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Ова књига је посвећена фамилији Симикић и свим честитим 
породицама које живе у слози, које се брину о потомству и које 

чувају своју вјеру, успомене на претке и своје обичаје. 
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Предговор

– Драги моји, ево доби’ мало времена да вам напишем ово писмо. 
Ја сам, фала Богу, добро и здраво које и вама желим добро здравље од 
Бога и срца свога...- Или, овако: -Ево сједо’ на јелову клупу, узе’ перо у 
десницу руку, а у лијеву марамицу бијелу. Писмо пишем сузе бришем, 
гледам (твоју) слику и уздишем... То су наводне (или праве) сузе које 
представљају изразе чежње због даљине и ријетког сусрета.

Овако је у годинама које памте старије генерације почињало свако 
писмо овдје, зависно од тога коме се пише. Је ли родбинско или љубавно. 
Знамо да то и није било само у овим крајевима, не само у Слијепчеви-
ћима, селу о коме ова књига пише, али мени се учинило примјереним да 
овако започнем текст који слиједи јер су те године када су таква писма 
нестрпљиво ишчекивана, писана и безброј пута читана, давно прохуја-
ле. 

Стара писма која су некада чувана заједно са фотографијама у ста-
ринским сандуцима, фијокама креденаца и шифоњера или у војничким 
коферима пуним успомена нестала су. Нове генерације нису то, очиглед-
но, цијениле као вриједност коју треба сачувати. Мада су понегдје неке 
фотографије и сачуване. И то је прилично ријетко. Било како било мени 
је некадашње писање писама јако занимљиво и желио бих да се то и мно-
го шта друго на овакав или сличан начин отме од заборава. Ево једног 
војничког писма које је мало другачијег стила, али је једно од ријетких 
која су сачувана.

Дио војничког писма брату, из 1937. године
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Надам се да ће ова књига о Слијепчевићима бити блиска и читаоцима 
који нису из ових подмајевичких крајева. Идеја о њеном настанку потек-
ла је из једног спонтаног сусрета и разговора о породичном родослову 
Симикића. Не сјећам се повода али сам крајем децембра 2008. године 
дошао у фирму код Љубомира-Љубе Симикића из Слијепчевића. Он је 
директор и власник фирме „Зидар“ у Брчком и развио је добар посао и 
чврсте везе са људима. Љубо ми је у том нашем разговору предложио 
да радим на састављању родослова његове фамилије. Прихватио сам и 
изнио своје мишљење о садржају и циљевима које би при том требало 
постићи. Сложисмо се и договорисмо да истим радом обухватим сакуп-
љање и обраду података о цијелом селу. 

Фирма „Зидар“ и Љубо, знао сам то, стекли су завидну репутацију 
у пословним и другим односима са људима, партнерским фирмама и 
квалитетноом изградњом објеката. На основу личног познанства с њим 
и његовим ближим сродницима, те због стеченог увјерењења о људској 
коректности („чојству“), са задовољством сам прихватио да то радим. 
Одмах сам почео да сакупљам грађу али моје здравље није могло да 
обезбиједи пуну подршку том обимном послу који је везан за путова-
ње и напоран рад. Зато се одужило. У свему несебично су ми помогли 
моји драги пријатељи, моја родбина, као и Љубо и његова родбина, а 
добио сам подршку и од неких институција власти, као што је Одјељење 
за привредни развој, спорт и културу, зато им се свима овом приликом 
захваљујем. 

Посебно се захваљујем свештеницима: старјешини брчанског на-
мјесништва СПЦ протојереју ставрофору Славку Максимовићу, протоје-
реју ставрофору Ђорђу Симеуновићу, протонамјеснику Драгану Јездићу 
и протонамјеснику Вујадину Станишићу, те свештеницима и црквењаку 
у Обудовцу који су ми помагали разговором и савјетима као и омогућа-
вали увид у постојеће црквене књиге. Захвалност дугујем и мојим ре-
цензентима који су пажљиво читали мој рад по фазама и давали ми врло 
корисне сугестије, као и лектору рукописа. Не могу и нећу заборавити да 
се захвалим и казивачима који су ми у сваком разговору давали обиље 
података из села и живота, износећи их кроз сјећања и са особеним при-
повједачким даром.

Тако сам и поред нагомиланих личних тешкоћа и других отежавају-
ћих околности успио да овај обиман посао завршим. Најјачи подстицај 
добијао сам отуда што је ово мој родни крај, а, како рекох, имао сам по-
моћ свештеника из наших цркава који чувају највредније податке о нама 
и нашим прецима који се данас уопште могу наћи. У свим ратовима, па 
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и међуратним периодима, ти подаци немилосрдно су уништавани од 
непријатеља српског рода, којима је очигледно било стало да о нашим 
прецима и нама што мање сазнају будуће генерације. 

То ме држало и снажило да истрајем. Пошто је ова књига прва те 
врсте о подмајевичком крају, бићу слободан да позовем све читаоце, који 
то желе и могу, да допуне изнесене информације новим и потпунијим 
подацима, било да мени пишу или да се сами огласе. Ако мени буду писа-
ли најједноставније је да шаљу на интернет адресу: pvasic.vasic@gmail.
com. Захваљујем се свима који се на то одлуче. Биће то мени и њима од 
користи, а највише новим генерацијама Слијепчевићана. И да завршим 
онако како су, на почетку поменута, писма завршавана: „Вита јела, зелен 
бор, молим брзи одговор!“ 
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УВОД 

Од тренутка када сам започео рад на књизи прво загонетно питање 
које ми се испријечило било је име села. Када се изговори ријеч Слијеп-
чевићи, одмах се помисли на слијепог човјека и на неизбјежну могућност 
да су ту живјели неки слијепи људи те да је село по њима добило име. 
Има неких прича да су у овом селу некад заиста била чак три слијепа чов-
јека, али нико од садашњих житеља не зна да исприча цјеловиту причу. 
Прича се да су ту живјели, али када је то било и како су се звали, на зна 
се. Трудио сам се да, тражећи по писаним изворима, пронађем одговор 
на то питање. Нисам га нашао у таквом облику. Нисам, коначно, успио 
да нађем ни неки запис ни аутентичније казивање о постојању слијепог 
човјека или више њих у Слијепчевићима.

Преко Дрине у Мачви постоји село Слепчевић па сам одвојио врије-
ме и затражио помоћ од неких Мачвана. Читао сам и монографије села 
тог краја, али нисам нашао било какву везу између ових Слијепчевића и 
тамошњег Слепчевића. Нађох само то да су становници оба ова краја у 
великом броју досељавали из Херцеговине. 

А када је ријеч о Херцеговини, трагао сам по тамошњим именима 
села, брда и долина и етимолошким везама са њима. Нашао сам, између 
осталог, код Јевта Дедијера у књизи „Херцеговина - антропогеографске 
студије“�, у оквиру описа села Самобор, сљедећи текст: “У селу око 
осамдесет кућа, све једна „породица“, а четири „братства“: Старовићи, 
Слијепчевићи, Поповићи и Давидовићи. Село добило име од неког бора 
који се дуго држао сам пошто је сва шума исјечена била. Сви славе Св. 
Саву српског просвјетитеља...“ 

Ја сам, пошто су се многе породице одатле досељавале у подмајевич-
ка села, постављао сам себи, а још увијек постављам и другима питање: 
– Да ли се овдје некад настанио неко из фамилије Слијепчевић? А ако 
јесте онда би то била блиска родбинска веза са Пером Слијепчевићем, 
професором германистике, писцем и историчерем књижевности (1888–
1964), који је родом из Самобора код Гацка. Као и са другим знаменитим 
људима истог овог презимена и поријекла. Нисам могао добити потвр-
дан одговор. Можда неко некад дође до поузданог податка који потврђује 
макар једну од наведених претпоставки.

Предстоји тражење објашњења настанка имена овог прелијепог по-
савског, а у ствари подмајевичког села. Мајевица се, видјећемо, у овом 
крају својим обронцима спушта до саме обале ријеке Саве. 

Ипак, да бисмо били досљедни истраживачком духу, морамо ићи и 
даље за неким још увјерљивијим доказима како је настало име овог и 
других села у околини. Тражимо неки сличан назив који нас може пове-
зати са другим доказом. Нигдје у близини не постоји локалитет са так-

1 Јевто Дедијер, Херцеговина, издање: Друштво за очување баштине „ДОБ“, Гацко, 
2004.
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вим или сличним именом. Мало сам се позабавио и чињеницом да сами 
мјештани када изговарају име свог села не изговоре оно „п“ у средини, 
већ кажу „Слие’чевићи“. 

Помислио сам и питао неке садашње Слијепчевићане да случајно не 
постоји локалитет, њива, шума, поток који имају сличан назив (топоним, 
хидроним...) који би се могао узети као основа за име села. Тако сам 
дошао и до појма слијевање вода. 

Да случајно није прво име села било „Слијевчевићи“, јер село је гру-
писано већим дијелом око издубљеног коритастог земљишта, у ствари 
потока који почиње са четири мања поточића на јужном дијелу села и 
продужава неких три до четири километра све до ријеке Саве. Питао сам 
многе мјештане, али ријеч „слијевање“, рекоше ми, нигдје се не спомиње 
у називима локалитета. Та ријеч се користи само у свакодневном говору 
када се прича о слијевању течности са неких површина. Иначе, у неколи-
ко сусједних села (Брезик, Станови, Сандићи, Гредице, Трњаци, Брезово 
Поље) налазе се слична корита давнашњих потока који су богзна када 
пресушили, а њихови почеци (извори) налазе се ту у селу и углавном су 
обрасли шумом. 

Овдје почиње један поток у Слијепчевићима 

Занимљиво је да пут од Ражљева, сјеверним ободом села Крбети и 
Бузекара, а јужним ободом атара Слијепчевићи, преко Јасике, кроз Ста-
нове до Брезика, нигдје не пресијеца те потоке. Идући тим правцем за-
пазићете да се готово сви почеци потока или бивша изворишта налазе са 
десне стране пута и настављају све дубљим коритом на сјевер ка ријеци 
Сави. Ако понеки почиње са лијеве стране пута онда он одводи воду у 
слив ријеке Гњице.

Нисам добио потврду ни о постојању неког карактеристичног слије-
пог пута који би могао ту постојати, мада их увијек има и углавном воде 
до породичних кућа, њива и имања.

Ето тако, моја топонимија није успјела да буде утемељена на пров-
јереним чињеницама, као што, вјероватно, неће успјети ни много шта 
друго за шта нисам нашао поуздане изворе. Ипак надам се, да ће већина 
података и казивања која овдје унесем бити тачни и аутентични па, самим 
тим, и ексклузивни, занимљиви и јединствени. 
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Трагајући за поријеклом имена осталих села овога краја нашао сам 
опет нешто код Јевта Дедијера у поменутој књизи. У оквиру описа гатач-
ких села помиње се Дражљево које је на надморској висини изнад 800 
метара па Дедијер пише за неке породице да су доселиле „са Дражљева“. 
Пошто се са приличном сигурношћу зна да су неке породице из тог краја 
доселиле у сусједно село Ражљево (Кисићи и њихови сродници Симики-
ћи и Стевановићи дошли су из Рудина и околине) онда можемо прихва-
тити, као најближу истини, тврдњу да је и име села Ражљево настало по 
поменутом херцеговачком локалитету. Наиме, Дедијер даље описује ово 
село овако: „Најгорња група под Гредом (одсијеком Буковог Рта) која се 
пружа у правцу Исток-Запад, и зове се Горње Дражљево. Идући друмом 
на југ је Доње Дражљево које се опет дијели на двије групе кућа... У 
селу свега 13 кућа, и то у Горњем Дражљеву 6, а у Доњем Дражљеву, у 
источној групи 4, а у западној 3 куће.“2 

Описујући даље положај и карактеристике овог насељеног мјеста Де-
дијер истиче: „Групе међусобно удаљене пола до 1 км, најмање удаљење 
између кућа је 20 корака а највеће 200 корака. На југу од села су катуни 
породице Табаковића с Мрежице (Рудине), на којима се и земља обрађу-
је. На катунима су колибе и појате. Село је првобитно било катун Глого-
ваца из Цернице који се овдје стално настанише кад их Турци истјераше. 
Њиховог рода има у: Грачаници, Невесињу и у Босни. Славе Ђурђев дан. 
Поповићи су поријеклом од Кисића из Пријевора (Рудине); дошао један 
Глоговцима у најам, загледао се с њиховом дјевојком и оженили га. Син 
тог најамника био је поп, а иза њега, веле, било је дест попова из тог пле-
мена. Још их има у Грачаници, у Босни (Каменици и Тутњевцу). Славе 
Никољдан...“ 

На основу тога сам извео претходни закључак, али то не значи да 
сам сасвим у праву. Наиме, у науци је познато да су фамилије које су се 
пресељавале са собом преносиле и географску номенклатуру свог старог 
краја. На ову појаву посебно указује Адем Ханџић проучавајући етничке 
промјене у сјевероисточној Босни и Посавини у 15. и 16. вијеку. За поје-
дина насеља он је запазио двоструке називе: старе и оне нове које доносе 
имигранти, па је такве случајеве забиљежио и за села Пипери код Висора 
на Мајевици и Пиперци сјеверно од Кораја названа према Пиперима у 
Црној Гори.� И тако редом.

Да је ово пионирски посао потврђује и чињеница да се о овом крају 
који припада и уском појасу уз ријеку Саву и сјеверним обронцима пла-
нине Мајевице врло мало може пронаћи у стручној, посебно објављеној 
етнографској, литератури и публицистици. 

 Натписи на најстаријим споменицима а који се још налазе у мјесним 
гробљима и поређења са подацима о досељавању иду у прилог тврдњи да 
су неке српске фамилије овдје биле настањене од давнина. Нажалост има 
старих споменика са којих се натписи више не могу прочитати.

2 Исто
3 Др Адем Ханџић: Тузла и њена околина у 16. вијеку, 1975.г.
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Стари споменици снимљени у гробљу Крушик (с лијева први и други) 
и Трњаци (трећи)

 
Уз помоћ мр Мирка Бабића, археолога и директора Музеја Сембе-

рије, прочитао сам натписе на овим споменицима. На прва два уклеса-
ни су на врху крстови, онда година 1846, па лијево ИС (Исус) и десно 
ХР (Христос), а испод пише НИКА – побједа. Година је, значи, на оба 
прва споменика (у Крушику) 1846, на првом споменику пише „Зде(овдје) 
почивает раба божја Јока“, а на другом: „Зде почивает раб божји Јово“. 
Презиме се не види.

Трећи споменик је у гробљу Трњаци. Камен је у облику крста са 
уклесаним крстом из 1826 године и на њему пише: „Сие (овдје) почивает 
раб божји Закарије реком (звани) Мазало(а) (не види се наставак – вић) 
бје пастир“. 

Милан Митровић казује да је то споменик најстаријем Мазаловићу, 
који је заједнички предак данашњих Зарића, Стевића и Тејића из Трњака, 
јер сви они славе Стјепањдан и у селу их зову Мазалије. Бранко Јевтић, 
опет, тврди да су и Јевтићи и још други Петровићи (а не Јосиповићи) у 
Трњацима гране истог стабла јер сви они славе Светог Стефана и зову их 
Мазалије.

 ***

Постоје новији документи и много библиографских јединица које 
свједоче о досељавању садашњих Бошњака, односно ондашњих Мусли-
мана из Србије у Брезово Поље 1863/4. Тада је на десну обалу Саве код 
српског села Брезовог Поља доселило 296 породица из Шапца, Ужица и 
Сокола са укупно 723 мушка члана.� Али то је посебна тема и нећемо се 
овдје и сада њоме бавити.

4 „Насељавање Муслимана у Брезово Поље, Орашје и Босански Шамац“, група аутора, 
књига: Брчко и околина у радничком покрету и НОБ, Тузла 1985. 



��

ОД МАЈЕВИЧКИХ БРДА ДО САВСКЕ ОБАЛЕ 

Слијепчевићи територијално и административно припадају општи-
ни Брчко. Данас је то подручје дистрикта Босне и Херцеговине који је 
успостављен Коначном арбитражном одлуком међународне заједнице од 
петог марта 1999. године, а проглашен осмог марта 2000. године�. Брчко 
лежи на десној обали ријеке Саве, са обје стране ушћа рјечице Брке, која 
се улијева у Саву. Град је на надморској висини од 95 метара. Обале Саве 
су доста високе, тако да је град на крајњем изданку сјеверног огранка 
планине Мајевице који допире до обале Саве. Та ниска висораван проте-
же се дуж Саве низводно до села Вршани, гдје прелази у равницу према 
Семберији. На запад дуж Саве земљиште је низијско. 

Брчко је повезано друмовима са Тузлом (преко Лопара и планине 
Мајевице), Бијељином (преко Брезова Поља)�, Босанским Шамцем (пре-
ко Обудовца), Сребреником, па опет Тузлом, Градачцем и Модричом, а 
преко Грачанице, Добојем. 

Жељезним мостом на Сави, који почиње у самом центру града, од-
мах иза градске вијећнице коју је изградила Аустроугарска 1892. године, 
Брчко је повезано са Гуњом у Хрватској и даље Винковцима, Београдом 
и Загребом. Мост је такође саграђен за вријеме аустроугарске владавине� 
(пуштен 1894.), а дуг је 755 метра, са 27 стубова8. Преко тог моста била 
је изграђена пруга нормалног колосијека којом су одвожене сировине из 
подмајевичког краја као и цијеле БиХ, а нарочито воће, суве шљиве и 
остала роба. Послије је у Брчком аустроугарска власт подигла неколико 
етиважа шљива и једну пилану у којој су прављени сандуци и гајбе за 
паковање шљива. Из овог краја је годишње извожено 600 до 1000 вагона 
сувих и 1200 до 2200 вагона сирових шљива. 

Након Другог свјетског рата (1946) изграђен је наставак пруге нор-
малног колосијека од Брчког до Бановића. Први воз овом пругом прошао 
је 7. новембра 1946. године. Један ондашњи књижевник је рекао: „Није 
ово прва пруга на свијету сигурно, али је прва коју су изградила дјеца“. 
И дјеца из Слијепчевића су са осталом омладином учествовала, а неки у 
тој акцији били и награђивани. 

Спомен-значкама су награђени: Велемир и Будимир Обреновић и 
Перо Панић из Слијепчевића�. И не само то Слијепчевићани су учество-

5 Петар Рајин Васић, Супервизор, Књижевна заједница „Васо Пелагић“ Бања Лука, 2010
6 Слијепчевићи су од пута Брчко-Бијељина удаљени око 2 километра
7 Аустријско царство (Хабзбуршка монархија) трансформисано је 1867. године у Аус-

троугарску, да би се тиме задовољиле тежње Мађара за аутономијом.
8 Група аутора, Брчко и околина, Култура Београд 1961
9 „Брчанске новине“ број 10 од 21.3.1954. године
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вали у свим акцијама које су биле организоване у приоду од 1945. до 
1992. године али све или скоро све у оквиру Ражљева, прво као Мјесног 
народног одбора, а послије као мјесне заједнице. Тек послије двијехиља-
дите године Слијепчевићи су се организовали као самостална мјесна за-
једница и покренули самостално рјешавање својих заједничких потреба. 
Од тог времена више се постигло у Слијепчевићима него у протеклим 
деценијама. Може се рећи да је овом селу Ражљево било и велика кочни-
ца, а у неким периодима и у неку руку локомотива развоја. Јер Ражљево 
је представљало својеврсну заштиту Слијепчевићима, па су, што због 
родбинских веза, што због близине, увијек били упућени једни на друге. 
Ражљево је у комунистичко вријеме било средиште и сједиште власти 
овога краја док су Слијепчевићи носили и неку врсту печата због Стеве 
Дамјановића-Леке и других четника из овог села. Међутим, то је посебна 
прича којом се нећемо шире бавити у овој књизи. Много је о томе већ 
написано.

 Географски положај и локација Слијепчевића у односу на град Брч-
ко, као и положај цјелокупног источног дијела општине који спада у под-
мајевичко подручје, најочитије се виде на сљедећим картама.

Савски мост у Брчком



��

Карта брчанске општине (1991)
 

 Карта источног дијела општине Брчко
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 Сјеверо-источни дио града Брчког назива се Српска Варош у чијем 
центру је данас православна црква Успенија Пресвете Богородице. До 
1933. године, када је изграђена црква у Брезовом Пољу, и Слијепчевићи 
су припадали брчанској парохији. Стара српска црква у Брчком (у Срп-
ској Вароши) саграђена је 1839. године као обична кућа у којој је вршено 
богослужење10. Њу је освјештао исте године владика Кирило и била је 
посвећена Св. Великомученику Георгију. Порушена је 1887. године и 
пренесена на гробље да служи као гробљанска капела. Црква Успенија 
Пресвете Богородице подигнута је 1864. године и освећена од зворничко-
тузланског митрополита Дионисија. Њу су срушиле и опљачкале усташе 
1941. године. Све до 1968. године служба је вршена у бившем „Првом 
српском училишту“ које је саграђено 1857. године. А 1968. године и тај 
привремени храм запалио је Џевад Мурановић��. Нова, садашња црква 
Успенија Пресвете Богородице саграђена је 1971. године.

 Црква Успенија Пресвете Богородице у Брчком

Скоро цјелокупна територија источно од града припада приградским 
насељима и селима са српским становништвом, осим новог Брезовог 
Поља које је, насељено муслиманским живљем настало послије 1864. 
године и неколико десетина породица хрватског католичког живља у 
Гредицама12. 

10 Др Зоран Милошевић, Летопис брчанске цркве, КИЗ Београд, 2001
�� Исто
12 „На томе земљишту насељено је у априлу 1725 год. неколико католичких пребеглица из 

турског дела босанске Посавине...“ „Брчанске новине“ бр. 15, од 17. јуна 1954. године (Текст: Из 
историје нашега завичаја, потпис: историчар)
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У Брезовом Пољу је 1933. године изграђена српска православна црк-
ва.��

Вјерски живот српског право-
славног становништва у Брчком и 
околним селима највише се одржавао 
захваљујући свештенству и вјерују-
ћем народу, а финансијски је помаган 
од ондашњих српских трговаца. Од 
1850. године почела је да јача трго-
вина у овом крају. Била је у рукама 
Срба трговаца: Крсмановића, Пара-
носа, Ћеловића и других.�� Послије 
1852. године када је пожар потпуно 
уништио варош појављују се Срби 
трговци: Кујунџић, Тодоровић, Фу-
фић, Јосиповић-Ћускић. Затим Нико 
Којдић и његов брат Тошо, а послије 
Стеван Ковачевић, Перо Уљаревић и 
Саво Узуновић који је завршио Трго-
вачку школу у Брчком.��

У Слијепчевићима је тих година 
била увелико заживјела хришћанска 
богомољачка православна заједница 
чији дом је био у близини данашње 
куће Бранка-Брање Симикића. Ова 
хришћанска заједница прослављала 
је Св. Мрату - Мратиндан, па је и 
дом био посвећен Светом Мрати. О 
томе ће бити више ријечи касније. 

�� Љетопис цркве у Б. Пољу (Писали проте: М. Дојчиновић и Р. Софреновић)
��  Душан Ристић, Стари српски трговци у Брчком, Брчко, децембар 2003
��  Исто

Црква Св. Преображења у 
Брезовом Пољу

Дaнашња црква Светог Стефана 
Дечанског – Светог Мрате
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МАЈЕВИЦА И ЊЕНА СЈЕВЕРНА ПОДГОРИНА

 „Мајевицо, једна преливодо, 
жао ми је што из тебе одо’!“ 

 (Народна пјесма, пјева се „утроје“.) 
 

Поглед на мајевичка брда

Село Слијепчевићи са свим својим карактеристикама припада под-
мајевичком крају. А Мајевица се, у дужини од око 63 километра, протеже 
правцем сјеверозапад-југоисток. Почиње од рјечице Тиње на западу, па 
се продужава до иза Сребреника и на исток до Дрине код Зворника. Њене 
сјеверне падине и обронци допиру готово до ријеке Саве код Брчког и 
сјеверо-источно до семберске равнице. Постоји само мала веза са Тре-
бовишем (692 м) сјеверно од Тузле, а неколико километара западно од 
Зворника везана је преко Снагова са Јаворником (1060 м) у бирчанском 
крају.

Геолошки и геоморфолошки Мајевица је једна цјелина, a таквом се 
не сматра у народу. Академик Миленко С. Филиповић�� подручје Маје-
вице са регионално-географског и етнолошког гледишта дијели на „мању 
предеону цјелину“, Мајевицу у ужем смислу, у унутрашњости те плани-
не и на „пространу подгорину“ која улази у састав сусједних предионих 
цјелина у ријечним долинама. У тој подгорини су наши Слијепчевићи.

��  Миленко С. Филиповић, Мајевица с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке 
особине мајевичких Срба, Сарајево 1969. године
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Сјеверне и сјевероисточне стране Мајевице се постепено спуштају 
у Посавину и Семберију па су косе и брда нешто дуже, а између њих 
се пробија неколико потока, мањих рјечица и двије значајније ријеке, 
Гњица те, богатија водом и дужег тока, Јања. Пролазећи ужим и ширим 
котлинама ове ријеке спајају централни дио Мајевице са Посавином и 
друга са Семберијом. Косе и гребени Мајевице су обрасли шумом па 
чине ненасељени појас који дијели ову област мајевичке подгорине од 
предјела око Тузле. 

Најстарији писани текст о области којој припада и Мајевица налази 
се у дјелу „О управљању царевином“, коју је средином 10. вијека на-
писао византијски цар Константин Порфирогенит. Међу грађевинама у 
покрштеној Србији цар спомиње, као посљедњи град Солине. По Пор-
финогениту Соли су биле у ужој Србији, а не у Босни. Послије дуго није 
било написа о Мајевици, тако да се не зна када су Соли ушле у састав 
босанске средњовјековне државе, као ни то да ли је Мајевица током са-
мосталности босанске државе дијелила судбину области Соли. Области 
Соли и Усора у средњем вијеку су стално представљале спорно подручје 
између Босне, Мађарске и Србије. 

Ово подручје добио је 1284. године краљ Драгутин од свог таста, 
угарског краља Владислава на управљање. До 1324. године држао их је 
Драгутинов син Владислав. Тада је те области бан Стјепан Котроманић 
придружио босанској држави. Мађари су задржали Мајевицу од 1464 до 
1512. године. Послије пада Босне под Турке (1463) Мађари освајају град 
Сребреник („западна подгорина Мајевице“) са околином и формирају 
сребреничку бановину. 

Средњи вијек на Мајевици, према Филиповићу, траје до њеног пада 
под Турке. Град Сребреник је пао Турцима у руке 1512. године. О томе 
недостају турски извори, док се врло оскудни западни извори о истом 
проблему разилазе. Формирање зворничког санџака, којем је припадала 
цијела Мајевица, није тачно утврђено али се сигурно зна да се то дого-
дило између 1477. и 1483. године. Говорећи о становништву у време-
ну прије Турака у Тузли и околини, Адем Ханџић�� истиче да је „у овој 
области, као и у другим нашим земљама живјело искључиво славенско 
становништво“.

Пошто су Турци освојили Мајевицу, доводили су на њу влашко ста-
новништво из динарских предјела. О томе свједоче турски пописи из 
1528. и 1533. године18.

�� Исто
18 А. Ханџић, Два прва пописа Зворничког санџака (из 1519. и 1533. године), Сарајево 

1986. /АНУБиХ – САНУ/
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У завршном разматрању своје монографије Филиповић закључује: 
„Мајевички Срби су великом већином пореклом из динарских крајева, 
и то највише из Црне Горе и Херцеговине. Од 355 родова, који су имали 
3124 домаћинства (1967. године), њих 141 род (39%), са 2106 (67%) дома-
ћинстава, пореклом су из Херцеговине, Црне Горе и Брда“. 

Најинтензивније досељавање православаца на Мајевицу је у другој 
половини XVIII вијека и првој половини XIX вијека.

Мајевица је током историје припадала разним гравитационим сфера-
ма: Зворнику, Брчком, Тузли и Бијељини. У средњeм вијеку Мајевица је 
била упућена на Зворник. Пошто су Турци освојили овај предио (1512), 
утицај Зворника, који је постао сједиште санџака, вјероватно је и појачан, 
као и утицај Горње Тузле.

У другој половини XVIII вијека Мајевица потпада под администра-
тивну управу Брчког, које постаје важан трговачки град. Када је 1852. 
године сједиште округа пренесено из Зворника у Тузлу, Тузла преузима 
овај предио у своју надлежност. То нарочито долази до изражаја послије 
аустријске окупације (1878) и грађења жељезничке пруге Добој - Тузла 
(1886).

Како је већ напоменуто земљиште или висораван подмајевичког краја 
спушта се до ријеке Саве низводно према истоку и прелази постепено у 
семберску равницу. Села близу Слијепчевића, одмах до Ражљева, Попо-
вог Поља и Брезовог Поља, а почев од Пипераца, Главичорка, Доње Буко-
вице и Вршана, иако нису дио Семберије, јер су подмајевичка, припадају 
подручју општине Бијељина. Становништво је српско па су обичаји и 
начин живота скоро идентични као и у осталим подмајевичким селима, а 
родбинске везе умрежене. То се односи и на друга села у овом крају која 
припадају општинама Брчко, Лопаре, и Угљевик: Крбети, Бузекара, Бре-
зик, Станови, Кореташи, Пукиш, Смиљевац, Горње Дубравице, Мртвица, 
Бобетино Брдо, Коренита и др.

Миграције становништва у прошлости, укључујући и двије велике 
сеобе Срба: под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем 1690. године�� 
и Арсенијем IV Јовановићем Шакабентом20 1737. године, допринијеле су 
ранијим промјенама и формирању насеља. О томе постоје записи Радми-
ле Кајмаковић у Етнолошкој монографији Семберија21. „У 1688 и 1689. 
години пресељен је знатан број становништва из Босне и Србије у Срем 

�� Петар Влаховић, Етнолошки значај велике сеобе Срба под патријархом Арсенијем Чар-
нојевићем, Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLV, Београд 1996.

20 Арсеније IV Јовановић Шакабента (1726-1737; у Аустрији од 1737-1748). Он је као кар-
ловачки митрополит и патријарх српски, када је почео аустријско-турски рат (1737-1739), превео 
у Другој сеоби доста Срба у Аустрију.

21 Радмила Кајмаковић, Семберија (етнолошка монографија 1974).
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и Славонију у домове које су Турци напустили. Можемо претпосзтавити 
да је и међу њима могло бити становништва из Семберије (и Подмаје-
вице,-оп.аут.). О исељавању из Семберије крајем 17 вијека говори И. 
Павичић:22

- Послије турске катастрофе наведене су на ово моровићко подручје 
двије српске струје, једна из Србије, а друга из Босне, углавном из Сем-
берије и с Мајевице. Оне су захватиле села с лијеве стране Босута, а на 
десној само Батровце у сјеверном дијелу, у јужном пак подручје старог 
града Раче. То јужније земљиште населили су углавном босански пресе-
љеници, који су донијели ијекавски говор. Они су основали село Босут, а 
унишли су и у Рачу, и у староседелачко село Јамину. У свему их је на то 
посавско земљиште Међубосућа преселило шездесетак фамилија...

Напуштено село Мариновац (на Драви) 1697. године населили су 
Ђука Милешац, Гаврило Живковић и Јеремија Бељинац.23

Пишући о насељавању Винковаца почетком 18. вијека, Павичић спо-
миње Петровиће, који су се (по крају из кога су доселили) звали и Сем-
берци, Семберчевићи. Пожаревачким миром Аустро-угарска је добила 
појас земљишта уз Саву са 20 насеља (који је држала до 1739. године) и у 
који насељава 100 домаћина, (граничара Шизматика) из Раче24.

Из тог периода постоје конкретније информације о Брчком и овом 
дијелу Посавине25: – Брчко се помиње поуздано тек приликом разгра-
ничавања послије Пожаревачког мира (1718) када је Аустрији припала 
и јужна обала Саве у дубини од 6 до 10 километара; али оно се помиње 
тако да то нимало не иде у прилог претпоставци да је иза 1688. године 
обновљено. Мешовита комисија за разграничење стигла је 22. октобра 
1718. године до југоисточно од Брчког (Berska)26. Граница је повучена 
тако да је село Чађавац (Zazovatz) остало Аустрији. Даље је граница 
ишла преко Брке на северозапад, пресијецајући ову ријеку близу ушћа 
Зовичке ријеке (Soviezka rijeka), кроз баруштине између Жабара (Shabar) 
и Видовица (Vidovicz). На карти која је том приликом израђена Брчко је 
означено само као разорено село (Berczko). То се потпуно слаже и с дру-
гим подацима којима располажемо из доба саме аустријске владавине, 
нарочито из година 1725.

22 Павичић С., Подријетло хрватских и српских насеља и говора у Славонији, Загреб, 
����

23 Поповић Д., Срби у Срему, САН, посебна издања CLVIII, Београд 1950
24 Боденштајн Г., Повијест насеља у Посавини године 1718-1739. Гласник Земаљског му-

зеја 19, Сарајево, 1907, (Види шта је о томе писао М.Екмечић) 
25 „Брчанске новине“ бр. 15, од 17. јуна 1954. године (Текст: Из историје нашега завичаја, 

потпис: историчар) 
26 Истo



20

Аустријска карта, настала послије 1718. године
 
За вријеме аустријске владавине босанском Посавином 1718–1739. 

ова варош се није поновно подигла. У попису земљишта, посједа и култу-
ра у новоосвојеним босанским крајевима – извршеног ради одређивања 
пореских прихода – наведен је „praedium Berczko“ и у њему „турска ва-
рош која је ту стајала“ („der allhie gestandene turkhische waros Berczko“)27. 
Границе предијума Брчко биле су поток Близма (bach Blizma), са југа 
турска граница јужно од села Чађавац, а са запада поток Лукавац (bach 
Lukavatz). Цио предијум обухватио је 900 угарских јутара њива и ливада 
и 700 јутара шуме. 

На томе земљишту насељено је у априлу 1725. године неколико ка-
толичких пребјеглица из турског дијела босанске Посавине, тзв. ускока, 
док је остала земља дата на уживање граничарима из Рајевог села, Гуње 
и Рачиноваца. Засијана су и некадашња турска кућишта и вароши, између 
калдрмисаних сокака и рушевина. Рачиновчани су искоришћавали само 
ливаде и богате шљивике. У томе селу Брчком - означеном на Хомановој 
карти угарских земаља (1730) као село Барцка које је, ако рачунамо 5 - 8 
душа на кућу, могло бројати око 50 становника - била је и погранична 
стража, потврђена команданту тврђаве у Рачи. Овоме команданту тужио 
се у априлу 1737. године зворнички Мехмед-капетан да је заповједник 

27  Исто
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у Брчком (Brutschkie), капетан Горги, одузео оружје неким Турцима из 
бијељинског краја. Стража је била веома потребна и због надзора над 
самим насељеницима јер су они били доста непоуздани свијет, скло-
ни хајдучији и пљачкању, па су и са своје стране стварали инциденте 
и неприлике на граници. Тако су у јуну 1731. године становници села 
Брезово Поље (Perzevopolia) /Српско Б. Поље, -оп. аутора/, Доње Боде-
риште (Dolno Pudasta), Брчко (Pritschki) и Горице (Kuritsch) – све сами 
бунтовници – извршили низ хајдучких похода у сусједне турске крајеве, 
под вођством хајдука Курдића. Турци су молили да се у та мјеста поставе 
њемачки чиновници како би престали ови нереди.

Послије 1738. године ово село Брчко више се не помиње. У току рата 
1738. године свега се једном говори о истоименој паланци на славонској 
страни која је у марту те године појачана и снабдјевена артирљеријом, 
муницијом и понтонским материјалом. Несрећни свршетак рата онемо-
гућио је, насељеницима, нема сумње, поновни прелаз; њихова станишта 
остала су пуста, а они сами су се ускоро изгубили у граничарској маси.

Слиједи тврдња да су Брчко обновили трговци хришћани, а да су се 
Турци касније одлучили да ту поново успоставе своју власт. – Писмених 
података из прве руке о свему томе нема, те се не може заиста утврдити 
да ли су оснивачи новог Брчког – или боље рећи: обновитељи – били 
хришћани или, што је из много разлога ипак вјероватније, муслимани. 
Сигурно је једино то да је већ 1750. године данашње Брчко постојало. У 
једном тузланском сиџилу из 1163. године после Хиџре (1750. год.) има 
бујрулдија датирана 22. ребија II (тј. 1. априла 1750. год.) упућена агама и 
неферима брчанској паланци, са наређењем да похватају неке одметнике 
и разбојнике.28 

28  Истo
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“Било је сеоба и биће их вечно, као и порођаја, 
који ће се наставити. Има сеоба. Смрти нема!”

                                             Милош Црњански

 *** 
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ИЗМЕЂУ РИМА И АУСТРИЈЕ

“Ако је Бог са вама ко ће против вас”.

Кад се погледа у знатно раније историјске податке, сазнајемо да је 
римска владавина у сјевероисточној Босни била све до 476. године. У 
изузетно дугом периоду трајања Римско царство је уједначило ниво кул-
туре и цивилизације на огромном простору сва три континента Старог 
свијета. Римско царство је било темељ касније европске хришћанске кул-
туре која је прерасла данас у оно што називамо савременом цивилизаци-
јом29. Послије Рима и овај крај је припао Византији да би га од седмог до 
деветог вијека насељавали Јужни Словени.

У десетом вијеку и подмајевичко подручје припада држави Рашкој 
којом је владао Часлав Клонимировић. Сјевероисточном Босном тада је 
управљао бан Борић. Послије мађарско-византијског рата 1153. године, 
власт у Босни, па и у цијелом овом крају, припала је Мађарима.

Мађари ове крајеве, како је већ речено, дају на доживотно управља-
ње краљу Драгутину Немањићу, сину краља Уроша, који је био ожењен 
Мађарицом. Хроничари биљеже да је за вријеме владавине Немањића 
у овом дијелу Босне саграђено више православних манастира. То су 
сасвим сигурно манастир Тавна и Папраћа. „Манастири из овог периода 
у Босни су такође: Озрен, саграђен у 13. или 14. вијеку, као задужбина 
Немањића. Гостовић, Ловница, Папраћа и Тамна или Тавна, задужбина 
Драгутинових синова Владислава и Уроша.“30 Иначе, из тог периода 
постоје најпоузданији подаци о животу српске православне цркве овдје. 
Постоји више научних радова и других извора који то потврђују. Тако, 
између осталих, у својој књизи др Александар Ђурић истиче: „Манастир 
Тавна подигнут је у вријеме Немањића, тачније краља Драгутина који је 
као „сремски краљ“ од 1281. године па до 1316. године управљао и овим 
крајевима.“�� 

29 Мр Мирко Бабић, монографија Тобута, Бијељина 1997. /Музеј Семберије/
30 Прото Светислав Давидовић: Српска православна црква у Босни и Херцеговини од 960. 

до 1930. год. /Интернет издање/ Београд, 27. Јан 2002. 
�� Др Александар Б. Ђурић, Православни манастири у Босни и Херцеговини, Бијељина 

2005.



24

Манастир Тавна 

Власт у Босни је тих деценија била често промјенљива. Вријеме је 
протекло у смјењивању господара (1410–1461), четири пута српских и 
четири пута турских док 1463. године није коначно Турска освојила све 
крајеве у Босни. 

Црква је непрекидно била уз свој народ, Тако је још за владавине кра-
ља Драгутина у сјевероисточној Босни (1292–1314) установљена епархи-
ја, од које је касније за вријеме Турака постала зворничка митрополија, а 
као њен први спомиње се епископ Василије.32

Босна се под Турцима дијелила на санџаке: врхбосански или касније 
босански, херцеговачки и зворнички, па су према тој подјели биле и три 
епископије. Записано је да су у Зворничкој митрополији служили: До-
ментијан (1532. г.), Теофан (1541. г.), Павле (спомиње се 1561. године), 
Георгије, Теодосије (1602. г.), Лука, Паисије, Макарије, Тимотеј, Венија-
мин, Евстатије, Лонгин, Леонтије, Исаије, Герасим (1715–1756). 

Та је епархија углавном била под управом ужичко-зворничких и 
дабробосанских митрополита. Касније су били Никола Мандић (1892–
1896), Григорије Живковић (1896–1911), Илирион Радоњић (1911–1919), 
наредних 10 година епархијом су управљали бањолучки митрополит и 
шабачки епископ, док 1929. није дошао никшићки епископ Нектарије 
Круљ.

32 Прото Светислав Давидовић „Српска православна црква у Босни и Херцеговини од 960. 
до 1930. године, 1998.: Добрица књига, Нови Сад
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Неки стари манастири у овом периоду су порушени, спаљени или 
опустјели. Спомињу се и манастири, за које народно предање каже да су 
изграђени прије 1463. године. Тако се зна да је у Ловници писан типик 
1578, а јеванђеље 1592. године, у Озрену патерик 1589, у Возући молит-
веник 1628.�� 

Босанско-херцеговачки манастири, као и по осталим српским краје-
вима, били су важна уточишта вјере и наде, мјеста народних састанака, у 
којима се будио дух слободе. Зато их је народ волио и поштовао.

Све сеобе�� српског народа биле су право страдање. Томе је доприни-
јела турска власт односно спахије, који су од половине XVII вијека пос-
тали управитељи политичких подручја. Ти чланови најмоћнијих домаћих 
муслиманских породица тако су се осилили (као и хришћанска властела 
XV вијека) да су својом непокорношћу чинили велике неприлике цен-
тралној влади у Цариграду. Спахије и бегови су нападали на живот, част 
и имање својих хришћанских саплеменика. У томе су им несебично по-
магали јањичари, које је особито босански валија Мехмед паша Кукавица 
(1747–1760) гонио, кад је донекле хришћанима олакшао живот. Српски 
народ у Босни и Херцеговини страдао је нарочито за вријеме устанака 
и ратова, који су били у 16, 17. и 18. вијеку као покушаји ослобођења 
од Турака. Устанке су православни Срби дизали под утицајем Млетака, 
Шпаније, Ватикана, Аустрије и Русије. 

Турски пописи најтачније казују о броју душа православних Срба у 
Босни и Херцеговини у тим годинама. Тако је Срба у БиХ било: 1852. г. 
430.000 или 47%; 1879. г. 496.485 или 42,88%; 1885. г. 571.250 или 42,76 
%; 1895. г. 673.246 или 42,94 %; 1910. г. 825.418 или 43,49 % и 1921. 
године 826.162 или 43,90 % становништва.

 Стање 1930. године: У пет епархија је било 843.850 душа или 44% 
од цјелокупног становништва; од тога зворничко-тузланска епархија је 
имала: 8 протопрезвитерата, 76 парохија, 70 цркава, 3 манастира (Папра-
ћа, Тавна и Озрен, а Ловница се убрајала у парохијске цркве) и 168.800 
душа.��

�� Исто
�� Било је, више српских сеоба али двије су велике: Прва Велика сеоба, под пећким патри-

јархом Арсенијем III Чарнојевићем, 1690. године, друга Велика сеоба Срба, под пећким патријар-
хом Арсенијем IV Јовановићем Шакабентом 1737. године

��  Исто
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Каиш православне земље
(„Неоакуистикум“)

О подмајевичком и посавском крају из периода турске владавине пос-
тоји мноштво историјских записа. Међу њима су најпоузданији ови које 
у својој књизи под називом „Дуго кретање између клања и орања“ истиче 
српски историчар Милорад Екмечић��: „У једној непотписаној промемо-
рији из маја 1736. анонимни познавалац прилика у Турском царству је 
саветовао да се радикално промени политика према „Грцима и Илирима“ 
у хабзбуршкој држави. Требало би тежити да се добију на хабзбуршку 
страну „Босанци и Ускоци“, цело подручје до венецијанских граница у 
Далмацији. За „Краљевину Славонију“ би требало везати прекосавски 
део Босанске Посавине који је добијен Пожаревачким миром 1718. го-
дине. Обухватао је целу Посавину и северно Подриње са Зворником и 
Бијељином. То земљиште су аустријски чиновници називали „Неоакуис-
тикум“. Мора се побољшати стање тог православног света у хабзбурш-
кој држави, њихове цркве помагати, отварати школе. На турској страни 
„све до Константинопоља и Македоније постоје хришћански становни-
ци грчке вере, а Турци тамо живе само у шанчевима и тврђавама“. Када 
би тај православни свет видео како њихови сународници имају права у 
хабзбуршкој држави, они би се сами могли ослободити ропства. Овај би 
народ могао постати „предзиђе целог хришћанства“. 

За све ово вријеме ратова великих сила и склапања мира у Београду 
1739. године, истиче Екмечић, српско национално питање се нигдје не 
спомиње, јер у политичком погледу није ни постојало. Ипак, оно је, на 
посредан начин, као невидљиви дух, било у подлози и ратовања и скла-
пања мира. Професор Милорад Екмечић даље наглашава да опат Ложије 
у књизи (1767) о преговорима за Београдски мир, који су трајали 1738, 
1739. и дио 1740. године, наводи да је аустријски представник предлагао 
да би његов „цар добровољно пристао да Турцима препусти целу Србију, 
то јест и са оним делом ове покрајине која је на левој обали реке Саве 
према Бечу, а који се назива Сремом, под условом да Порта неће захте-
вати ништа са друге стране реке Дрине и да се она одрекне појаса земље 
који се налази у Босни, између Дрине и Уне...“. Радило се, како је већ 
наведено, о подручју сјевероисточне Босне, коју је Аустрија задржала 
након Пожаревачког мира 1718. године. У ствари, о уској територији од 
ријеке Дрине до Уне, са Бијељином на једној и Костајницом на другој 
страни. Аустрија се борила да задржи тај „каиш“ земље, дубок свега 10 
до 15 километара, или два сата јахања. Тиме би контролисала трговину 
сољу, а с друге стране би уза се држала „нацију Раца“. 

�� Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања /Историја Срба у новом веку 
1492-1992/, Евро-Ђунти, Београд 2010.
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Послије турског заузимања Београда 1739. године наступа дужи пе-
риод мира у оквиру „источног питања“. Граница између Турске и Аус-
трије постала је ријека Сава.

Нема писаног трага о томе у ком броју је на овом простору живјело 
српско становништво прије, а колико је остало након поменутог Београд-
ског мира и успостављања чврсте границе на ријеци Сави између Турске 
и Аустрије, односно колико се Срба вратило у своја ранија насеља. Зна се 
да су до тада, а и касније, многи Срби из ових и јужних крајева масовно 
прелазили ријеку Саву и потчињавали се аустријским властима. Заузврат 
су добијали одговарајуће услове за живот, а иоле способни најприје војну 
службу.

Код данашњег пута за село Брезово Поље налазила се Тук скела пре-
ко које се даноноћно у неким периодима прелазило на обје стране ријеке 
Саве. Прота Мило Дојчиновић је у љетопису брезопољачке цркве о томе 
записивао казивања парохијана.�� Ту су се даноноћно налазили људи, 
жене, дјеца, здрави и болесни, у групама, са стоком и другом имовином 
коју су чували или вукли са собом. Недалеко одатле, покрај пута за село 
Брезово Поље, и данас се могу видјети мале парцеле земљишта налик на 
плацеве за куће или привремене настамбе. Можда је баш на тој Тук ске-
ли прелазила и фамилија Вука Исаковича, јунака Милоша Црњанског из 
романа „Сеобе“? Наиме, стари хришћански дом у Слијепчевићима, само 
пар километара удаљен одатле, био је посвећен Светом Мрати, Свети 
Мрата је био заштитник Исаковичев и његова породична крсна слава.38

 

Ту је некад била Тук скела 

�� Љетопис цркве Свтог Преображења у Брезовом Пољу
38 “Уплашен да неће моћи да избегне, а да га већ овде, у Печују не покрсте, у љутој тузи 

својој позва, у себи, тихо, у помоћ, крсног свеца свога, Св. Мрату. И Св. Мрата му поможе... 
Исакович се реши, по узору братовљевом, да напије себе. Мишљаше, ако га и буду покрстили 
силом, нека га бар не добију трезног. Зато поче страховито да пије, нашто бискуп ућута, зачуђен...
Исакович тада овако поче да говори: – Поживе, моје православље слатко, многа љета у матери 
мојој, па ће во вјеки живет во вси моји потомци.” Милош Црњански, Сеобе, Феникс Либрис, 
Београд 2008.
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Сасвим је сигурно да је становништво у овом пограничном крају, 
старосједилачко и новодосељено било српско, јер су турски земљопос-
једници након помјерања границе на Саву од своје власти опет добили 
земљу и доводили српску рају из динарских крајева да је обрађује и за 
њих и за себе. Та структура становништва, скоро искључиво Срби у сели-
ма источно од Брчког до Бијељине и даље до Дрине, била је све до 1863. 
године када су велике силе и Порта споразумно насељавали муслимане 
из Србије, посебно из градова: Београд, Шабац, Ваљево и Ужице и када 
је изграђено насеље Брезово Поље (чаршија)��. 

 
***

Од тог доба почиње новија историја овог краја у којој су генерације 
Слијепчевићана дијелиле судбину српског становништва подмајевичких 
насеља и ширег подручја сјевероисточне Босне. Живот је био тежак, по-
времено и суров. Живјело се, радило и гинуло али се с поносом чувала 
вјера, традиција и проводили обичаји у свакодневним приликама. Најве-
ћа српска села у овом крају сада су гробља која се по традицији уредно 
одржавају, посјећују суботом и уочи великих празника. Мртвима се при-
носе дарови и с њима на гробу разговара. По нашој вјери они нису умрли 
него су се упокојили (нашли вјечни мир) до поновног васкрсења у које 
се вјерује. Знамо да сама ријеч сахрањивање подразумијева привремено 
остављање у „вјечну кућу“ до Христовог поновног васкрсења. То уједно 
и потврђује да, „сеоба има, смрти нема!“ 

 
 Паја Јовановић: Сеобе

��  Насељавање муслиманских прогнаника (мухаџира) из Кнежевине Србије у зворнички 
кајмакамлук 1863.године; Прилози, Галиб Шљиво, 30, Сарајево, 2001.
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СЕЛО СЛИЈЕПЧЕВИЋИ

Село Слијепчевићи налази се источно од Брчког. Од ријеке Саве раз-
дваја га село Трњаци, а укупна удаљеност од обале ријеке износи око два 
до три километра. До села се долази путем који правцем Брчко Бијељина 
од Брчког пролази кроз Доњи Брезик, Столин и Гредице (низ Прљине) па 
низ саму десну обалу ријеке Саве води ка Брезовом Пољу, Вршанима и 
даље према Бијељини. Скреће се ужим путем који се одваја кроз Трњаке 
ка Слијепчевићима. Данас је то код ресторана „Амиго“. Од града до тог 
скретања има неких десетак километара. Приближне дужине је и други 
пут од Брчког који кроз село Горњи Брезик па поред цркве (раније се 
звало „Код крста“ или „молитвишта“) води према Ражљеву, преко Ко-
билића, а с те стране атар села Слијепчевића почиње стотињак метара 
послије локалитета који овдашњи становници називају Ме’агин ‘ан. У 
Слијепчевиће се такође стиже и око три километра даљим путем кроз 
Брезик и Станове или преко Јасике.

Село је на сјеверној географској ширини 44 степена, 81 минут и 94 
секунде и на источној географској дужини 18 степени 90 минута 8 се-
кунди. Клима је умјерено континентална, са изразито топлим љетом и 
хладном зимом. Нарочито је хладно када дува југоисточни вјетар који се 
овдје зове устока.

Панорама Слијепчевића
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“Лед и салаука увијек су нам некако
долазили са западне стране.
С југа при крају зиме
и у рано прољеће пиркали би топли вјетрови.
Исток је давао издашна обећања
али ненадано доносио јаку устоку.
Док је ћудљиви сјевер зими
кезио зубе и обавијао нас леденим дахом.
А још кад би се уз љетне жеге и дневним сумраком
с неба наједном стерао бијели ледени ћилим,
ношен чудним западним облаком,
са крупним леденим коцкама, сва у страху
ојађено огласила би се мама, онако за себе тише:
– Опет нема ништа од љетине, велика
суша па сад и лед све у тивтик40 учинише.”

 (Из хроничареве биљежнице)
***

Надморска висина сеоског земљишта је између 108 и 130 метара, а у 
нижим предјелима код „Велике“ ниво земљишта је знатно нижи. Укупна 
површина катастарског земљишта територије села износи 6,138.354 ква-
дратна метра, односно мало више од шест квадратних километара. Атар 
села граничи се са истока Ражљевом и селом Брезово Поље, са запада 
Сандићима, са сјевера Трњацима и са југа Крбетима. Текуће воде нема. 

Земљиште је прекривено њивама и шумом. Квалитет обрадивог зем-
љишта је веома неповољан. Доминира пра(х)уља��, мада се неки предјели 
називају и пољем што би требало да значи да је ријеч о нешто квалитет-
нијем земљишту за обрађивање. 

 
 

 Слијепчевићки пејзаж

40  Од ријечи тифтик (арап.) – длака животињског поријекла
��  Прахуља је врста обрадиве земље лошијег квалитета.
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Милан Митровић каже: „Ово су све пра’уље земље, а и њиве које се 
зову поље су истог квалитета као и пра’уље“. Земљиште је класирано од 
четврте до седме класе. Земљиште „поље“ иако се тако зове није квали-
теније од пете класе.

– Овде је сва земља пра’уља, – каже и Саво Симикић - Пра’уља боље 
издржи сушу, а кад је бурно она теже пропушта воду, треба дубоко орат’, 
добре разорице направит. Треба јој доста комбинованог ђубрива, не ваља 
пуно стајњака, ако је суша, изгори све. – Од давнина се знало да овдје 
добро успијева шљива и то пожегача.

Према казивању Благоја Ђојића који је љубитељ биљака и узгајивач 
егзотичног воћа и растиња које у природи успијева у топлијим, па чак и 
тропским предјелима.42 У шумама расте: буква, храст, јасен, граб, баг-
рем, липа, клијен, пасја лијеска, мрко трње, које претежно расте по ру-
бовима шума и запуштенијих њива, и друго ситније растиње. Врбе има 
мада ријетко као и брезе, али јове (јошике) нема никако. Љешника, па и 
дријењка, глога и зове („зофе“) те другог растиња које уобичајено расте 
на влажнијим земљиштима такође се може наћи.

Милан Митровић (1928) каже да се неко дрвеће као што су багрем и 
храст посљедњих година учестало суше. На његовом земљишту налази 
се једно стабло бријеста које је старо око 30 година. Било је много више 
бријеста али кажу да и он изумире. Наиме, постоји тврдња да брестићи 
никну али да на развој њихових стабала утиче нека врста електриците-
та у земљи, наводно електрична уземљења стварају неповољан утицај. 
Нико не зна да ли се тиме бавила струка и има ли поузданих закључака. 
Некада је било највише храста али га је због велике сјече све мање, као 
и јасена и букве.

Почетак потока код Ђојића

42 О Благоју Ђојићу, његовој супрузи Смиљи и њиховим хобијима прочитајте у посебном 
тексту при крају ове књиге.
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Куће у селу су претежно груписане око издубљеног коритастог зем-
љишта у ствари можда некадашњег текућег потока који је настао од че-
тири мања поточића. Један је почињао са имања Ђојића на југу села (који 
је у средини), други и трећи са источне стране од Деспотовића и Панића, 
а четврти из шуме недалеко од куће Софрена Бркића (западно). Све је 
то у јужном дијелу села, па се коритасти усјек у земљишту продужава 
неких три до четири километра на сјевер ка ријеци Сави. У селу тај по-
ток зову Велика. У Велику се „слијева“ још један поточић који почиње 
у шумарку између кућа Панића (Живановића) и Бркића, код кога је био 
тзв. Ме’агића бунар, близу куће пок. Велимира-Веље Дамјановића. Дру-
ги, који почиње са окућнице Бранка-Брање Симикића, такође као лијева 
притока, иде једним дијелом паралелно са Великом, а састају се испод 
гробља у Трњацима. Осим тога Велика прима и друге сличне поточиће 
који се слијевају са десне стране из правца села Брезово Поље, одмах иза 
кућа Тодића и гробља Мирковача, од Краљевића.

Поток Велика љети и зими

Живе воде у тим коритима потока одавно нема и нико не памти да је 
икада било, зато ријеч „улијевање“ замјењујем ријечју „слијевање“. Вода 
тим коритима потече само када се топе сњегови и када су обилне кише. 
Корито потока Велика и његова околина чине дубљу усјеклину у овом 
земљишту тако да се около налазе падине са оцједитим њивама и шу-
марцима. Само корито потока је обрасло зовом, жестиком, грабовином 
и сличним равничарским растињем (клијен, сибовина и сл). Јохе-јове 
или јошике, како је већ наглашено, уопште нема. Кад им је кора од овог 
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дрвета била потребна за бојење тканине ишли су Слијепчевићани по њу 
у сусједна села Крбете и Ражљево гдје је има на претек. Наведени мали 
поточићи немају своје називе. Сви у селу, дакле, за ту своју дубодолину 
кажу једноставно „поток“ или само Велика.

Из правца исток-запад у село се може доћи са истока из Ражљева. 
Постоје два путна правца, један почиње преко пута куће Добре Мрко-
њића, која припада Крбетима, и други прије Ме’агиног ‘ана. Иначе, сво 
земљиште и куће према сјеверу, између та два путна правца, припадају 
Слијепчевићима. Ту на том дијелу, негдје на средини послије куће Јеле 
Костић-Брђанке, супруге покојног Вида Костића, а поред мале скоро 
изграђене куће Радована и Саје Јокановић, досељеника (избјеглица) из 
Смолуће, скреће се макадамским путем у мало насеље Ђојићи. Тај пут 
не иде даље од куће Благоја Ђојића. Насеље Ђојићи је лијепо уређено 
и дјелује као засебан дио села. Ђојићи су уз помоћ Мјесне заједнице, а 
дијелом и властитим учешћем што новцем што радним акцијама, сами 
већ асфалтирали дио пута између својих кућа и сваке године помјерају 
асфалт према главном путу. Овдје се, поред осталог, налази стовариште 
богатог асортимана грађевинског материјала у власништву Љубе Ђојића 
које још увијек има посла.

Куће Ђојића

У центар села може се доћи и путем из села Брезово Поље (у Краље-
виће, Паниће, Јовељиће, Дамјановиће). Кроз цијело село, с краја на крај, 
воде два поменута главна путна правца: Крбети – Панићи (Јовањшта-
ци��) – Јовељићи – Дамјановићи – Обреновићи – Симикићи – Митровићи 
– село Трњаци, а други: Ме’агин ‘ан, лијево је скретање за Крушик (дио 
Сандића), а право су Панићи (у селу већину њих зову још и Живанови-
ћи��, Никољштаци), па поред куће Томе Деспотовића, затим поред игра-

�� Јовањштаци - славе Светог Јована, Никољштаци - Светог Николу
�� По претку Живану сеоски надимак Живановићи имају сви ови Панићи Никољштаци 

осим прве четири куће (покојног Ристе Јовиног, Јове Вукомировог, покојног Живана и Лазара 
Деспотовог). Вјероватно су они потомци Живановог брата
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лишта, пут се спаја са већ поменутим путем (с источне стране), код куће 
Љубомира Симикића и поред Цркве Светог Мрате. Даље су Максићи, 
Обреновићи, Једна кућа Краљевића, једна других Симикића, једна Си-
мића, па Митровићи и онда су Трњаци. Сви ови путеви су асфалтирани. 
Село је сада (након устројства Брчко дистрикта) засебна мјесна заједни-
ца, а раније је било у саставу МЗ Ражљево. 

Катастарска карта Слијепчевића

Земљиште на подручју Слијепчевића подијељено је по називима 
њива и шума које га сачињавају, а то су: Пањици, Новаковаче, Козјаче, 
Беглуци, Подкућнице, Просине, Мирковаче, Селиште, Поља, Раван, Бе-
гов конак, Расута градина, Окућнице, Ујнице и Брдо. Сами називи казују 
како о карактеристикама земљишта тако и о прошлости.

Милан Митровић прича да је локалитет Кућерине у ствари Старо 
село које се налазило на данашњим пољима близу Велике. Доле је, каже, 
у данашњој шуми Саве Панића био бунарић из кога су се некада давно 
снабдијевали водом. 
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На тако малом простору постојала су, по казивању, најмање два или 
чак три бега. Један је био Ме(х)ага, а други Имширагић Салихага из Гор-
ње Тузле. Милан Митровић тврди да је био и неки бег Мујага. Занимљиво 
је да су сви поменути бегови имали у имену наставак „ага“, што је имало 
значење и као власник земље али и као турски војни старјешина.

Вјероватно је Ме(х)ага имао конак у близини бунара који се по њему 
звао „Меагин бунар“ или „Ме’агића бунар“ и то на локалитету данашње 
окућнице породице Милана-Мише Дамјановића сина пок. Велимира Да-
мјановића. Салихагин конак је био на брежуљку сјеверно од данашњих 
Ђојића кућа, близу куће Благоја Ђојића. Мујага је вјероватно покривао 
подручје Трњака!? Поменути локалитет звани Ме’агин ‘ан, највјероват-
није је добио име по неком много каснијем власнику дућана који се ту 
налазио. Појам ‘ан дуго се користио као синоним за дућан или продав-
ницу крај пута).

Мало статистике о Слијепчевићима 

По попису из 1895. године�� у Слијепчевићима је било кућа: настање-
них 29, ненастањених нема, свега кућа 29; укупан број житељства 189; 
активног војништва нема; мушких 87, жена 102, укупно 189, мухамеда-
наца нема; хришћана 189; главара обитељи 26; сродници 146; од осталих 
особа које се баве пољопривредом 4, сродника њихових 13; укупан број 
особа које се баве пољопривредом 189.

У љетопису парохије Брезово Поље пише да је у Слијепчевићима 
1954. године било: домова 74, душа 369, м 178, ж 191;

��  Извор: Земаљски музеј Сарајево, Годишњак „K und K“. Подаци из Централног пописа 
житељства у БиХ од 22. априла 1895. године које је објавила Земаљска влада у Сарајеву.

Путокази: за скретање у 
село код Ме’агиног ‘ана

Од куће Добре Мркоњића
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У документима које посједује Градска библиотека Брчко, у статистич-
ком годишњаку пише: „По попису становништва из 1961. године, Срез 
Брчко, Општина Брчко, мјесто Слијепчевићи: становника укупно 403, 
мушких 197, женских 206, од 0 до 4 године 52, /5-9/ 45, /10-14/ 34, /15-24/ 
79, / и преко 65/ 12“. А према попису из 1991. године у Слијепчевићима 
је био укупно 371 становник, муслимана није било, Хрвата 2, Срба 363, 
Југословена 1 и осталих 5.

У разговору са Љубом Симикићем, а након обиласка већине кућа у 
селу (у некима сам био и више пута) и разговора са домаћинима или 
члановима породице које сам затекао, пописали смо све постојеће куће у 
селу. Затечено стање је сљедеће:

1. Симикић Пере Љубо  5 чланова 
2. Симикић Пере Бранко  2 “
3. Симикић Загорка  1  “
4. Симикић Милана Саво  1  “ 
5. Митровић Саве Милан  6  “
6. Митровић Радивоје,  5 чланова
7. Митровић Милован,  2  “
8. Митровић Бранка Милан  2  “ 
9. Митровић Мирко  5  “
10. Митровић Дана  3  “
11. Митровић Живан  4  “ 
12. Митровић Мирјана  1  “
13. Симић Милисав  2  “ 
14. Симић Миодраг  (5)  “  (у иностр.)
15. Симикић Милан (из Сандића)  1  “
16. Симикић Милорад (из Сандића)  1  “
17. Обреновић Јово  2  “ 
18. Обреновић Милорад  2  “ 
19. Обреновић Обрад  4  “ 
20. Обреновић Крста  2  “ 
21. Обреновић Ацо  2  “ 
22. Обреновић Момчило  2  “ 
23. Максић Милорад  6  “
24. Максић Анђа  1  “ 
25. Максић Нико - Мика (4) “  (у иностр.)
26. Максић Ратко  (4)  “  (у иностр.)
27. Вуковић Бранко  5  “
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28. Краљевић Владимир  6  “
29. Краљевић Љубо  12  “
30. Краљевић Зоран 1  “
31. Краљевић Миладин  4  “
32. Краљевић Ружа  1  “
33. Краљевић Томислав 0  “  (у Брчком)
34. Краљевић Сузана  3  “
35. Краљевић Боја  1  “
36. Деспотовић Томо  2 “
37. Деспотовић Цвија  2 “
38. Деспотовић Милан  1  “
39. Деспотовић Драган  5  “
40. Панић Петра  2  “
41. Панић Јово  5  “
42. Панић Јока  1  “
43. Панић Лазар  4  “
44. Панић Радомир  5  “ 
45. Панић Петар  2  “
46. Панић Димитрија  1  “
47. Панић Гајо  5  “
48. Панић Љубиша  4 “  
49. Панић Богољуб - Боро  2  “
50. Панић Милош  1  “
51. Панић Томислав  2  “
52. Панић Мило  9  “
53. Панић Веселин  5  “
54. Панић Стокан  5 “
55. Бркић Софрен  4  “
56. Бркић Славко  2  “
57. Бркић Живан  5  “
58. Бркић Крсто  1  “
59. Бркић Живана (пок.)  0  “
60. Калајџић Илија  5  “
61. Бркић Ђојо  1  “
62. Бркић Млађен  2  “
63. Бркић Стокан  3  “
64. Бркић Јела  1  “
65. Дамјановић Милан(сл.Ђурђиц)  5  “
66. Дамјановић Боро  2  “
67. Дамјановић Милорад (Св.Ђорђе)  5  “
68. Дамјановић Милка  1  “
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69. Дамјановић Милица - Мира 
      (Св.Ђорђe)  1  “
70. Дамјановић Петра  1  “
71. Ђојић Благоја  2  “
72. Ђојић Љубо  6  “
73. Ђојић Горан  4  “
74. Ђојић Вајо  4  “
75. Ђојић Радан  5  “
76. Костић Јела  2  “
77. Јокановић Радован  2  “
78. Рикић Стокан  4  “
79. Панић Мара  1  “ 
80. Панић Михајло  5  “
81. Панић Вукашин  6  “
82. Панић Митра Млађен  1  “
83. Панић Митар  5  “
84. Панић Вајо  2  “
85. Панић Рајо  5  “
86. Јовељић Радојка  1  “
87. Јовељић Симо  3  “
88. Јовељић Зора  1  “
89. Перић Милан  3  “
90. Зарић Милан  5  “
91. Зарић Милија  1  “
92. Тодић Томислав  2  “
93. Тодић Слободан  4  “
94. Тодић Даница  1  “
95. Тодић Милка  1   члан
96. Радовановић Марко  1  “
97. Радовановић Бошко  2  “
98. Гаврић Стево (пок.) 0 “

Преглед укупног стања: 27 домаћинстава по 1 члан, 24 домаћинстава 
по 2 члана, 5 домаћинстава по 3 члана, 12 домаћинстава по 4 члана, 19 
домаћинстава по 5 чланова, 5 домаћинстава по 6 чланова, 1 домаћинство 
од 9 и једно са 12 чланова. У три куће никогa нема, од тога у једну долазе 
повремено јер живе у Брчком, у другој је домаћица недавно преминула, а 
у трећој нико не живи од 1999. године. 

 УКУПНО: 284 члана домаћинстава, односно становника Слијепчевића. 
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***

Из свега до сада записаног види се да су Слијепчевићи мало питомо 
село у подмајевичком амбијенту, недалеко од ријеке Саве. Кроз бурну 
прошлост село се саживљавало с божјим даровима и с недаћама које су га 
посјећивале при налетима у ове крајеве. Становништво је трпило, патило 
и грбачило гурајући кроз историјске и природне непогоде, али је увијек 
налазило времена и начина да се провесели и разоноди у разноврсним 
приликама.

Подносећи ратне и мирнодопске неприлике, али и погодности које 
су се у тим временима указивале, оно се прилагођавало и што је могло 
користило за себе да би, уз божју помоћ, сачувало живот, породицу, кум-
ства и пријатељства трпећиво са општим миром и вјером надајући се бо-
љем сутра. Менталитет овог српског живља одликује приклањање божјој 
вољи и трпљење док се не укажу знакови и могућности за ослобађање од 
намета и силе па макар колико јака и ма чија била. 

Нерадо се ратовало али се покорно одазивало и својски прихватало 
оружје кад је у питању одбрана живота, отаџбине, вјере, нације, образа 
и части. „Трпљен – спашен“ је узречица која се често овдје користи, као 
и изреке: - Сила Бога не моли, а Бог силу не воли!; - Чувај се и Бог ће те 
чувати! и много сличних које често представљају оријентире за понаша-
ња. 

И у најдубљој жалости, када умре драга особа, овдје се наздравља и 
благосиља ријечима: - Да Бог поживи остатак! и - Ђе било жалости било 
и радости и весеља, ако Бог да! 

У радости се опет наздравља за мир, за добро здравље дуг и весео 
живот, добар рад, род и пород, као и за општу срећу и весеље.

Вријеме је битно утицало на промјене многих обичаја, чак и оних 
који су временом постали навике. Могло би се рећи да се и то дешава 
у складу са старом изреком: - Прије ће изумријети село него обичаји. 
Свједоци смо времена у коме се дешава да су и једно и друго угрожени: 
смањује се наталитет, млади претежно одлазе из села у градове или још 
даље, а у селима је становништво све старије. Обичаји се мијењају, што 
је и разумљиво с обзиром на савремену технологију и модеран начин 
живота. За протеклих пола вијека неки обичаји су се промијенили и при-
лагодили, али се поједини битни елементи још увијек чврсто одржавају 
као својеврсна веза са традицијом. Кад је ријеч о промјенама које су за 
посљедњих четири до пет деценија настале у обичајима, најбоље се могу 
уочити освртом на оне који се проводе у најрадоснијим и најтужнијим 
догађајима. 
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У свадбе се овдје прије пола вијека ишло на коњима, уз учешће углав-
ном мушког дијела сватова, а потом услиједиле коњске запреге, сватовска 
кола и кочије. У тим свадбама се, уз задате улоге учесника и утврђени ред 
о коме се бринуо вјешти и окретни чајо проводио посебан церемонијал. 
Чајо се и данас задржао али често само као статиста, а улоге свадбара 
су скоро сасвим изблиједиле. Задржане су неке само по називима: војво-
да, стари сват, накоњче и др. Има, наравно, изузетака када домаћин који 
жени сина и његов пријатељ који удаје кћер желе да се свадба обави по 
старом обичају. 

Међутим коње на којима су сватови јахали или касније упрегнути у 
кочије замијенили су аутомобили. Кочије се понегдје појаве само да на 
краткој релацији превезу младу, младожењу, дјевера и кумове, али врло 
ријетко. Све чешће се појављује дуга лимузина умјесто кочија.Као сим-
бол престижа, односно богатства. 

Oстао је сачуван и некадашњи обичај да се купује млада, па се од то-
божње куповине приреди симпатична мелодрама цјењкања и надмудри-
вања родитеља, браће или најстаријих из младине родбине са младоже-
њом, кумом и ближим са његове стране, уз повике присутних и музику. 

Музика је за посебну причу. На народним весељима, вашарима и сије-
лима некадашње свирале, двојнице, фруле и шаргије, па касније виолине, 
хармонике, добош, све без озвучења, замијенили су, понекад искључиво 
електрични инструменти, или оркестри уз јако озвучење и пјесму уживо 
под шаторима. На свадбама се сада појављују познати музички састави и 
пјевачи, нема више мушке и женске пјесме утроје, поведеног пратећег�� 
кола, тихог цијука циганске виолине и јаког бубњања добоша.

С друге стране и обичаји који су његовани уз сахрањивање покојника 
доживјели су разне трансформације. То се огледа прије свега у исказива-
њу жалости. Раније су на свим сахранама, било да се ради о смрти млађе 
или старије особе, жене обавезно расплетале косе и гласно јаукале. Чак 
је и понеки ожалошћени мушкарац пуштао глас. Јаукањем се ријечима 
исказивала велика жалост због смрти драге особе и набрајале њене многе 
позитивне особине. Жене које су раније изгубиле некога свог том при-
ликом су говориле поруке упућене како покојнику тако и својим драгим, 
раније умрлим. Сада се то све рјеђе може чути и то само од најближих 
чланова породице умрлог. Промјене су настале и у справљању и служењу 
хране и пића на сахранама и даћама. Раније је служено само кољиво (ос-
вјештана кувана пшеница), те погача и кувано месо уз обавезну ракију 
и кафу, без других напитака. Сада иде разноврсна храна, пиће и друге 
ђаконије.

�� Пратеће коло је било скупље јер коловођа плати свирачима нешто више да би га пратили 
док игра.
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Засеоци и фамилије 

У Слијепчевићима данас, према евиденцији свештеника, је осамде-
сет и шест домова парохијана које он опслужује. Распоред кућа мијењао 
се током времена. Углавном су груписане источно и западно од потока 
Велика. Некада је источни дио био насељенији док су биле бројније фа-
милије Јовељића, Краљевића и Панића (Јовањштака). Сада се у близини 
цркве наставља нова градња. 

Центар села у новије вријеме није било могуће тачно одредити па су 
се мјештани договорили да сједиште Мјесне заједнице, или „читаоница“, 
како је зову, буде код Панића, Јовељића и Краљевића кућа. Ту је у близини 
и савремена сушара, о чијем одржавању и раду се брине Вукашин Панић. 
Црква је саграђена у засеоку у коме су Симикићи, Митровићи, Максићи, 
Обреновићи, Деспотовићи и Симићи. 

На приближној средини пута који је просјечен за вријеме Сељачке 
радне задруге��, а повезује села од Крбета и Сандића према цркви, и Тр-
њацима, налази се фудбалско игралиште.

Ситуација са сеоским гробљима врло је занимљива. Наиме, упоко-
јени из Слијепчевића се сахрањују у три гробља. Из западног и дијела 
центраног засеока сахрањују се у Крушику, гробљу које припада Санди-
ћима. Мјештани дијела центра и сјеверног засеока сахрањују се у гробљу 
у Трњацима, а они са источне стране потока у једином сеоском гробљу 
које се зове Мирковача. 

 

�� О томе казује Радивоје Симикић
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 СИМИКИЋИ

(Симикића има у скоро свим сусједним селима: Ражљеву, Брезовом 
Пољу, Сандићима, Крбетима и Бузекари, али нису у сродству са нашим 
Симикићима у Слијепчевићима, којима је ова књига посвећена.)

На насловној страни корица књиге је слика данашње старе куће на 
кућишту гдје се доселио прадјед Ђорђа. Ова кућа изграђена је тридесетих 
година прошлог вијека. Скоро сто година послије досељавања прадједа 
Ђорђа. Послије је премјештана и „прерушена“. (Прерушавање обично 
значи измјену дотрајале грађе или столарије. Мада се понекад мијења 
и основни распоред просторија.) Распоред просторија у овој кући није 
мијењан, каже Загорка Симикић која сада ту живи. Унутра је у средини 
„кућа“, из ње се улази у „ћилер“, а десно и лијево је по једна соба.

Поријекло слијепчевићке фамилије Симикића

Најстарији живи члан фамилије Симикић и казивач о прошлим вре-
менима Радивоје Симикић, према породичној причи коју је он запам-
тио, каже да се његов прадјед Ђорђа, кога ћемо назвати родоначелником 
овдашњих Симикића, доселио овдје из Обудовца давне 1841. или 1842. 
године. 

Претходно казивање Радивоја Симикића узећемо као оријентациони 
податак, пошто немамо других писаних доказа. Ослонићемо се и на об-
јашњење које постоји у описима тих историјских година и превирања у 
Посавини описаних у књизи „Босанска Посавина 1774–1864“48. 

Радивоје још каже да су се, Симикићи прије досељења у Слијепче-
виће презивали Симићевић па смо посјетили Обудовац, засеок Шираја, 
у коме и данас живе Симићевићи. Прва посјета је била код Александра-
Аце Симићевића, рођеног 1934. године, када је убијен краљ Александар, 
па је по њему добио име. Он нас је упутио Милки Симићевић, тврдећи да 
она боље и више зна од њега. 

Милка Симићевић, рођена 1932. године, удова пок. Петра Симићеви-
ћа показује нам читуљу, али имена у њој скоро ништа нам не потврђују. 
Име Симо се у читуљи понавља више пута, али нисмо успјели открити 
да ли је прадјед Ђорђија одавде одселио у Слијепчевиће. Симићевићи 
славе Крстовдан (27. септембар)!

Милка прича о родоначелнику Аксентију: – Он је побјегао из Ски-
повца. Дош’о он кући кад тамо у његовој авлији ‘оџа, или је био бег. 

48 Илија Павловић, Рајко Илишковић, Босанска Посавина 1774–1864, Посавско – требав-
ска буна, Шамац 2008
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Наредио још да му се испече бибац. Сједи бег под великом трешњом, а 
бибац се пече. Аксентије се попне на трешњу и из кубуре убије бега, или 
‘оџу. Онда побјегне из Скиповца и насели се овдје у Обудовцу и задржи 
крсну славу Крстовдан, 27. септембра. Други његов брат оде у Слатину 
и промијени презиме у Перић.

У читуљи пише: Аница, Лука, Симо... – По овоме покојноме Сими ми 
се зовемо Симићевићи, – тврди Милка. 

Други казивач Милорад-Мирко Симићевић, рођен је 2. маја 1954. го-
дине, син Милке и покојног Петра (рођеног 1921. године, а Петар је умро 
9. јануара 1996. године). По Мирковом казивању Аксентије је дошао из 
Српске Зелиње, гдје су му и остала браћа и тамо се презивају Перићи 
и славе Светог Јована, а у Слатини су исто Перићи и славе Св. Јована. 
Значи, по њему, Перићи би могли бити ближи нашим Симикићима!? Но, 
нема књиге у којој би то било записано. А по њиховом мишљењу нико 
нам то не би ни знао да каже.

Наши Симикићи у Слијепчевићима славе Светог Јована Крстите-
ља, као свог свеца заштитника. И по традицији крсна слава се преноси 
с кољена на кољено, по мушкој линији, са оца на сина. Као паралелни 
податак могли бисмо користити и запис из љетописа пок. проте Ристе 
Јовановића�� из Обудовца, који у поглављу о насељавању, пише: – При-
чао ми је Марко Којић, син Јована, из Којића да је, по причању његовога 
дједа Марка, а и оца Јована, из Црне Горе, доселило овамо четири брата 
и то:

- Којо који се настанио у Кајићима, данашњи Којићи, 
- Паво који се настанио у Миграји, данашњим Павловићима, 
- Јанко који се настанио у Баткуши, данашњи Јанковићи и 
- Вук, који се настанио у Слатини, данашњи Вуксановићи –
Јокићи, сви они славе Св. Јована.
Када сам прорачунао од Маркових пет предака: оца и четири дједа, 

излази да су се они доселили овамо уз сеобу Аренија Чарнојевића 1690. 
године, а сви они славе Св. Јована. Закључујем да су из племена Бањана, 
јер су сви Црногорци, који славе ову славу, из тог племена.

У домовнику Цркве Пресвете Богородице у Обудовцу, под редним 
бројем 88. уписан је Симић Симо (1884), па 90. Симић Тодор (1876), онда 
под бројем 91. уписан је Симић Милош (1898) и 174. Симић Јово (1872). 
Сви они славе Светог Јована Крститеља, али нигдје не постоји биљешка 
да је неки њихов предак одселио на исток према Дрини, у Слијепчеви-
ће.

Да ли неки од њих имају директну или индиректну везу са нашим 
Симикићима? Треба још доста трагања и провјеравања. 

�� Свештеник обудовачки Ристо Ђоке Јовановић (1907 – 1998)
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Родослов Симикића у Слијепчевићима

1. Ђед Ђорђија Симикић је, дакле, по казивању Радивоја Симикића 
дошао у Слијепчевиће 1841. или 1842. године из Обудовца. Ђорђе је имао 
сина Перу (имао је и кћери које су рано умрле), били су и Радивоје и Рајко 
али су умрли као дјеца, нису крштени па су ту на њиви сахрањени.

2. Кад је Ђорђија умро остао је син Перо који се оженио из Панића. 
Оженио се Цвијом која је родила једно дијете које умре, а друго дијете 
Крсманија уда се за Милана Лукића у Ражљево и роди синове: Млађена, 
Радивоја, Велемира, Божу, Гојка и Лазу (Лазо Лукић је најмлађи и био је 
учитељ). 

Страница власничког листа из брчанске Грунтовнице (редни број 16) 
на њој пише да је дјед Перо, син Ђорђа, од бега и његових насљедника 

откупио посјед 1888. године.

У књизи умрлих у Ражљеву, уписана су Перина дјеца и Перо овим 
редом:

1. Симикић Велимир, дијете од 6 година, умрло 5. јануара 1908. го-
дине, покопан у гробљу Трњаци

2. Симикић Јелена, 1 година, умрла 25. 6. 1910. године, отац Перо 
Симикић, мајка Василија Бабић, гробље Трњаци
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3. Симикић (Радован) Рајо, 1 година и 10 мјесеци, умро 20. 4. 1913. 
године, отац Перо, мајка Василија, гробље Трњаци

4. Симикић Перо, 63 године, умро 6. 2. 1914. године, супруга Васи-
лија, гробље Трњаци. 

Перо се, дакле, други пут оженио Василијом из Доње Буковице из 
Бабића. Василија је била прво удата у Дакиће и једно је дијете довела за 
руку. Родила је с Пером још троје женске дјеце (Цвија, Милка, Ружа), и 
сина Милана 1905. године. То је био отац покојног Пере, Радивоја, Саве 
и покојног Ђорђије, као и Савке, Рајке и Василије. 

Дијете које је Василија довела била је Митра и удала се у Бузекару 
за Симу Антића. С њим је родила четворо дјеце: Петра, Стокана, Стоју 
и Јасенку. 

Три поменуте кћери Пере и Василије су:
1. Цвија, удата у Сандиће у фамилију Панић, није имала дјеце;
2. Ружа је такође удата у Сандиће у фамилију Максић. Родила је че-

тири сина: Станислава, Саву, Будимира и Перу и три кћери: Будимирку, 
Василију и Славку;

3. Милка је удата у Слијепчевиће у фамилију Тодић. Родила је два 
сина: Драгу и Томислава, и три кћери: Ику, Петру и Борку.

Дјед Перо је, значи, умро 1914. године. Послије њега остала је баба 
Василија, која је умрла 1933. године. По њој су касније Симикиће у селу 
и звали Василићи, што је уобичајено у овом крају (удовичко презиме).

О Симикићима у домовнику цркве у Брезовом Пољу, стране 350-351,  
(славе Светог Јована Крститеља, 20/7. јануар) пише:

1. Милан Симикић, син Пере и Василије, рођене Бабић, рођен 2. 
јула/19. јуна 1905. године, умро 1992. године.

 фотографије дједа Милана и бабе Ђуке
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2. Ђука, прва жена Миланова, рођена 1902. године 2. маја/19. апри-
ла, вјенчани 1923. године, 4. феб./22.јан, рођена Грујић из Трњака, умрла 
7. марта 1981. године 

3. Савка, прва кћи Милана и Ђуке, рођена 1924. године, удала се 
1951. године за Цвијетина Краљевића у Слијепчевиће. Родила сина Ва-
силија (погинуо у посљедњем грађанском рату) и двије кћерке: Видојку 
и Ружу. Видојка живи у Врању, а Ружа је у околини Бечеја у Војводини.

4. Рајка, друга кћи Милана и Ђуке, рођена 1931. године, удата у Сли-
јепчевиће у фамилију Дамјановић за Живојина-Жику, сина Лекиног бра-
та Милорада. Милорада су убили партизани, а сахрањен је у Пиперцима 
иза цркве. Рајка и Жико нису имали дјеце.

5. Василија, рођена 1936. године, удата у Поточаре за Васу Братано-
вића. Родила је пет синова: Милана (погинуо у посљедњем грађанском 
рату), Илију, Рацу, Слободана и Божу и кћер Анђу. Василија је умрла 
1978. године, у ствари погинула на бициклу.

6. Перо Симикић, први син Милана и Ђуке, рођен 1925. године, окт. 
22/9, умро 17. дец. 1999. године

 

Јелисавета и Перо Симикић

3. Јелисавета, жена Перина, рођена 1926. године, нов. 21/8, вјенчани 
1947. године, 2. нов/20. окт., рођена Благојевић - Стевић из Доње Букови-
це.

4. Бранко, први син Пере и Јелисавете, рођен 1948. године, јули 
25/12, 

5. Милка, жена Бранкова, рођена 1947. године, јан. 23/10, Тешић из 
Станова, вјенчани 1966. године, нов. 24/11.
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Милка, син Милан и Бранко                        Бранко и Милка као младенци

6. Милан, син Бранка и Милке, рођен 1967. године, јули 26/13. Завр-
шио Вишу туристичку школу у Београду. Ожењен Бранкицом (Колозеус) 
из Земуна. Имају два сина: Бранка (1991) и Бориса (1994). Бранко студи-
ра економију у Грацу, Аустрија, а Борис иде у Средњу економску школу 
Брчко.

Кућа Бранка и Милке Симикић
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Фотографија Милана, његове супруге Бранкице и синова

7. Душанка, кћи Пере и Јелисавете, рођена 1950. године, удата у 
Слијепчевиће за Милана Ђојића, (пок. Милан умро 1994. године). Родила 
два сина: Вају и Радана, обојица су ожењени и имају по двоје дјеце.

Душанка 

8. Љубомир, други син Пере и Јелисавете, рођен 1952. године, мај 
5/апр. 

9. Ђука, жена Љубомирова, рођена 1954. године, 27. септ., вјенчани 
1973. године, 17. новембра, Ђука је рођена Ђокић из Тутњевца
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  Ђука и Љубомир као младенци

Кућа Љубе Симикића

10. Перо, први син Љубомира и Ђуке, рођен 17. фебруара 1975.

Браћа: Дарко и Перо
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11. Дарко-Драго, други син Љубомира и Ђуке, рођен 1. априла 1984. 
године, ожењен првог септембра 2012. године Марином Јовановић из 
Доњег Брезика. Вјенчани су у цркви Светог Стефана Дечанског-Светог 
Мрате у Слијепчевићима, вјенчао их је владика Василије.

Љубомир и Ђука са младенцима Дарком и Марином

Љубомир и Ђука са синовима
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Вјенчање
(вјенчао их владика Василије)

 

Чланови двије фамилије на Дарковој свадби (с младом без младожење и дјевера)
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12. Радивоје, други син Милана и Ђуке, рођен 11. јула 1928. године. 
Радивоје се први пут оженио Анђелком, рођена 1929. године, 13. де-

цембра, вјенчани 1953. године 13. септембра/31. августа, Анђелка је била 
Деспотовић из Слијепчевића. Родила је са Радивојем кћер Стану (1954), 
која се удала у Теслић за Ненада Костића (пок.), има кћерку Далиборку 
и сина Далибора.

Радивоје и Јелка

С лијева: Радивоје, кћер Славојка, зет Брано, супруга Јелка

Радивоје и Анђелка су се растали, а она се послије удала у Поточа-
ре.

Радивоје се ожени други пут Јелком Краљевић из Слијепчевића 
(1924–2005). Јелка роди два сина и кћер. Синови: 

1. Милорад (1956), ожењен, жена Радинка (1959) р. Симикић из Буз-
екаре, имају двоје дјеце, сина Сашу (1986) и кћерку Орнелу (1983). 
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2. Други син Радивоја и Јелке, Миодраг, рођен је 1958. године. 
Миодрагова прва жена Нада родила је сина Небојшу (1984) који је 

такође ожењен и има сина. Друга жена Миодрагова Бахрија (рођ. Билали, 
умрла 2010. године) родила је сина Стефана који сада има 15 година. 

3. Радивоје и Јелка имају кћерку Славојку (1963), која живи у Челаре-
ву, удата је за Брану Аћића. Имају кћерку Раду (22 године) и сина Николу 
(20 година). 

Милорад и Радинка

Саша, Орнела и Дарко

Миодраг и Бахрија са Небојшом, снајом 
Сањом, и сином Стефаном
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Миодраг син Небојшин

20. Саво, трећи син Милана и Ђуке, рођен 7. априла/25. марта 1933. 
године, (уписан 1934. године)

Наковањ Саве ковача  

 Саво (у шеширу) и Ђука (у марами) са зетом Стевом, 
кћерком Сенком, унуком Слађом и Ђукиним сестрама (са страна)
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21. Ђука, жена Савина, рођена нов. 5/окт. 1934. године, вјенчани ав-
густа 28/15. 1958. године, Ђука је рођена Гаврић из Слијепчевића, умрла 
2007. године. 

22. Сенка, прва кћер Саве и Ђуке, рођена нов.12/ окт.30. 1959. године, 
удата у Дворове за Стеву Јовића. Родила је двије кћерке: Смиљу (1984) и 
Слађу (1987).

23. Славојка, друга кћерка Саве и Ђуке, рођена априла 12/марта 30. 
1962. године, удата у Србију, у Мионицу код Ваљева за Драгана Стефа-
новића, имају сина Михаила (1984).

24. Ђорђија-Ђојо, четврти син Милана и Ђуке, рођен септ. 11/авг. 29. 
1943. године, умро 1996. године.

25. Загорка, жена Ђојина, рођена јун 21/8. 1946. године, вјенчани 
1966. године, Загорка је рођена Видовић из Крбета

26. Жељко, син Ђорђије и Загорке, рођен 14. јуна 1969. године. Завр-
шио Осмогодишњу школу у Рaжљеву, па Средњу машинско-техничку у 
Брчком и Вишу машинску школу у Београду. Живи и ради у Аранђеловцу. 
Ожењен Наталијом (1969) Манојловић из Аранђеловца, студирали зајед-
но, послије дипломирања и женидбе раде заједно. Имају кћерку Тијану 
(1991) и сина Немању(1995), живе у својој кући. Имају и своју фирму.

27. Ђука, кћи Ђорђије и Загорке, рођена 1971. године. Удата у Крбете 
за Тешу Мркоњића, имају двије кћерке, Весну (1990) и Жељку (1994). 
Ђука је трагично преминула 29. августа 2011. године.
                                    

                                         Загорка са дјецом                                    и   Ђорђија 



��

Нова кућа Ђоје и Загорке

 Саво Симикић истиче да сада укупно има 17 мушких глава у Сими-
кићима: 

 1.  Радивоје, 1928. годиште, најстарији
 2.  Саво, 1933. годиште 
 3.  Бранко-Брањо, 1948. годиште 
 4.  Љубомир, 1952. годиште (Љубо зидар)
 5.  Милорад-Мијо, 1956. годиште, син Радивојин (вл. фирма СИКО)
 6.  Миодраг, 1958. годиште, млађи син Радивојин
 7.  Жељко 1969. годиште, син Ђојин
 8.  Милан-Миле, 1967. годиште, син Бранков-Брањин
 9.  Перо, 1973. годиште, син Љубин 
 10. Дарко-Драго, 1984. годиште, син Љубин 
 11. Саша (1986), Милорадов-Мијин
 12. Небојша, (1984), син Миодрагов
 13. Стефан, (1997), други син Миодрагов
 14. Немања, син Жељков, 1995. годиште
 15. Бранко, 1991. годиште, син Миланов 
 16. Борис, 1994. годиште, син Миланов
 17. Миодраг (2010), син Небојшин



��

 РОДОСЛОВ СИМИКИЋА
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ОСТАЛЕ СЛИЈЕПЧЕВИЋКЕ ФАМИЛИЈЕ 

Већ је наведено да се Слијепчевићи простиру на укупној површини 
од преко шест квадратних километара. Пошто су куће груписане у три 
или четири засеока и фамилије су углавном доскора биле груписане по 
засеоцима. У новије вријеме дошло је до неких пресељавања. Дио села 
у коме су Симикићи, Митровићи, Обреновићи и Максићи, са другим 
Симикићима, те са по једном кућом Краљевића и Симића, груписан је у 
близини Цркве Светог Мрате. 

Куће Панића–Никољштака поредане су с обје стране пута, који води 
од Сандића поред фудбалског игралишта према цркви и Трњацима. Бр-
кићи су ближи потоку Велика, а уз њих и двоји Дамјановићи. Источно, 
преко потока Велика, је засеок који се некада, каже Милан Митровић, 
називао Јовељићи. Данас је кућа Јовељића у том засеоку много мање. 
Ту су сада у највећем броју Краљевићи и они који су дошли у куће Кра-
љевићкама, па онда Панићи–Јовањштаци, па Тодићи, Деспотовићи, по 
двије куће Обреновића и Радовановића, као и досељеници о којима ће 
још бити ријечи. Ту је и сједиште Мјесне заједнице Слијепчевићи и још 
неки садржаји. 

Овом приликом нисмо се бавили поријеклом свих породица нити 
њиховим родословима. Навешћемо, за већину њих само основне податке 
по појединачним кућама односно домаћинствима, почевши од најбројни-
јих фамилија и уздуж прилазних или пролазних путева кроз село. Можда 
ће и то помоћи приликом каснијег рада на родословима сваке од ових 
фамилија, уколико се неко на то одлучи.

 

   Зграда Мјесне заједнице „Читаоница“                  Црква Св. Мрате ноћу
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Панићи, славе Светог оца Николу

На првом мјесту по критеријуму бројности, су Панићи. Већи дио 
њих у селу зову још и Живановићима, а пошто имамо двије фамилије 
истог презимена понегдје ћемо их ословљавати и са Никољштаци, јер 
ови славе Светог оца Николу. Данас у селу има 17 кућа.

Прве куће од уласка у атар села од Сандића су Панићи. Њиве и шуме 
до асфалта припадају Обреновићима, али идући даље кроз село према 
цркви наилази се са обје стране пута на имања и куће Панића.Тако је ско-
ро све до самог фудбалског игралишта. Ту, прије игралишта, на лијевој 
страни пута је само кућа Томе (Раје) Деспотовића.

Прва у Панићима од Ме’агиног ’ана, је кућа домаћина који се звао 
Ристо (Јове) Панића (1932-2002), погинуо је на бициклу. Супруга Ристина 
Петра Панић, рођена Стевић из Трњака (1936), има двије кћерке. Млађа 
Цвија (1965), удата Стојановић, завршила је Медицински факултет у Туз-
ли. Ради у Пожаревцу у здравству, и има кћерку Јовану, средњошколку. 
Прва кћерка Петре и Ристе, Вукана-Ћана (1961), била је удата у Пураше-
вину. Муж јој је био Радо Драгић. Имају сина Дражена (1982) ожењен 
Бранком, кћерком Боже Видовића из Пипераца. Имају двоје дјеце Бориса 
и Раду и живе у Пурашевини. 

 Петра Панић у свом дворишту
 
Слиједи кућа Јове Панића (1970), сина покојног Вукомира Панића. 

Јово је ожењен и са женом Ружом, из Горњег Брезика, има троје дјеце 
(19, 13 и 11 година). 

У кући пок. Живана Панића сада живи баба Јока (1933), родом из 
Тутњевца. Имају сина Миладина који живи у Холандији, а он има двије 
кћерке. Други им син, пок. Перо, живио у Доњем Брезику.
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Лазар Панић (Деспотов) рођен 1959. године, жена му Василија 1963. 
године, рођена Стевић из Ступња, Доња Чађавица, имају два сина: Дејана 
(1984) и Ивана (1986). Обојица су завршили средње школе у Брчком. Де-
јан је аутомеханичар, а Иван угоститељ. Дејан се женио па развео. Жена 
му је била Славка Зарић из Церика. Имају сина Лазу од четири године. 
Иван и Дејан су основали фирму. Не иде им сасвим добро, као ни многим 
другим фармерима у селу и околини. 

Петар Пане Панић (1940), брат Стоканов, и жена му Госпава имају 
једну кћер која је удата у Горњи Брезик у Томиће, а она има троје дјеце. 

У кући пок. Николе Панића (1948) сада живи син Радомир (1973). 
Ожењен је Јулијаном из Буквика, Лукавац. Имају двоје мушке дјеце, од 
седам и од четири године. Са њима је и Радомирова мајка Дара р. Митрић 
из Доње Буковице.

Димитрије (Димшо) Панић (1943), за сада живи сам, још се није оже-
нио. 

Димитрије (Димшо) Панић

Гајо (Радивоја) Панић (1949) ожењен је из Малешеваца, супруга му 
Љубица (1951), рођена Савић-Ружичић. Имају два сина. Старији син 
Момчило (1972) се женио Зорицом из Церика. Развели су се, имају сина 
Горана који живи са оцем и иде у средњу школу у Брчком. Млађи Гајин 
син Радивоје-Радан (1974) није ожењен. 

Гајо Панић
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Преко пута Гајине куће је стара авлија покојног оца Радивоја. То је 
наслиједио Гајин брат Саво Панић (1946). Саво живи у Брчком, радио је 
као учитељ, а био је и директор школе. Сада је у пензији. 

У Брчком (Грчица) живи и њихов трећи брат Благоје (Радивоја) Па-
нић (1943). Ту има кућу и стан у Лопарама гдје је радио као тржишни 
инспектор и директор управе прихода. Завршио је Вишу комерцијалну 
школу у Брчком. Ожењен је из Станова. Има једну кћерку.

Њихова сестра Милија удата је за Милана Бошковића из Пушковца. 
Живе у Грчици. Имају близанце сина Жељка и кћер Жељку. Жељко је 
ожењен и има сина и кћер, а Жељка још није удата.

 Стара кућа Панића (Савиних и Гајиних родитеља)

Богољуб-Боро Панић (1945), ожењен је Николијом (1944), р. Тејић 
из Трњака. Имају сина Саву (1976) који живи и ради у Аустрији. Саво је 
ожењен и има сина од годину дана. Борина и Николијина кћерка Мира 
(1974) није удата, ради у Бијељини.

Милош Панић (1953) живи сам у својој кући. Каже, да нема других 
података за објављивање.

Слика куће Милоша Панића
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Напомена: Очеви Боре, Гаје и Милоша Панића били су рођена 
браћа: Сава, Радивоје и Станко, а њихов отац био је Благоје.

Томислав Панић (1946) и супруга му Ђука (1949), родом из Корените 
из Ђукановића, живјели су и радили у Швајцарској, а сада овдје живе 
као пензионери. Имају два сина. Љубиша (1970) има кућу поред њихове. 
Други син Славољуб живи и ради у Швајцарској и има једну кћерку.

Љубиша Панић (1970) ожењен је Цицом из Горњег Брезика. Имају 
двоје дјеце, кћерку од 19 и сина од 16 година.

Мило Димитрије Панић, ожењен је Николијом из Сандића. Имају два 
сина: Миладина (1965) и Стокана (1970). Обојица су ожењени и имају 
по двоје дјеце, старији од 20 и 18, а млађи од 16 и 13 година. Сви живе 
заједно у кући.

Веселин Панић (1962), и супруга му Дара родом из Вршана, имају 
три кћерке: Бојану (1985), Мају (1989) и Милицу (1993). Веселин има 
своју фирму у Брчком „Елинс Панић“. 

 Кућа Веселина Панића

Стокан Панић (1936) и жена му Милка (рођена 1939. године, а умрла 
23.09. 2012.), дјевојачко презиме Дакић имају сина Милана (1976). Ми-
ланова супруга је Аница (1982) рођена Николић из Поточара, а њихова 
дјеца су Синиша који има осам година и Дајана четири године. Други 
Стоканов син Драган (1978) живи у Брчком, ожењен је Емилијом Костић 
из Брезика и имају двоје дјеце.
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Милан и Аница Панић са дјецом
 
Бркићи, славе Светог Јована Крститеља, немају другог 
назива у селу
 
Послије старе куће и окућнице која је власништво Саве Панића скреће 

се (источно) сада већ асфалтираним путем крај кога су куће Бркића. Ова 
фамилија се помиње и у љетопису брезопољачке цркве тако што се по-
везује са другим фамилијама овога краја. Наглашава се да „заједничког 
претка по мушкој лози имају Бркићи из Слијепчевића, Петровићи 
из Трњака, Видовићи из Сандића и Лукићи из Српских Дубравица“. 
И сви славе Светог Јована Крститеља. 

          Овдје се одваја пут за Бркиће                               Поглед на куће Бркића
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Све куће Бркића стале су у једну улицу (сокак). Прва са југо-западне 
стране је кућа Софренова, сина Славка Бркића. А прва са дуге, источне, 
стране је Стоканова кућа.

Славко Бркић

Софрен (Славко) Бркић (1964), ожењен је из Корените. Супруга Со-
френова је Смиља (1965) р. Крстић. Имају троје дјеце. Кћерка Душан-
ка (1985), удата је за Паву Ђорђић, имају сина Драгана (2008), живе у 
Њемачкој. Син Славко (1988) је дипломирани економиста, незапослен, а 
кћерка Татјана (2000), ученица 7. разреда Основне школе у Ражљеву.

Славко Бркић (1936), син пок. дједа Софрена (1906–1967) и жена му 
Душанка, рођена Лазаревић из Вршана (1944) имају синове: Софрена 
(1964) и Славишу (1967). Славиша је завршио специјалну школу за пре-
цизне механиче, јер је оштећеног слуха и говора. Ожењен је из Мишара 
код Шапца. Тамо живи и ради. Супруга Славишина Марица је такође 
1967. годиште. Имају два сина: Игора (1995) и Дарка (1998).

Живан Бркић (1973) је завршио средњу угоститељску школу. Супруга 
Живанова је Бранка (1975), р. Јовић из Брезовог Поља. Имају двоје дје-
це: кћерка Марија (1998) похађа први разред средње школе медицинског 
смјера у Брчком, а син Остоја (2002) иде у пети разред Основне школе у 
Ражљеву. Живанови родитељи су: пок. Остоја (1946–1998) и мајка Стоја 
(1948) која живи са сином и његовом породицом.

Крсто Бркић (1963), син пок. Милана и пок. Стане, још није ожењен 
и живи сам. Има токарске машине и врши услуге код куће.

Кућа пок. Живане Бркић је сада празна. Она има кћерку Ружу (супру-
га Вукашина Панића).
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Јела Бркић (1927) р. Деспотовић, удовица Љубомира Бркића (1926 – 
1991) има двије кћерке: Даницу (1956) и Љубицу (1962), Љубица је била 
удата, има сина и живи у Љубљани. Јелин син Драгомир (1952) умро је у 
Швајцарској 2002. године. Није био ожењен, а тамо је и сахрањен, каже 
Јела. Осим тога Јела више од десет година не чује ништа о својој кћерки 
Даници. Каже да је била удата и живјела у Урошевцу на Косову, те да има 
троје дјеце, двоје женско и једно мушко. Од 1990. године Даница се не 
јавља мајци Јели. 

Ђојо Бркић (1959), још није ожењен па живи сам. Завршио је средњу 
школу и запослен је у Фабрици акумулатора “Тесла”.

Млађен (Крсте), данас најстарији Бркић, рођен је 1927. године. Њего-
ва жена Савка (1932) родом је из Доње Буковице, Драгичевић-Јошић. 

Млађен Бркић

Млађен и Савка имају три кћери: најстарија Петра (1954) је дипломи-
рани биолог и живи у Крушевцу. Петра има сина Миодрага (1982) и кћер 
Снежану (1983). Петра је завршила Природно-математички факултет у 
Београду и ради као професор у Хемијско-технолошкој школи у Крушев-
цу. Друга кћер Анђелка (1958) удата је у Попово Поље у Пајиће, има сина 
Богољуба (1981) који живи у Швајцарској и ради као механичар. Трећа 
кћер Василија (1963) удата је за Зорана Лазаревића у Тутњевац. Имају 
двије кћери: Соњу (удата) и Борку. Живе у Брчком, на Столину.

У разговору с Петром Бркић, удатом Станковић, која живи и ради у 
Крушевцу, сазнао сам да је четири разреда основне школе завршила у 
Трњацима, а осмогодишњу у Ражљеву 1968. године. Била је најбољи ђак 
у школи у Ражљеву. У Брчком је завршила Гимназију „Васо Пелагић“, 
матуру положила 1973. године, а потом редовно завршила Природно-ма-
тематички факултет у Београду.
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Петра Бркић са кћерком

На самом крају централног дијела села у коме су куће Бркића, мало 
удаљена од пута (сокака), налази се кућа Стокана Бркића. Ту живе Стокан 
(1928), његова супруга Бојка (1925) рођена Максић из Сандића и њихов 
син Иван (1961). Иван се још није оженио. Стокан и поред година доста 
чило изгледа док је Бојка непокретна због оштећења кичме, али је врло 
разговорљива и добро познаје односе и стање у широј околини, а посеб-
но у својој и ближим фамилијама. Имају још и кћерку Стоју (1953) која је 
удата. Живи у Бегаљици код Гроцке и има сина Марка (1989).

 Стокан Бркић 

Житељ овог засеока у Слијепчевићима је и Илија Калајџић (1955), 
родом је из Шаговића код Зенице, слави Светог Стефана. Овдје је досе-
лио купивши кућу и окућницу пок. Николе Бркића од Николине кћерке 
Зорке (удове Миле Томића из Ражљева). Илија и његова супруга Рада 
(1962) р. Лакић из Мутнице код Зенице су дипломирани економисти и 
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обоје раде у Брчком. Имају троје дјеце. Њихова кћерка Вера (1985) је 
дипломирани правник, син Младен (1988) је дипл. инж. пољопривреде, 
а најмлађи Стефан (1995) ученик је трећег разреда Гимназије „Васо Пе-
лагић“ у Брчком.

     У ову кућу је доселио Илија Калајџић                    Илијина кућа данас

Митровићи (Божићи), прве куће од Трњака, славе 
Аранђеловдан

У Слијепчевићима има 8 кућа чији су власници Митровићи: 1. Ми-
лан Савин, 2. Радивоје, 3. Ненад, 4. Милован, 5. Дана, 6. Живан, 7. Милан 
Бранков, 8. Мирјана. 

Дјед Бранко (Брањко) Митровић, умро је 1980. године. Живио 93 го-
дине, а био је 1887. годиште.

Прва кућа (лијево идући из Трњака) припада Милану (Саве) Митро-
вића (1936) и његовој жени Драгињи-Драгици (1935). Милан и Драгица 
имају два сина. Божо (1960) је ожењен Љепосавом, кћерком Ђоје Антића 
из Брезика, имају сина Александра (1995), који је завршио осми разред 
у Ражљеву. Други син Милана и Драгице је Станко (1963). Ожењен је 
Анком из Дријењског Слатника у Хрватској. Имају двије кћерке Драгану 
и Бојану. Бојана је завршила средњу школу и студира агрономију, а Дра-
гана је старија и студира медицину у Бањој Луци, на трећој је години. 

Једина кућа Митровића са друге стране потока Велика (источно) је 
кућа Радивоја (Пере) Митровић (1951), жена му Ружа родом из Корета-
ша, Тешановић (1950). Имају синове: Перу (1976) и Радислава (1978).
Перо (1976) ожењен је Госпавом из Вареша (Планица). Перо и Госпава 
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имају сина Радивоја (2009). Други син Радивоја и Руже Радислав (1978) 
ожењен је из Кореташа, супруга му Гордана р. Митровић, имају сина 
Стефана (2012) и живе у Брчком.

Мирко Митровић је рођен 1937. године. А Ненад Митровић, син 
Мирков, рођен је 1962. године, супруга му је Нада (1966) рођена Стокић 
из Сандића. Имају двоје дјеце, кћерку Десу (1984) која завршила средњу 
економску школу, није удата. Син Мирослав (1988) студент је електро 
технике у Новом Саду. 

Даница Митровић (1931), рођена Шекић из Доње Буковице, послије 
смрти мужа Петра, сина Ненадовог (умро 1975) живи сама. Имају само 
Новку (1952), која се удавала у Дубравице, у Видовиће. Новка има двоје 
дјеце: кћерку Владану (1979), која ради као трговац у Брчком и сина Ми-
лорада (1984), који ради приватно као руковалац тешким грађевинским 
машинама. 

Живан Митровић (1947), син Крстин, ради у Брчком као учитељ, а 
супруга му Стојанка (1955) родом је из Потраша-Пожарница. Имају два 
сина: Синишу (1978) и Давора (1983). 

Милан (Бранка) Митровић (1928) и супруга му Гоја (1933), рођена 
Симикић из Ражљева, имају двоје дјеце. Први син протојереј ставрофор 
Бранко (1956), је на служби у Београду. С попадијом Мирјаном, која је 
родом из Новог Пазара, има троје дјеце, двије кћерке и сина. Кћерке су: 
Бојана (1989) и Невена (1991). Бојана студира банкарство, а Невена Меди-
цину. Син им Растко је завршио основну школу, сада је средњошколац. 

Гоја и Милан Митровић

Млађен (1958) други син Милана и Гоје живи у Новом Саду и оже-
њен је Славицом (1963) р. Тасић из Каравукова код Богојева. Имају двоје 
дјеце: кћерка Гордана (1984) је удато Марчета и живи у Грчици у Брчком. 
Има два сина: Николу и Немању. Никола је ученик другог разреда ОШ, а 
Немања још није пошао у школу. Млађенов син Милан (1986) је завршио 
средњу школу и ради са оцем. 
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Читуља породице Митровић, преписана са старе 21/8 новембра 1949. 
године: Помени Боже: Крсту, Божу, Милака, Живану, Љепосаву, Новку 
(оца Милановог мајка, а Крстина жена), Радивоја, (брат Миланов умро 
у 11. години), Митру (мајка Миланова, рођена Гарић из Сандића), Кон-
стантина (три мјесеца живио, брат Миланов), Смиљу.

Ристо (Бранка) Митровић (1925) умро је прије 5–6 година. Има двоје 
дјеце: син Милован (1954), ради у фирми „Зидар“ са Љубом Симикићем, 
а кћер Смиља (1952) је удата у Арсеновиће у Главичорак.

Мирјана Митровић (1936), супруга пок. Драге Митровића (1934) има 
двије кћери: Јелу (1961) која живи у Љубљани, удата је и има кћерку и 
сина; и Мару (1964) која је удата у Шкориће у Вршане. Мара има сина и 
кћер и сви живе у Швајцарској.

Краљевићи, славе Светог Ђорђа

О Краљевићима,50 чије презиме је ријетко, и њиховом поријеклу ниг-
дје нисам наишао на ближе изворе података. Краљевића овдје има шест 
кућа: Мило, Цвико, Митар, Томо, Вељко и Саво. А најстарији у Краље-
вићима је сада Владимир.

Владимир Краљевић (1934), оженио се и дошао у кућу супруге Бо-
сиљке Митровић (1936). Имају сина Лазара (1957) и снају Стану (1966) 
р. Симикић из Лопара. Лазар и Стана имају два сина: Владимир (1988) и 
Александар (1995). Кућа Владимира Краљевића једина је од Краљевића 
која се налази на десној страни главног пута идући од Трњака према црк-
ви. Остали Краљевићи су од давнина у дијелу села коме се долази путем 
из села Брезовог Поља. 

Босиљка, Лазар, Стана и Владимир             Кућа Владимира Краљевића
                         на свадби        
                        
Прва кућа од села Брезовог Поља је покојног Саве Краљевића. Ту 

је живјела његова супруга Митра (умрла крајем септембра 2012.) и син 
50 Мирослав Нишкановић: Српска презимена, Српски генеалошки центар, Београд 2003, 

стр. 141
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Зоран (1970) који се још није оженио. Други син Ђорђе је погинуо у про-
теклом грађанском рату у БиХ.

У Слијепчевићима је најбројнија породица Љубе (Ђорђа) Краљевића 
(1941) и његове супруге Круније (1948), рођене Љубинковић из Средњег 
Драгаљевца. Има их 12 чланова и сви живе у једној авлији. Син Драган 
(1970), ожењен је из Бановића. Супруга му Александра родила је шесто-
ро дјеце: Горана (1997), Љубу (1999), Вјерослава (2002), Крунију (2005), 
Ану (2008) и Марка 2012. Најстарији Горан већ је завршио Основну шко-
лу у Ражљеву и уписао се у средњу школу у Брчком. 

Драгица (1972), кћерка Љубе и Круније, удата па разведена, има сина 
Љубишу (1999) који иде у 8. разред Основне школе у Ражљево.

 

 Крунија и Љубо Краљевић 

Ова најбројнија породица у селу живи претежно од рада у пољоприв-
реди. 

Имају око 50 дунума земље. Љубо прима нешто инвалиднине и бо-
рачког додатка јер је тешко рањен на одбрамбеној линији у протеклом 
рату. Борачка организација му је направила и мању кућу, али се Љубо 
жали да у кућу није уведена вода. Љубо се прије рата бавио копањем 
бунара по околним селима. Имао је своју екипу радника, чак му је и Кру-
нија у томе помагала. 

У кући Маре Краљевић (1937), рођене Максић живи она и син јој 
Миладин. Док је Марин муж, а Миладинов отац, Митар Краљевић 
(1936), умро 2010. године. Митар и Мара имају седморо дјеце: 1. Кћер 
Митра (1957) је удата, живи у Брчком има двоје дјеце; 2. Петра, удата у 
Мртвицу има двоје дјеце; 3. Јека, удата у Пиперце за Нену Гаврића, има 
троје дјеце, живе у Аустрији; 4. Син Миладин је ожењен, има троје дјеце, 
али живи на релацији Бачка Паланка – Слијепчевићи; 5. Стојанка удата у 
Ражљево за Ненада Милошевића, имају двоје дјеце и живе у Аустрији; 6. 
Милорад, ожењен, живи у Брчком и има троје дјеце и 7. Најмлађа Нико-
лија удата у Богићевиће у Поточарима. 
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Ружа Краљевић (1951), супруга покојног Ђоје живи сама. Има сина 
Веселина-Вељка Краљевића (1975). Веселин је ожењен Бранкицом, р. 
Стокић (1981), имају двоје дјеце: Ђоју (2002) и Андреја (2008). Сви живе 
у Аустрији.

Сузана (1981) је кћерка покојног Василија Краљевића који је погинуо 
у рату, 18. октобра 1992. године, а унука пок. Савке, р. Симикић. Сузана 
је удата за Стјепана Трифковића (1973), који јој је дошао у кућу, а родом 
из Витовља код Травника. Имају кћерку Невенку (2007). Живе од пољо-
привреде, узгред тове пилиће, а имају око 40 дунума земље. 

Боја Краљевић (1938), супруга пок. Миле, живи сама. Има сина, 
кћерку и унучад и сви су у Аустрији. Долазе углавном на одмор.

Кућа Томислава Краљевића (1946), који са супругом Савком живи у 
Брчком углавном је празна. Имају сина и кћер који живе и раде у Њемач-
кој.

Кућа и двориште Пеће Краљевића за сада је запуштена, а налази се 
непосредно у близини сједишта Мјесне заједнице Слијепчевићи.

Милан Перић-Сулап (1940) и супруга Стоја славе Светог Ђорђа. Стоја 
је рођена Каблиновић из Сандића. Имају три кћерке: 1. Петра (1967) је 
удата за Милана Зарића у Бобетино Брдо. С њим има троје дјеце. Петра 
има и сина Миљана (1989) из првог брака, била је удата за Марка Гајића у 
Вршане. 2. Анђелка (1969) удата је за Николу Илића у село Брезово Поље. 
Имају синове Марјана (27) и Зорана (24) и сви живе у Аустрији. 3. Вукица 
(1971) је умрла 2011. године, а била је удата за Рајка (Теје) Лакића у Раж-
љево. Имају двоје дјеце, сина Теодора (1991) и кћерку Стоју (1992). 

Миланов отац Панто Перић из Брезовог Поља дошао је у кућу Вуко-
сави Краљевић. Осим Милана имају још три сина. Мићо и Алекса живе у 
Брчком, а Илија је прије рата радио у Бугојну. Поред синова имају и пет 
кћери: Љепосаву, Милку, Стоју, Јованку и Ику. 

Милан Сулап (за надимак каже да га је добио у дјетињству и да га с 
поносом носи) био је заробљен у протеклом рату на Гламочу од стране 
ХВО и једно вријеме провео у Мостару, а 7 мјесеци у Ливну. У затвору је, 
каже, као робијаш био мучен и малтеритаран без кривице. Ослобођен је 
1996. године. Сада прима 64 КМ од Борачке организације РС Брчко.

 

Милан Перић - Сулап
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Недалеко од Сулапове куће је од недавно кућа Милана Зарића (1961) 
родом из Бобетина Брда. Наиме, Петра и Милан су живјели у Бобетину 
Брду па су дошли на Петрину очевину и направили кућу. Имају троје 
дјеце: кћер Драгану (1990) и синове Милана (1993) и Душана (1998).

Отац Петриног сина из првог брака, Миљана Гајића (1989), је Марко 
из Вршана. Миљан је завршио у Ражљеву осми разред 2003. године, сада 
живи код дједа Милана. 

Радовановићи (у селу их зову још и Мамићи), славе Светог Јована

Ту су живјела браћа Марко и Јово. Њихов отац Ристо дошао је из 
Радовановића из Брезовог Поља у кућу Ружи Краљевић. 

Бошко-Боро Радовановић (1953) је син Јовин, мајка му је Смиља 
(1919) р. Јовановић из Буквари. Боро је жењен Цвијом (1949) из Бобетина 
Брда. Имају сина Јовицу (1979) који живи у Аустрији, ожењен је и има 
троје дјеце. Кћерка Љиља (1978), има своју кћерку Гордану и њих двије 
живе у Аустрији. Кућа Боре Радовановића је близу Сулапове, преко пута 
куће Ђоје Краљевића. Његова мајка Смиља жали се на самоћу и тешку 
старост. Она је сада најстарија у Слијепчевићима.

Смиља Радовановић

Марко Радовановић (1921), послије смрти супруге Стане, која је била 
родом из Тутњевца (умрла 29.6.2012), живи у Становима код кћерке Рујке 
удате за Миљена Јовића. Марко и Стана имају:

1. Љубицу (1950), удата у Мртвицу за Рају Мићића, имају двије удате 
кћерке.

2. Ружу-Рујку (1951), удату у Станове за Миљена Јовића, имају сина 
и кћерку. Њихов син Недељко (1972) је ожењен и има једну кћерку. Сви 
живе у Аустрији. Кћерка Душанка (1974), удата за Мићу Божића, имају 
сина и кћерку. 

3. Петра (1953) је удата у Корениту за Михаила Пајкановића. Имају 
двије кћерке. Обадвије удате у Угљевик. Старија Мира има двоје дјеце, 
сина и кћер. Млађа Љиља има два сина и кћерку. 
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Марко Радовановић
 
Панићи, славе Св. Јована

У кући Радивоја-Раје (1936) сина Неђе Панића, и супруге му Спасе-
није-Пајке (1937), кћерке Саве Иванића и Ђурђије из Пипераца, живе: 
њих двоје, син Неђо-Нено (1961), снаја Марица р. Којић и унук Радојица. 
Неђо и Марица имају сина Радојицу (1986), који је завршио Економски 
факултет у Брчком. Рајин и Пајкин вјенчани кум био је пок. Перо Сими-
кић, Љубин отац, а Рајо је вјенчао�� Бранка-Брању Симикића, Љубиног 
брата. Милан син Брањин, вјенчао је Неђу сина Радивојиног, а Неђо Ми-
лана. То се овдје зове сплетено кумство.

Рајо Панић је сада најстарији у Панићима. Кућу од цигле правио је од 
1977. до 1978. године, када је и завршена. 

Слика из породичног албума, са свадбе Раје и 
Спасеније-Пајке Панић (први с лијева кум Перо Симикић)

Ту је и кућа Вукашина Панића (1959) и Руже (1962), рођене Бркић. 
Покојни дјед Саво Панић (1935–1978) је отац Вукашинов, а мајка  Радој-
ка (1939), рођена Грујић из Трњака, сада живи код сина Вукашина. Осим 
Вукашина Радојка и пок. Саво имају сина Тому. 

�� Вјенчао, значи да му је био вјенчани кум.
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Вукашин и Ружа имају сина Саву (1999) и двије кћерке: Раду (1986) 
и Жељку (1987). Рада студира економију у Брчком, а Жељка физиотера-
пију. 

Томо (1961) има двије кћерке и живи у Бијељини.

Кућа Вукашина Панића

У кући покојног Пере Панића живи супруга Марица (1936) родом 
из Миросаваца. С њом је син Михајло (1959) и његова супруга Живана 
(1965), р. из Крбета. Имају сина Перу, није ожењен, ради као возач у 
Јавном комуналном предузећу Брчко, а кћерка им Марина иде у средњу 
школу у Брчко.

Митар Панић (1950) и супруга му Милица (1948) имају сина Мило-
рада (1970) који живи са родитељима. Ожењен је и има двоје дјеце. 

Други син Митра и Милице Млађен (1968), још није ожењен. Оди-
јелио се од родитеља и направио кућу поред пута у Краљевићима. Живи 
сам, бави се пољопривредним пословима.

Мало даље је кућа Обрена Панића (Јовањштака). Обрен је умро прије 
3 године. Ту живи Мара (1927) родом Поповић из Малешеваца. Овдје 
је углавном сама. Има два сина. Радомир је старији, ожењен из Д. Брке, 
жена му је Дана, немају дјеце и живе у Брчком. Млађи син Драгомир 
ожењен је из Буквика. Он и жена Ђука такође живе у Брчком. Имају два 
сина, старији Младен студира, а млађи Огњен иде у средњу школу.

У Кући пок. Вукомира Панића (1938), Рајиног брата, живи његова 
супруга Стајка (1941), р. Радушић из Станова. Има само кћерку Стану 
(1965) која је удата за Зорана Гајића у Поточаре. Имају двије кћерке. Зо-
ран и Стана су дипломирани економисти и раде у Влади Брчко дистрикта 
БиХ. 

О својим прецима казује Вукашин Панић: Ђоко Панић (1851–1901) је 
имао сина Михајла (1864–1916), који био ожењен Крунијом Гајић (1870–
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1945) и Тому (1875–1915) који је био ожењен Живаном (1883–1963). 
Имали су Млађена и Јеку. Дјеца Михајлова су: 1.Ђоко (није имао дјеце), 
2. Живан (умро малољетан), 3. Вукашин, први пут био ожењен Видом 
Михајловић из Крбета. Имали су кћери: Рују, Томку, Гоју и Милицу као и 
сина Саву (1936–1978) Вукашиновог оца. 

Василија-Вајо Панић (1941) и супруга Неђељка (1946), р. из Мезгра-
је, имају сина Жељка (1977) рођеног након 14 година њиховог брака. Он 
живи и ради у Њемачкој па су родитељи често, а нарочито преко зиме код 
њега. Жељко још није ожењен.

Путем од куће Добре Мркоњића из Крбета на десној страни налази се 
најприје викенд кућа Жељка Кнежевића (1961), сина пок. Бранка (1927), 
који је дошао из Д. Буковице у кућу Гоји Панић (1935), Вукашиновој 
тетки. Жељко живи у Аустрији, срели смо се код куће Вукашина Панића, 
гдје је, како каже, провео дјетињство и одатле ишао у школу у Ражљево.

Обреновићи (немају другог назива), славе Светог Ђорђа
 
Посјетио сам кућу Милорада (Рајко) Обреновића (1934) и супруга му 

Милица (1940) рођена Којић из Брезика. Отац јој је, каже Милица, поги-
нуо од комуниста у Другом свјетском рату. Служио је у Краљевој војсци. 
Дјеца Милорада и Милице су: Рајко (1962) није био ожењен, трагично је 
преминуо 1995. године, на самом крају грађанског рата. 

Бака Милица, унук Милорад и дјед Милорад Обреновић

Обрад Обреновић (1965) је ожењен, жена му Ђука (1961) је из Пелаги-
ћева, родом Калиновић. Имају троје дјеце: Милицу (1990), удату у Гајиће 
у Смиљевац. Она има двоје дјеце: Зору (1993) која студира фармацију у Н. 
Саду и Милорада (1999) је осми разред (на слици са баком и дједом). 

Трећи Милорадов и Милицин син Јово (1972), такође живи овдје, 
ожењен је из Буквика, жена му је Слађа (1985) р. Остојић, немају још 
дјеце. 
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Крсто Обреновић (1931), има кућу преко пута куће Бранка-Брање 
Симикића. Његова кћерка Мара (1959) била је удата у Лопаре и има двије 
кћерке. Сада живи код оца.

Ацо Обреновић (1954) и супруга му Сара (1952) р. Илић из Сандића, 
имају једног сина Будимира (1982) који је ожењен, супруга му је Маја 
(1983). Имају двоје дјеце, од 6 и од 1 годину, дјеца и унучад живе у Брч-
ком. Будимир с породицом живи у Брчком.

Нешто даље према Крбетима је кућа Момчила-Моше Обреновића 
(1960). Његов покојни отац је ту купио земљиште и направио кућу. У њој 
су живјели Момир и Новка, родитељи Мошини. Сада ту живе Момчило-
Мошо Обреновић и његова супруга Минка-Миланка родом из Билеће.

Кућа Вуковића (Славки Обреновићки дошао муж Милан Вуковић 
из Горњег Забрђа). Славка-Саја, кћи пок. Бранка Обреновића, рођена је 
1940. године, а удата за Милана Вуковића у Горње Забрђе. Милан је био 
син Станке, а умро је 1981. године. Саја има сина Бранка, рођеног 1971. 
године. Он је ратни војни инвалид, рањен у главу као припадник војне 
полиције у прошлом рату. Ожењен је а супруга му Биљана је кћи Милана 
Митровића из Д. Магнојевића. Има кћерку Слађану и сина Милана. 

Славка каже: –Мог оца отац, мој ђед, Лазар је изишао из Милорада 
Обреновића куће и овде направио кућу. Не би знала када је то било. 

 

 Нова и стара кућа Саје Вуковић (р. Обреновић) и породице

Борачка организација је Бранку, као тешком инвалиду, направила 
кућу (на слици горе лијево). 

Славка још каже – Ми имамо њиву доле зове се „бурановача“, узета 
од Бошка Дамјановића, Пајкиног из Корените. Туд је стари бунар „Ме-
агића“, сво село долазило је на воду, отац мој прич’о. Мој отац је био 
заробит у Њемачкој, а кад се вратио ја га звала Швабо, нијесам смјела да 
му приђем, била сам мала. Био је заробит и Рајко Обреновић, Милорадов 
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отац и Перо Митровић, Рајин отац, нијесам сигурна јел био и Вељко 
Краљевић. 

Мог оца братић Вецо, је отац Шкијанов, ’оћу рећ’ Милана Обрено-
вића, молера и пословног човјека из Брчког, он живи у насељу Грчица. 
Слободан је брат Шкијанов, жена му је медицинска сестра на очном у 
Брчком и они живе тамо. 

Ђојићи (немају другог назива), славе Аранђеловдан

Милан Митровић, између осталог, каже: – Tамо према Крбетима 
је Ђун(и)ско поље и то припада Слије’чевићима, а све је било Благоја 
Ђојића, најбогатијег чо’јека у Слије’чевићима. Од Деспотовића преко 
има пет кућа Ђојића (славе Аранђеловдан) они су нама фамелија. Сад је 
Благоје најстарији.

Благоје Ђојић (1949) и његова супруга Смиља (1953), рођена Радић 
из Доњег Забрђа, имају сина Предрага (1974) који живи и ради у Холан-
дији. Инжењер је информатике, ожењен, снаја Здравка је професор срп-
ског језика, немају још дјеце. Кћерка Благоја и Смиље, Јованка (1977), 
дипломирани технолог. Још није удата, а живи и ради у Новом Саду.

Благоје и Смиља

Благоје казује о Ђојићима овако: – Дош’о Васо Ђојић (Ђојин) из По-
точара из фамелије Васића. Васо дош’о да служи бега за трећину. Био је 
бег на брду преко пута нас ту код куће Милана Деспотовића. Ми имамо 
једну њиву која се зове беглук. Када се оре тамо некад буде комада цигле 
и ‘вак’ неки’ комадића печене земље. Син Васин је био ђед Благоје и Васо 
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је им’о још шест шћери. Ђед Благоје је им’о 9 дјеце, 6 је умрло, а послије 
се роди још троје.

Остао је син Василија, то је отац овог Благоја Ђојића (1927–2008) и 
његове двије сестре, Благојеве тетке: Госпава (1921) удата у Тутњевац 
(1921) и Мара удата у Доње Црњелово. 

Породичне фотографије Ђојића 
са Предрагове свадбе

А Василија се оженио Јоком (1923) р. Џелић-Јовановић из села Гра-
дац, Доња Чађавица. Јока је родила три сина: Милана (р. 1947. умро 
1994.), Милан је ожењен Душанком (1950), кћерком пок. Пере Симикића; 
Благоја (1949) и Љубу (1952). Сада овдје има пет кућа Ђојића.

Ђојићи

Љубо Ђојић (1952), супруга Ружа (1954), р. Костић из Сандића. Имају 
два сина: Горана (који има своју кућу) и Драгана (1983), који је ожењен, 
супруга Радмила (1987), имају једно дијете Немању (2010).

Горан Љубин Ђојић (1977), ожењен је Виолетом (1978). Имају двоје 
дјеце: Љубишу (1999) и Маријану (2008). 
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Василија (Милана и Душанке) Ђојић (1970), ожењен је Василйјом 
(1970) р. Костић из Сандића, имају двије кћерке: Душанку (1993), она је 
студент медицине у Новом Саду и Вукицу (1999) која је ученица Основне 
школе у Ражљеву.

Радан (Милана и Душанке) Ђојић (1977) је ожењен Миленом (1979) р. 
Пејић из Буквика. Радан и Милена имају кћерку Милану (1998), ученица 
средње школе у Брчком, грађевинског смјера, и сина Милана (2003) који 
иде у Основну школу Ражљево. Мајка Душанка живи код сина Радана и 
снајке Милене. 

                     Душанкина кућа

Љетна панорама

Душанка и Милан
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Дамјановићи, славе Ђурђиц, 16. новембар

Ове Дамјановиће по баби Ружи-Рушки у селу зову и Рушкићи. То је 
уобичајено у овоме крају да се по имену удовице у селу породици дода 
и ново презиме. – Ту је из Брезика дошао Благоје Дамјановић у кућу 
цури Ружи Краљевић, – казује Ђорђија Антић из Брезика тврдећи да су 
ови Дамјановићи у сродству са његовим Антићима, који су се, по њему, 
некада такође презивали Дамјановићи.

Благоје и Ружа су имали синове: Ђоку, Милана, Јефту и Душана и 
кћер Томку која је удата за Лазара Грујића у Трњаке. Миланови синови 
су Благоје и Радивоје. Благоје Миланов (1926–2007) има синове Милана 
(1956) и Милорада (1960), који живи у Ријеци. Ожењен је и има сина 
Горана.

Прва кућа је Богољуба-Боре Дамјановића (1947) и његове супруге 
Живке (1947), рођене Росић из Доњег Магнојевића. Боро и Живка имају 
четворо дјеце: 1. Љепосаву (1972) која је удата и живи у Србији у по-
родици Деспотовић код Уба. Има три кћерке. 2. Мирјану (1973) удату у 
Горње Црњелово, у Шкориће. Има два сина: Спасоја и Стефана. 3. Ивану 
(1976) удату у Томиће, у Корениту. Има сина Ђоју (13) и кћер Раду (14). 
4. Драгицу (1978) која је такође удата у Томиће у Корениту и има сина 
Михајла (11) и кћерку Ружицу (9).

Живана и Богољуб Дамјановић

Јефто, трећи син Благоја и Руже имао је синове: Ђорђа (1939) који 
је живио и умро у Хрватској, Загреб - Сесвете, и Богољуба (1947), као и 
кћери: Драгицу (1942), удата у Мртвицу у Марковиће и Мирјану (1944) 
удата и живи у Њемачкој.

Радивоје Миланов син је умро, а имао је сина Драгана који је погинуо 
у саобраћајној несрећи.

Овдје данас има укупно четири куће ових Дамјановића. Двије су 
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празне. Једна је Душанова који је имао сина Гавру (умро млад) и двије 
кћери. Једна је Госпава која је била удата и умрла у Рачиновцима, а друга 
Душанка је удата у Вршане. 

Друга Празна кућа је покојног Радивоја и његовог пок. сина Драгана 
који је погинуо у саобраћајној несрећи (код куће Јеле Брђанке). Послије 
њега остао је синчић Драган који је сада седми разред основне школе. 
Мајка Драганова Мирјана је родом из Брезика, па Драган живи код њеног 
оца.

Дамјановићи (Ђурђевштаци) 
 
Настављајући истим путем стиже се у дио села у коме су други Да-

мјановићи, који славе Светог Ђорђа (6. маја). Некада је ово била бројнија 
фамилија, али је много људи из Дамјановића изгинуло у Другом свјет-
ском рату. Сада су три куће на бријегу западне обале потока Велика, а 
двије на десној (источној) страни. Још једна кућа, пок. Јове Дамјановића, 
на западној страни је затворена, а у двије источно сада живи само по 
једна жена.

Рекли су ми да о томе најбоље и највише зна Цвијетин Дамјановић-
Цвико (1936). Цвикин отац био је Остоја, а Остојин отац је Дамјан, син 
Гаврин. Посјетио сам Цвику два пута, једном у сред љета, а други пут у 
позну јесен 2010. године. Био је лошег здравља, мада се на први поглед 
не би рекло, и умро је крајем априла 2012. 

Цвијетин-Цвико Дамјановић

Надживјела га је супруга Милица-Мира (1940) и већ је у октобру 
2012. са дјецом успјела да подигне споменик Цвики, и себи за живота, у 
гробљу Мирковача.
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        Кућа Милице-Мире Дамјановић                     Кућа Петре Дамјановић
                                                                            (ту је била и кућа у којој се родио Леко)

По Цвикином казивању: –Дамјановићи су дошли из Цетиња. И Ан-
тићи у Брезику досељени су као Дамјановићи. Им’о један брат Антун 
у Брезику и прекрсти им Аустрија презиме. Осим нас и Антића, Дамја-
новићи-Пеулићи и Остојићи-Томићи у Крбетима су од три брата. Наш 
предак Гавро је живио 86 година, умро 1915. године, а Дамјан његов син 
умро је са 50 година.

Цвико је имао и четири сестре: Мару (у Сандићима), Ружу (у Мртви-
ци за Ристом Благојевићем, живе у Челићу), Милију (у Пушковцу) и Јоку 
(у Пушковцу).

Мара Дамјановић каже: – Кућа преко пута Цвикине је Петре (1941) 
Дамјановић, рођене Марковић из Тутњевца. Петра је супруга покојног 
Будимира Дамјановића, сина Милорадовог. Петра и Будимир имају кћер 
Госпаву (1963), удата је у Брчко за Милана Ристанића из Копаница. 

Прадјед Гавро је имао синове Дамјана, Тому и Михајла-Милу. Дамјан 
је имао сина Остоју и кћери Стоју, удату у Бркиће (мајка Стокана Бркића) 
и Бојану, удату у Бузекару. Други син Гаврин Томо је имао синове Лазара 
и Рају и кћери:Аницу, удату у Тутњевац за Секулића, Цвију, удату у Тр-
њаке за Стевића (родила Раду, Ђорђију, Мару и Петру), Илинку, удату за 
Милорада Деспотовића у село, и Пелку, удату у Забрђе у Цвијановиће. 
Рајо је отишао у Корениту „у кућу“ Пајки Кебић, која му је родила синове 
Бошка, Тому и кћер Савку. Лазар је био ожењен из Корените Јованком, 
кћерком Ђоке Пајкановића. Јованка је родила: 1. Неђу (1919), није же-
њен, умро млад; 2. Анђелку (1920), удата за Симику Видовића у Пипер-
це; 3. Тому (1926–1997), ожењен Милком Торлаковић (1931) из Корените, 
с којом има два сина Лазара и Рајка. 

Лазар (1954) је ожењен Петром (1959), р. Лазић из Доње Буковице. 
Имају два сина Томислава (1980) и Јовицу (1987), оба су ожењена. Томи-
слав и његова супруга Слађана (1980) имају синове Лазара (4) и Немању 
(2,5). Јовица се оженио Свјетланом 2012. године. 

Рајко (1957) и супруга му Војка (1960) имају двије кћерке Невенку и 
Сњежану, и сви живе у Аустрији. 

Томо и Милка имају и кћер Савку (1960) која је удата у Брчко за Не-
нада Душанића, имају два сина Бранислава и Предрага.
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Смиља, кћерка Лазара и Јованке удата је у Максимовиће у Малешев-
це и има сина и кћер. 

Невенка (1924) кћерка Лазара и Јованке, удата за Спасоја Савића-
Ружичића у Малешевце, имају сина Јову и кћер Љубицу која је удата за 
Гају Панића у Слијепчевиће.

Јово Лазаров и Јованкин био је ожењен из Ђукића из Пушковца. То је 
стара кућа поред куће Мише Дамјановића, која је сада затворена.

Гавро (1936) Лазаров и Јованкин, има кућу до Лазине према Бркићи-
ма, ожењен Зарићком из Трњака. Имају три кћери: 1. Јованку удату за 
Милана Душанића у Шамац, живе у Швајцаркој и имају двије кћерке. 
2. Љиљану удату у Брезово Поље за Петра Текића која такође има двије 
кћери; 3. Анђелку удату у Пајиће у Попово Поље која има једног сина.

Најмлађи син Лазара и Јованке Велимир-Вељо (1937–2002) и супруга 
му Мара (1942) рођена Ристић из Доње Буковице имају сина Милорада 
(1965) и кћер Милицу (1968). 

Милорад је анестетичар у Болиници Брчко, супруга му је Зора (1968) из 
Човић Поља, рођена Ивановић. Имају два сина: Велимира (1994), који поха-
ђа 4. разред Техничке школе у Брчком, и Остоја (1996) иде у Пољопривредну 
школу Брчко. Милица (1968), кћер Веље и Маре, је удата у Футог за Драгана 
Радосава. Живе на Крку, имају двије кћери Каћу (1996) и Марију (1999).

Мара Дамјановић, њена кућа и „сантрач“ од бунара 

У кући на ранијој окућници Михајла-Мије Дамјановића, близу кућа 
Тодића, био је пок Стево Гаврић (1905) који је дошао из Тутњевца у кућу 
Мијиној кћерки Тривуни. Славио је Срђевдан (20 окт). Имали су пет кћери: 
Савку, Ђуку, Петру, Митру и Јелу. Ђука је била покојна супруга Саве Си-
микића, а остале сестре су живе, удате су и имају своје породице. Ниједна 
не живи овдје. Имале су једног брата Милу, званог Пућо (1939 –1999). 

Јовељићи, славе Св. Луку

Милан Митровић каже да су не тако давно Јовељићи били најбројни-
ја фамилија у овом дијелу Слијепчевића, тако да се и овај засеок називао 
Јовељићи. Данас су ту само три куће Јовељића.
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Симика-Симо (Лукин) Јовељић (1960), супруга Миланка из Крбета, 
разведени, имају два сина. Неђо (1992) ради у фирми „Зидар“, а други 
млађи Ненад је код куће. 

Зорка-Зора Јовељић (1938), супруга пок Томе. Има сина Томислава-
Тошу и двије кћери. Сви су у Аустрији и Њемачкој. 

Радојка (1935), супруга пок. Паје Јовељића, рођена Кисић из Ражље-
ва. Имају три удате кћери. Једна живи у Смедереву, друга у Црној Гори и 
трећа у Новом Саду.

Васо-Вајо (Панте) Јовељић (1924), најстарији је данас од Јовељића, 
живи у Брчком у Грчици. Васо каже: – Нас је било пет браће а ја сам нај-
старији, иза мене је Анђелка (жива) удата у Бобетино Брдо у Јовановиће, 
Пелка је била удата у Брезово Поље, Јока била удата за Хрвата, остала 
је још једна у Букварима, удата за Митра Васића. Иза мене је био десет 
година млађи брат Мика, па Лука, па Томислав, па Рајо. Брат Мика је 
рођен 1934. године, био ожењен из Бобетина Брда, умро је. 

Шта Вам је Борисав, Стевин отац? 
– То је мој стриц, татин брат, и њих је било пет браће. Најстарији 

Саво, погинуо 1945. године. Симика је био у партизанима, Милорад је 
умро, Пајо је умро. Па су онда Перо и Стево. Пајо има двије кћерке удате 
и живе у Србији. Милорад имао двије кћерке. Живјеле су у Сарајеву у 
Војковићима. Велика је то фамилија. 

Васо је ожењен из Доње Буковице, засеок Буквари из фамилије Цви-
јановића. Жена Аница-Анка била је 1925. годиште, умрла је. 

Васо-Вајо и Анка имају два сина Милорада и Недељка. Недељко 
(1948) има једну кћер и од ње једног унука. Милорад (1951) има само 
једног сина Дејана (1976), који није ожењен, живи у Брчком и ради у 
Влади Брчко дистрикта. 

Васо има и кћерку Невенку (1949) која је удата у Пукиш за Мила-
на Лугоњића, живе у Бијељини. Имају два сина, један је љекар, а други 
електроинжењер. 

 Вајо Јовељић 
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Деспотовићи, сеоски надимак Бекановићи, славе Светог Јована 

– Старо кућиште Деспотовића у Слијепчевићима било је у близини 
данашње куће Милисава Симића, – каже Милан (Бранков) Митровић, и 
наставља: – Ту је живио и пок. Милан Деспотовић, звани Старац. Његов 
је отац био Михајло Деспотовић, а Михајлов брат Перо узме од бега зем-
љу и пресели се источно од Ђојића, на мјесто гдје су сада куће Милана 
и Миће Деспотовића. Перо је имао синове Милорада, Петра и Вељку, а 
Петар је имао синове Милана и Алексу.

Од Крбета према Краљевићима па лијево, макадамским путем, стиже 
се до двије куће Деспотовића. То је пут који послије неколико стотина 
метара, кроз шуму, боље рећи шикару, доводи до двије куће Деспотови-
ћа. Прва кућа на лијевој и помоћна зграда на десној страни је Милана 
Деспотовића (1934), старијег брата покојног Алексе Деспотовића (1936), 
адвоката који се није женио, а умро је 2010. године. Милан није одавно 
способан да ради. Он је био ожењен и има двоје дјеце, сина Петра и 
кћерку Ружу, који живе и раде у Брчком. Ружа је удата. Обоје Миланове 
дјеце су вриједни и успјешни. 

Друга кућа је празна али се одржава, трава је покошена и воћњак 
обрађен. Њен власник Милан-Мићо Деспотовић, прије неколико година, 
преселио се у Ражљево и тамо направио нову кућу. Има жену дјецу која 
живе у Швајцарској. 

Путем даље према „читаоници“ и Панићима, а послије скретања на 
пут према кући Милана Деспотовића, налазе се три куће. Прва је кућа 
у којој живи сама баба Милија (1935) Зарић, дјевојачко презиме Деспо-
товић. Била је удата за пок. Раћу Зарића из Доње Буковице. Имају удате 
двије кћери: једна у Поточарима, а друга у Брчком. 

Следећа кућа је покојног Раде Деспотовића (1941). Његова супруга 
Невенка је умрла. Има сина Драгана (1961) који ради као поштар. Драган 
се скоро оженио Зорицом која има двоје дјеце. 

Раде и покојна Невенка имају и двије удате кћерке. Једна живи у Ма-
кедонији, а друга у Приједору.

Слиједи кућа Босиљке-Босе Деспотовић која живи у Аустрији. Она 
је кћерка пок. Пере Деспотовића. Била је удата за Милоша Панића, има с 
њим једно женско дијете Слађану (1983) која живи и ради у Аустрији.

Томин отац, Радивоје-Рајо Деспотовић (1933–2002), син Деспотов 
(1905–1983), женио се више пута. Прва његова жена је била Мијићка из 
Гредице и са њом има кћерку Јелку (1954) која је удата у Бобетино Брдо. 



88

У другом браку са Рајком р. Ристић из Брезовог Поља (1933–1972) 
Рајо има сина Тому и кћерку Зору (1958) која је била удата у Брчко за 
Перу Шарића, имају сина Зорана (1978), није ожењен.

Томо је био ожењем Видом (1959) рођеном Стакић из Пелагићева и 
с њом има сина Синишу (1988). Синиша је завршио факултет за спољну 
трговину у Бијељини и живи са оцем. 

 Из породичног албума Томе Деспотовића: баба Јелка Деспотовица (1910–1989) р. 
Панић са дјецом, (с лијева) син Томо (1929–1945), погинуо, кћерка Госпава (1933) 

удата у Доње Забрђе, мала Милија (1940), удата у Јовиће у Брезово Поље и син 
Радивоје-Рајо (1931).

У старој кући Јована Деспотовића, на старини према Обреновићима, 
живе двије сестре Томка и Цвија. Цвија је радила у Интерплету и прима 
нешто пензије. Имају два брата, попа Крсту који живи у Србији има су-
пругу и троје дјеце и другог, млађег, Гавру који живи у Њемачкој, ожењен 
је из Србије и има једно дијете.

Максићи, славе Светог Алимпија (9. дец)

У Кући Милорада Максића (1953) и Анђе (1958), рођене Зарић из 
Мртвице, живи син Перо (1975). Ожењен je из Брезика Станимирком 
рођеном Марковић. Имају 2 дјеце: сина Милорада (2001) и кћерку Ану 
(2005). Баве се пољопривредом, имају фарму свиња (товљеника, крмача 
које се прасе и прасаца). Посједују и шатор за издавање са хладњачом за 
550 особа. Имају око 60 дунума обрадиве земље и 20 дунума шуме.
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У Максићима

Друга кућа је пок. Василија и Босиљке Максић (умрли прије 5 го-
дина). Син Ратко и кћер Николија живе и раде у Аустрији. Ратко има 2 
кћерке (18 и 14 година), а Николија има сина (24 године). 

Трећа кућа Максића је Анђе Димитријинице. Близу је куће Бранка-
Брање Симикића, на истој страни пута. Анђа ту живи сама. Има два сина 
и кћерку Миру (1966), која је била удата за Милована Митровића и с њим 
има једно дијете. Она сада живи и ради у Аустрији и има још двоје дјеце 
из другог брака. Анђин и Димитријин старији син Мика (1964) живи у 
Аустрији ожењен је Горданом и с њом има двоје дјеце (19 и 16). 

Мика сада прави нову кућу у Максићима код цркве на властитом 
земљишту. 

Млађи син пок. Димитрије-Миће и Анђе, Предраг, ожењен је Сла-
ђаном из Велике Обарске. Они имају троје дјеце, двије цурице и сина и 
такође живе у Аустрији. 

 Фирма „Зидар“ изградила је Мики Максићу нову кућу
 

Тодићи, славе Светог Јована
 
Томислав Тодић (1937) и његова супруга Крсманија (1940), рођена 

Крунић из Корените имају сина Гацу (1971). Гацо и његова супруга Ве-
рица (1977) р. Јањић из Голеша код Травника, имају двоје дјеце: кћерку 
Тамару (1999) која похађа осми и сина Томислава (2002), пети разред 
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ОШ у Брезовом Пољу. Гацо с породицом живи у својој кући на обали 
Саве поред пута прије скретања за село Брезово Поље. Ту је и његова 
аутомеханичарска радња.

Томислав и Крсманија имају и двије кћерке: 1. Љиљану (1962) која 
је удата у Бојиће, у Тутњевац и има кћерку Ирену (1984) и сина Стеву 
(1993); 2. Гроздану (1965) која је удата у Николиће у Ражљево, и има сина 
Стефана (1992). 

Даница Тодић (1935), рођена Грујић из Трњака, кућа поред пута за 
сеоско гробље Мирковача, живи сама. Има двије удате кћерке. Једна је у 
Поповом Пољу, а друга живи на Крку. 

 

    Томислав Тодић са унуком Тамаром                Кућа покојног Стеве Гаврића

Милка Тодић (1925) живи сама. Има сина Јову, који је ожењен и живи 
у Доњем Брезику. Јово има три кћерке, све три удате, имају своју дјецу. 

Милка има и двије кћерке које су удате у Србију. Једна живи у Нишу, 
а друга ради у Аустрији.

Боро Тодић (1954), повремено долази кући и обрађује земљу. Иначе 
живи у Доњем Брезику. Има два сина, један је ожењен Тејићком из Трња-
ка, имају двије кћерке. Држе продавницу у Д. Брезику. 

Слободан Тодић (1967), супруга Ружица (1971), родом из Д. Жабара. 
Имају сина Мирка (1992) и кћерку Душицу (2005). 

Миодраг Гаврић-Пућин (1941) умро 1999. Син покојног Стеве Гаври-
ћа. Кућа затворена. Славио Ђурђевдан и Срђевдан.

Симићи, славе Св. Јована Крститеља

Прва кућа на десној страни поред пута када се улази у Слијепчеви-
ће из Трњака је Милисава Симића (1939). Милисав је родом из Доњег 
Драгаљевца, а дошао је овдје још 1947. године код тетке Смиље, очеве 
сестре, удате за Милана Деспотовића, кога су звали Старац (нису имали 
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дјеце). Тетка Смиља је била раније удата у Кикиће у Брезик и тамо је 
родила двоје дјеце која су умрла, па јој је и муж умро. Милана су убили 
четници због неке сарадње са партизанима, казује Милисав. 

Милисав је пошао у школу у Брезово Поље па је онда завршио анал-
фабетски течај у Трњацима. Оженио се 1964. године Босиљком, рођеном 
Симикић из Сандића, мада се и прије женио Зарићком из Трњака. 

Милисав и Босиљка сада овдје живе сами, али имају два сина. Сино-
ви су ожењени и имају по троје дјеце. Један живи у Суботици, а други у 
Аустрији. Од њих двојице сада имају шесторо унучади, (од 19 до три и 
по године).

Деспотовићи славе Светог Јована Крститеља па су и Милисав и Бо-
сиљка наставили. То је неко правило да се слава слави према земљишту 
или окућници онога коме је раније припадало.

 

 Милисав поред графичког приказа родослова Симића 
 

Други (Сандићки) Симикићи, славе Светог Јована Крститеља

Послије куће Милисава Симића, на истој страни налазе се куће 
Милана (1944) и Милорада (1947) Симикића. Они су синови пок. Саве 
Симикића, сина Рикановог из Сандића. Покојни Саво је овдје дошао у 
кућу Цвији (1914–2007) Деспотовић, кћерки Милана Старца. Њихов нај-
старији син, покојни Љубомир, живио је код дједа Рикана у Сандићима, 
а ожењен је Анђелком-Ђелком Иванић из Пипераца.
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               Кућа Милана Симикића                  Детаљ из дворишта Милорада Симикића

Костићи, славе Светог Николу

Слијепчевићима припада и кућа Јеле Костић-Брђанке. Кућа се налази 
уз сами асфалтни пут за Ражљево. Јела је родом из Лопара па је зову 
Брђанка. Прву кућу је ту направио и у њој живио дјед Вид Костић. Његов 
унук Вид-Вићо довео је Јелу, кћерку Стоје Пукишке из Крбета. Јела и 
Вићо су имали сина и кћер. Син Недељко (1956–1977) је ишао у Аустрију 
да ради па је погинуо у саобраћајној несрећи код Кутине у Хрватској 
1977. године. Јелина кћерка Петра (1954) је била удата у Пурашевину па 
се развела. Има једног сина. Петра сада живи са мајком Јелом, а њен син, 
како каже, студира у Бањој Луци.

 

 Кућа Јеле Костић-Брђанке
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Јокановићи, славе Ђурђевдан
 
Радован Јокановић (1938) и Саја р. Никић (1942) имају кућу близу 

пута за Ражљево и недалеко од куће Јеле Брђанке. Јокановићи су избје-
гли из Смолуће. Купили су плац од Димитрија Панића и направили кућу. 
Имају сина Рајка (1963) који не живи ту. Ожењен је и има двоје дјеце. 
Двије Радованове и Сајине кћерке су удате и живе на подручју општине 
Бијељина. Старија Љиља (1966) има двоје, а млађа Биља (1968) такође 
има двоје дјеце.

Кућа Радована и Саје Јокановић
 
 
Рикићи, славе Јовањдан

Друга кућа поред пута према читаоници, на десној страни идући од 
куће Добре Мркоњића, је Стокана Рикића (1965). Стокан ради као возач 
аутобуса у фирми „Крајиновић“. Супруга Дана (1974) је домаћица. Имају 
два сина: Миодрага (1992) и Миленка (1999). Овдје живе од 2001. године 
јер су избјегли из Брезја-Брежђа на Мајевици. Имају 13 дунума земље.

 
 ***

То би било кратко представљање свих фамилија и породичних кућа у 
Слијепчевићима. Можда неки од наведених података нису сасвим тачни. 
Могуће је и да је изостављено нечије име или да је нетачно наведена нека 
година, па чак и да су погрешно уписане родбинске везе. Молимо Вас 
за разумијевање пошто се ради о свакодневно промјењљивим подацима. 
Грешке ако их буде нису намјерне. Било би добро да, ако може, свака 
породица за себе уради родослов или породично стабло, што је могуће 
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на основу сачуваних читуља и казивања најстаријих у фамилији. Било 
би лијепо да вам у томе помогне овај текст и наведени основни подаци. 
Захваљујем се свим Слијепчевићанима који су ме срдачно примали и по-
магали ми у овом озбиљном и врло осјетљивом послу.

 ***

Поред ових данашњих слијепчевићких кућа и фамилија касније ће 
бити ријечи и о још неким фамилијама и њиховим презименима у ширем 
подмајевичком крају о чијем поријеклу или досељавању је записано у 
црквеним љетописима или о којима казују савременици. 

За велики број фамилија нема никаквих података о поријеклу. Прет-
постављамо, с обзиром на поменута историјска кретања, да су мањим 
дијелом данашњи становници потомци оних Срба који су ту били и при-
је досељавања српских породица из других крајева, тражећи повољније 
мјесто под сунцем нарочито за вријеме турске власти. Осим историјских 
двају великих сеоба Срба под вођством два патријарха, Чарнојевића и Јо-
вановића, сасвим сигурно је било групних и појединачних сеоба у свим 
правцима. Најчешће се помињу сеобе из Херцеговине и Црне Горе у ове 
крајеве, али и из Посавине и Србије. Јевто Дедијер пише да о исељавањи-
ма из Херцеговине у Босну нема познатих писаних извора. “Распитујући 
сазнали смо да су многе породице босанске доселиле из Херцеговине. 
Наводити детаље није нам могуће. На основу тих испитивања утврдили 
смо да су се Херцеговци насељавали у Босну на овај начин: осјећају се 
трагови једне велике сеобе која је ишла из Црне Горе, Рашке и Херцего-
вине, према сјеверној Босни и Хрватској... По испитивањима др Ристе 
Јеремића из Доње Тузле, пут који иде од Гацка на Фочу долином Дрине 
чини велики миграциони друм, којим су се Херцеговци селили у Босну 
и западну Србију. Тај пут се код Мокре Горе рачвао и један је крак ишао 
десном а други лијевом страном Дрине....Осим тога иселили су у 18. и 
19. вијеку многи Шумњаци (вјероватно из Требињске Шуме, оп.аут.), 
Требињци и Поповци у многе босанске вароши. Међу православним 
трговцима у Сарајеву, Бањој Луци и Брчком, Херцеговци чине већину, а 
има их у већини босанских вароши.52“

 Свакодневни говорни језик становништва српских села у овом крају 
још једна је сигурна потврда о блиским и скорашњим везама са Херцего-
вином и Црном Гором. Овдје су, наиме, доскора сви говорили, а старији 
још увијек тако говоре: ђед, ђетић, ђевојка, ђе ћеш, бачи, нијесам, шједи 
(криво шједи а право бешједи), из(ж)јелица... и још доста ријечи карак-
теристичних за језик којим говоре Херцеговци и (или) Црногорци. Било 
је то све док нису почели у школи дјецу учити да је такво изражавање 
неправилно и док код млађих није преовладао књижевни говор. 

52 Исто („Херцеговина“)
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 Мада поједини старији људи причају да се сјећају да је њихов дјед 
свирао и пјевао уз гусле, врло ријетко се данас може наћи неко ко зна да 
свира гусле. Изузетак су нови досељеници као што је Илија Калајџић 
који је родом из околине Зенице. Илија је врстан гуслар и вриједан пче-
лар и воћар. Избјегавши из Зенице 1992. године дошао је у Брчко гдје је 
цијелим током рата учествовао у Војсци РС, а након рата купио је кућу 
и окућницу покојног Николе Бркића и ту развио пчелињак са близу сто 
кошница и воћњак са преко 500 садница у коме успјешно узгаја крушку 
виљамовку и друго воће. Са Илијом су супруга Рада, кћерка Вера и сино-
ви Младен и Стефан. 

Ове 2012. године је била велика суша па је род свих сорти воћа под-
бацио, али се сви надају да ће се традиционални узгој шљива, крушака и 
другог воћа у Слијепчевићима наставити.

Поглед на дио пчелињака и воћњака Илије Калајџића 
(снимљено почетком септембра 2012. године)

 ***
 Дакле, нико у селу не свира гусле али 

скоро свако старији воли да слуша пјесме 
уз гусле што говори о вјероватно генетски 
наслијеђеном афинитету. Мушка и женска 
пјесма „утроје“ је типична мајевичка и 
радо се овдје пјева. Да ли и у којој мјери она 
има везе са херцеговачким и црногорским 
пјевањем, нисам стручан да оцијеним, али 
постоје људи који још увијек веома лијепо 
знају отпјевати више кајди и безброј пјеса-
ма „утроје“. 

 ***Цуре на вашару
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Казали су још

О Панићима (Никољштацима)
О поријеклу Панића Димитрије-Димшо Панић каже: –Била су два 

ђеда: ђед Гојак или Рајак, и ђед Бијелко. Они су дошли из Херцеговине, 
тамо се били смјестили у брда. Чували орасе и ђед помислио да је међед 
на орасу (у Херцеговини) и убије Турчина који је био на орасу. – Гајо 
Панић о томе каже мало друкчије: – Наш дјед Рајак је дошао из Херцего-
вине, а код оних других Панића био је дјед Бијело. Не знам јесу ли били 
у сродству.

О Бркићима
Славко Бркић: – Прађед Митар је имао синове: Остоју, Ивана, Цви-

јетина, Милана, Крсту и Софрена, а имали су и једну сестру. У гробљу 
Крушик је сахрањен Млађен, па Софрен његов син, па Митар Софренов 
син, па онда ових шест Митрових синова. Бег је био с оне стране потока, 
имао 600 дулума у комаду. Тај бег Салчин је био там’ у Деспотовићима 
или Ђојићима. Други бег Ме’ага био код Мише Дамјановића куће, ту 
има и бунар његов. Нијесам чуо како је настало име села. Отац мог оца 
Митар је умро 1907. године, а мој отац Софрен је био 1906. годиште. 
Није била земља исплаћена бегу, послије су је исплатили.

Славков отац Софрен је, како каже Славко, имао 187 дунума земље. 
Послије рата одузето му је све што је било преко 100 дунума. Дјед Со-
френ је био одборник цркве у Брезовом Пољу. Пошао је, каже, у војну 
школу у Тузлу, а с њим је ишао и прото Мило Дојчиновић. – Покојна баба 
понесе ‘рану њима и код Пожарнице кобила се помами и проспе све, а 
онда се баба врати. Он је био добар ђак па га је прото Мило звао да иде 
у богословију. Данас овдје има 9 кућа Бркића. У Бузекару је отиш’о син 
покојног Остоје, Митар Бркић. Кућа му код асфалта, кад се прође пут, па 
на десној страни. 

Куће овдје у Бркићима су редом: Софренова, Славкова, Живанова, 
Крстина, Живанина, Јелина, Ђојина, Млађенова и Стоканова. Кућу и 
окућницу покојног Николе Бркића купио је и ту доселио са породицом 
Илија Калајџић из Зенице. Ми га сматрамо нашим, а јес’ богами, и он и 
Рада и ђеца, к’о да су се овдје родили. Волимо и’ к’о најрођеније! – додаје 
Душанка, супруга Славкова.

Млађен Бркић прича да су с њим у Ражљево у школу ишли из Пипе-
раца: Цвико (Лаћин) Лазић, Будимко (Жаркин) Ристић, Љубо (Спасојев) 
Ристић, Вецо (Ненин) Гаврић и Триво (Петров) Гаврић. 
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Крстин отац Митар Бркић и мајка Петра (Ћирковићка из Сандића) 
имали су шест синова: Остоју, Ивана, Цвијетина, Крсту, Милана и Со-
френа, и кћер Цвију удату у Вршане у Глишиће.

Остоја и Јованка имају три сина: Митра, Живана и Љубомира и кћер 
Даницу. Митар има 5 кћери: Мару, Даницу, Ђуку, Цвију и Јованку. Живан 
је имао једног сина Остоју који је умро млад, а он има сина Живана. 
Љубомир Бркић имао је сина Драгомира који је умро у Швајцарској и 
кћери: Даницу и Љубицу.

– Најстарији у Бркићима, каже Стокан, био је Остоја Бркић (који је 
био у блиском сродству са Петровићима из Трњака и осталим већ по-
менутим). Остоја је имао сина Софрена (1824), а Софренов син је био 
Митар, који је опет имао: Остоју, Ивана, Цвијетина, Крсту, Милана и Со-
френа и кћер Цвију која је била удата у Вршане за Симу Глишића. Родила 
је синове Илију и Стеву и кћери Стоју и Марицу. 

Иван (1892) се први пут оженио Стојом из Дамјановића и с њом 
имао дјецу: 1. кћер Бојану (1914) удату у Кореташе у Јовичиће (дјеца су 
јој:Зорка, Радивоје, Рајка и Тихомир), 2. сина Ристу (1919) који се није 
женио, (живио код Томислава, умро 2001. године) 3. другу кћер Зорку 
(1921), удату у Гредице за Љубу Мијића (синови: Јовица, Саво, Драган 
и Слободан). 4. сина Бошка (умро врло млад), 5. сина Драгомира (1925), 
погинуо у четницима. 6. сина Стокана (1928), ожењеног Бојком (1925) р. 
Максић из Сандића, имају кћер Стоју (1953) и сина Ивана (1961). Стоја 
је била 18 година монахиња у Манастиру Пећка патријаршија, па се раз-
монашила и удала. Живи са мужем у Бегаљици код Београда. Имају сина 
студента и кћер средњошколку. Њен брат Иван се још није оженио. 

7. Пети син Томислав (1938–2001), супруга му Живана (умрла 14. 
јануара 2012. године) имају кћерку Ружу (1962) удату за Вукашина Пани-
ћа. Имали су и сина Драгишу (1970) који је трагично преминуо послије 
посљедњег рата. Дјед Иван Бркић (1892) се женио и други пут Јоком р. 
Медић из Станова која је родила само кћер Стоју (1949). Стоја је удата 
у Тутњевац за Душана Станивуковића. Живе у Моровићу и имају двије 
кћерке (Овдје би требало тражити више података о наведеним синовима 
Митровим да би се урадио комплетан родослов фамилије Бркића). 

О Краљевићима и другим Митровићима
Старији брат Владимира Краљевића Василија био је 1922. годиште.

Погинуо је у рату у селу Бусење са Стевом, Леком Дамјановићем. – По-
био их, – каже Владимир – војвода Керовић, а Васлија је био Лекин пра-
тилац. 
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Фотографија из породичног албума Владимира Краљевића
(с лијева: Василије Краљевић, Милан Гавриловић и Војко Јовичић)

Најстарији у Краљевићима је био Митар Краљевић. Имао је 4 сина и 
једну кћер: Лазара (рођен око 1901. године), Ђоку (1904), Вељка (1910) 
Тому (1913) и кћер Аницу (1908), удату у Максимовиће у Попово Поље.

Лазар је имао: 1. Василија 1921. годиште (погинуо као момак), 2. 
Јелицу 1928. годиште (била удата у Митровиће, а потом за Радивоја Си-
микића), Цвику 1927. годиште, (био ожењен Савком, кћерком Милана 
Симикића, син им погинуо у протеклом рату), 4. Милорада 1932. годиш-
те (живио и умро у Сандићима), 5. Владимира (1934), 6. Митра, 1936. 
годиште, (умро, има два сина један је у селу, а други живи у Брчком), и 
кћер Славку (1941), удату у село Брезово Поље. 

Владимир је овдје дошао цури у кућу, па каже: – Дјед Живан Митро-
вић (1907–1994), славио је Св. Ђорђа, а говорио је да је ово 300 година 
његова старина, дједовина овог дома. Отац Живанов био је Алекса, вели 
даље Владимир, а имао је воденицу на Сави, усидрену на сидрима па 
се чамцем долазило до ње. Плутала је на води и једном је дошла велика 
вода, покидала сидро и однијела воденицу. Нашли су је на Рачи.

Дјед Алекса је умро 1940. године. Живио је 72 године, значи да је 
рођен 1868. Алексин отац био је Митар. Кад је он доселио било је, гово-
рио је, свега четири или пет домаћинстава у цијелом селу. Кад су дошли 
Симикићи из Посавине, он је причао да су Митровићи већ одавно били 
ту. Он је дао половину земље Обреновићима. Имао је књига црквених, 
међу њима и стару читуљу. Био је самоук али је све записавао. (Нисам то 
видио). 

(Напомена: Милан Митровић вели да је то старина Обреновића. 
Можда је, каже, један од њих промијенио презиме по Митру или су их у 
селу тако прозвали!?)
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Милорад Обреновић каже: – Била су три брата Обреновића: 1. Обрен 
(убили га Турци за турског вакта код Челића); 2. Митар (син му је био 
Алекса; 3. Стокан (у Сандићима, данас се презивају Стокановићи. Сви 
славе Ђурђевдан.

О Дамјановићима (Ђурђевштацима)
Послије првог разговора са Маром, удовицом покојног Веље, а мај-

ком Милорада-Мише Дамјановића, добио сам доста информација, али је 
рекла да обавезно треба разговарати и са Цвијетином-Цвиком Дамјано-
вићем, који много више зна. 

Цвико (1936) је, мада нарушеног здравља, доста добро изгледао и од-
мах је прихватио разговор. Било је то крајем октобра 2010. године, а умро 
је у априлу 2012. године. О Дамјановићима је, између осталог, испричао 
и ово: 

– Мој прађед Гавро живио је 86 година и умро 1915. године, а његов 
син Дамјан кад је умро имао је  50 година. Баба Јока, очева мајка, дошла 
је из Бабајаче, у село Брезово Поље и довела Живана Стјепановића. И 
Томо је био Гаврин. Јово је имао четири сина: Стеву-Леку, Милорада, и 
он је убијен са Рајом, Неђо и Јово. Јово је погинуо на Јабланици и неко 
га пребацио, и закопан је у Тутњевцу. Стеву и Рају Бањичића убили су 
четници. 

– Све је то, мој брате, изгинуло од Срба. Жалосно је то. Сјећам се 
добро кад покојни отац прича, сузе капљу к’о џанарике!

 
 *** 

Мара Дамјановић, рођена Ристић-Матић (1942), прича: – Мој покојни 
свекар Лазар, отац Велимиров, био је 1892. годиште. Убили су га четници 
1946. године. Због Леке су га убили. Лазаров отац Томо имао је: Лазара, 
Рајка, Аницу, Цвију, Илинку. Пелку и Јову који је као момак пао са коња 
и погинуо у 18/19 години. Томин отац био је Гавро, има спомен у гробљу. 
Близу наше куће био је бег Ме’ага, а други бег је био у Деспотовићима. 
Ту ђе су се и преселили Деспотовићи, звани Бекановићи. 

Ови Деспотовићи били су добри са бегом. Ђеду Пери Деспотовићу 
бег је изнио чанак дуката и рекао: – Перо узми један дукат својом руком, 
јер ја не могу да узимам својом руком да би ти дао као милост. После кад 
је бег одлазио они узму од бега сву земљу око 500 дулума са шумом. 

 
Страдања Слијепчевићана

У дугој историји овога краја дешавала су се многа масовна страдања, 
како у ратовима, тако и у епидемијама опаких болести. Најстрашније по-
море су доносиле куга, колера и тифус. У овој књизи је истакнуто да је у 
љетопису брезопољачке цркве записано: –Због куге, која је харала 1814. 
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године, поп Стојан побјеже из Пушковца у Корениту. Ту је записан и 
податак да је: куга харала од Брчког па до бијељинске нахије 1783, 1795, 
1796. и 1814. године. По броју умрлих најтрагичнија је била епидемија 
куге у 19. вијеку, поменуте 1814. године. Записано је да је само у Бијељи-
ни, Јањи и приградским насељима помрла већина становништва. Немамо 
података о броју умрлих од куге и колере у Слијепчевићима.

Кугу су тада у овај крај донијели из далеке Анадолије турски вој-
ници који су дошли у Босну да гуше и сламају српске устанике послије 
Карађорђевог устанка 1804. године у Србији. Турски аскери су, дошавши 
у Бијељину, проузроковали безбројне смрти од куге што је разриједило 
становништво града и приградских села. Тада су страдале многе породи-
це, а неке су потпуно затрвене и угашене.��

У нашем крају у прошлости је забиљежено више других епидемија. 
За вријеме Другог свјетског рата много људи, а нарочито дјеце и омлади-
не помрло је од заразних болести, нарочито трбушног тифуса, пјегавца 
и дјечијих заразних болести, због непредузимања превентивних мјера 
вакцијације и недостатка здравствене заштите и медикамената. Према 
казивању Милана Митровића осам осба је умрло од тифуса у Слијепче-
вићима око 1942. године. Послије тога 1950. година је била веома сушна, 
тако да скоро ништа није родило. Нарочито је била оскудица (1951) за 
брашно и хљеб. Ни стрних жита нити кукуруза није било. – Посавске 
жене су давале по дукат за један метар (100 кг) кукуруза – казује Милан. 
А воденице никако нису ни мљеле него ко је имао шта да самеље мљео је 
на „жуње“. Говорило се касније: педесета је била сушна, а педесетпрва, 
гладна година

�� Види текст “Прва болница у Бијељини“, са интернет странице Библиотеке „Филип 
Вишњић“ Бијељина

Жуње или жрвањ - направа за 
ручно мљевење жита

(Из колекције  Мике Дамјановића)

Крунилица кукуруза 
- жита
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У Првом свјетском рату, према казивању Милана Митровића, у аус-
троугарској војсци учествовало је из Слијепчевића осам мобилисаних 
војника. Тројица њих су рат провели у Мађарској и на Сицилији, док су 
четворица били на дринском фронту. На Дрини је и погинуо Миљен Мак-
сић. Док је Живан Митровић прешао у српску војску, као добровољац, и 
учествовао на Солунском фронту.

Из Слијепчевића 1941. године нико није отјеран у Јасеновац, али су 
у заробљеништву у Њемачкој били: Перо Митровић, Рајко Обреновић, 
Бранко Обреновић, Деспот Деспотовић, Пано Панић (Никољштак), Ђоко 
Панић (Јовањштак), Борисав Јовељић и Вељко Краљевић.

Од усташа, односно СС ханџар дивизије, погинуло је четворо Сли-
јепчевићана: Јованка Дамјановић (Лазарова мајка), Живана Деспотовић, 
супруга Вељка Дамјановића, кога су есесовци гонили до Ражљева и уби-
ли код куће Мике Симикића, и Миљан Максић који је убијен у Поточа-
рима.

Највише срба је страдало као жртве међусобних сукоба у примјени 
планираног метода „Србе на Србе“. Од партизанске руке, каже Милан 
Митровић, убијено је 18 и то: 

1. Ненад Митровић, стриц Миланов (умро од батина), отац Љубе Ми-
тровића, који живи у Лондону, па:

2. браћа Ђојо Максић,
3. Милорад Максић,
4. Радивоје Максић; 
затим
5.  Томо Деспотовић, син Деспотов,
6.  Сава Панић  (Живановић),
7.  Гајо Панић   „         ,
8.  Живан Панић  „         ,
9.  Милан Панић, брат Живанов,
10. Перо Панић (Живановић),
11. Драго Бркић, син Иванов (18 година),
12. Јовица Тодић, син Лазаров (18 година),
13. Драго Деспотовић, син Милорадов,
14. Стево Дамјановић-Леко,
15. Јовица Дамјановић (звани Грујо), Лекин брат, 
16. Милорад Дамјановић, Лекин брат,
17. Неђо Дамјановић, Лекин брат и
18. Василија Краљевић, Лекин пратилац. 
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Многима од њих кости нису никада пронађене.
Четници су убили: 
1. Милана Деспотовића (Старац)
2. Лазара Дамјановића
3. Вукашина Панића (Вујин дјед)
За Цвијетина-Цвику Радовановића се не зна тачно гдје је и од чије 

руке је погинуо.

Четнички командант Леко54

Најпознатија личност из Слијепчевића у току, и непосредно послије 
Другог свјетског рата био је Стево Дамјановић Леко. О њему и његовој 
улози у том рату, историографи и други режимски писци у периоду од 
1945. до 1990. године, написали су много негативног. Из шуме објавље-
них текстова не може се изабрати ништа позитивно. Међутим казивања 
људи из села и околине који су га познавали много другачија. –  Он је био, 
каже Цвико Дамјановић, један од најшколованијих људи овдје и настојао 
је да своје знање и способности употријеби у борби за своју отаџбину и 
да заштити свој народ. 

Како се испољавала његова ратна улога, вјероватно ће бити некада 
објективније сагледавано, али ће многе нејасноће остати. О његовој лич-
ности постоје многе контроверзе. Почев од бријања браде при крају рата, 
па до наводног настојања да се преда партизанској власти или спремања да 
побјегне у Грчку па на запад. Приче о његовој погибији су сасвим опреч-
не. У партизанској литератури се његова погибија описује као подмукли 
чин војводе Керовића. – Пошто је, у љето 1945. године, положај четника 
на Мајевици, из дана у дан постојао све несигурнији, потпуковник Стево 
Дамјановић Леко је донио одлуку да напусти Мајевицу и покуша да се 
пребаци преко границе; избор је био Грчка. Са њиме се потпуно соли-
дарисао поуздани сарадник, некадашњи командант Бијељинског среза 
поручник Рајо Бањичић. Са тим се Војвода Керовић стари Лекин ривал и 
противник није сложио. То је образлагао увјерењем да је боље задржати 
се на Мајевици. Ту су сигурнији од потјера, претпостављајући да је дио 
народа на њиховој страни. Међутим, Леко те аргументе није прихватио. 
Војвода је прозрео његове праве намјере. Имао је сасвим други план, и 
привидно је прихватио њихов одлазак. Припремио је ликвидацију Леке. 

�� Стеван Дамјановић Леко (1911–1945) рођен је као други по старости од четири сина 
Боже Дамјановића и мајке Петре, рођене Божић из Г. Чађавице- Завршио је основну школу у 
Брезовом Пољу, а средњу трговачку у Бијељини, а након тога 1931. године 56. класу ниже војне 
академије, а затим похађа и Вишу војну академију у Београду. Рат га затиче као капетана друге 
класе.
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Тако ће, бар остварити жељу да постане командант Мајевичког четнич-
ког корпуса. Једне ноћи, одређени су за одлазак као пратња Стеве Дамја-
новића Леке и Раје Бањичића са Мајевице, војводини повјерљиви људи. 
На планини Јелици убили су Стеву Дамјановића Леку, Рају Бањичића и 
неке друге из Лекиног Штаба. Лешеве су закопали на скровитом мјесту и 
вјешто маскирали. Од тог дана 1945. године Војвода Радивоје Керовић се 
потписује као командант Мајевичког четничког корпуса...��

 На другој страни не негирајући сукоб који је тињао између Леке 
и Војводе постоји овакав запис: – Исто како је истина о српској борби 
и четницима у 2. светском рату успешно сакривена од стране Титових 
следбеника, исто тако је смрт првог човека српског покрета отпора Сем-
берије и Мајевице дуго времена остала мистерија. Наиме, ликвидација 
Леке и Раје Бањичића је извршена тако мучки да о томе ни сама Удба 
није имала сигурне чињенице и годинама након тог догађаја покретала 
је обимне истраге да установи да ли су њих двојица још међу живима. 
– Пишу савремени историографи у опширнијем тексту под насловом: 
Стево Дамјановић Леко (1911 – 1945)��. 

 
Жртве новог грађанског рата (1992 – 1995)

 У последњем грађанском рату у Босни и Херцеговини (1992–1995) 
биле су три жртве из Слијепчевића: 

1. Цвико Цвијетин Бркић 1937. годиште, погинуо 1993. на линији Горње и Доње 
Дубравице. Сахрањен у гробљу Крушик. 

�� Из књиге Радивоја Ковачевића, Четврти Мајевички НОП одред и злочини 13. СС “Ха-
џар” дивизије и четника на Мајевици и Семберији 1944. године. Издање 2002

�� Мр Мирко Бабић и Симо Јовановић Џелић: Попис српских жртава и прилози за истори-
ју, „Просвјета“ Бијељина 2001, стр. 67 – 74
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2. Ђорђе-Ђојо син Саве Краљевића 1969 исто погинуо на линији Дубравице 

1992. године. Сахрањен у гробљу Мирковача
 

3. Василије Краљевић, син Цвике 1956. године. Погинуо на линији одбране.
Сахрањен у гробљу Мирковача.

 
 

 Наставак страдања

 Вјероватно узрокована бројним ратним траумама (а можда и пре-
дратним политичким и другим неразумним збивањима) у Слијепчевићи-
ма се укупно догодило седам самоубистава. Два пред рат и пет послије 
грађанског рата (1992–1995). А било је и у 2011. години.
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СЕЛО СА ТРИ ГРОБЉА

Биљези
 
 Остављају живи иза себе мртвима биљеге
 Тек да се неко вријеме у новоме препозна
 Куд год крочиш – свугдје обиљежја
 Као да су овдје само мртви вјековјечни
 Живот се у завичају њима освједочава

                                             Ранко Прерадовић

Слијепчевићани своје упокојене сахрањују у три гробља. Једно је 
гробље у самом селу и зове се Мирковача 



106

У Мирковачи се сахрањују: Краљевићи, Јовељићи, Тодићи, Панићи 
(Јовањштаци), Дамјановићи и Гаврићи.

***
Друго је заједничко гробље са сусједним Трњацима у коме се сахра-

њују и Симикићи.
У њему се сахрањују: Симикићи, Митровићи, Деспотовићи, Макси-

ћи и Обреновићи. 
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А треће гробље Крушик је оно у коме се сахрањују умрли из села 
Сандића и Слијепчевића.

 У Крушику се сахрањују: Панићи (Никољштаци), Бркићи, Ђојићи, 
Костићи и Дамјановићи (слава Ђурђиц)
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***

Стабло липе као симбол живота у гробљу Крушик
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ЦРКВА СВЕТОГ МРАТЕ

Слијепчевићи су послије изградње цркве у Ражљеву припали парохи-
ји ражљевачкој, али су сложно и предано покренули акцију да би у свом 
селу изградили цркву посвећене Светом Стефану Дечанском - Светом 
Мрати�� 

Дочек Владике приликом освећења цркве

�� Свети краљ Стефан Дечански – Мратиндан (12/24 септембар). Постоји објашњење да 
је име Мрата од монашког имена српског средњовековног владара Стефана Дечанског. („Право-
славље“, Број 1072)
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На самом почетку љетописа нове цркве у Слијепчевићима записано 
је: „Село Слијепчевићи смјештено је на удаљености око 12 до 13 киломе-
тара источно, идући од Брчког према Бијељини. То је питомо подмајевич-
ко село, насељено искључиво српским живљем. Има 86 домова (ријеч је 
о домовима које свештеник редовно опслужује, док је мањи број сасвим 
затворен или се повремено отварају када његови житељи долазе на од-
мор из иностранства, - оп. аут.). Сви славе славу и примају свештеника 
у свој дом. Баве се пољопривредом, а један дио њих ради у брчанским 
фирмама, углавном у приватном сектору. У селу постоји фудбалски клуб, 
игралиште и зграда мјесне заједнице. Кроз село су урађени асфалтни 
путеви и улична расвјета. У селу има и једно гробље „Мирковача“, иако 
се упокојени сахрањују и у гробље у Трњацима и гробље „Крушик“ у 
Сандићима. Као вјерници сви посјећују своју цркву и помажу је“.

У Слијепчевићима је некада постојала ћелија Православне хришћан-
ске заједнице Светог Владике Николаја, која је прослављала Св. Мрату. 
Ово село је дало и два свештеника у службу својој Светој цркви, то су: 
Бранко Милана Митровић и Крсто Јована Деспотовић. Идеја о градњи 
цркве постојала је већ дуже вријеме. Напокон 22. фебруара 2008. године 
у црквеној сали у Ражљеву, одржан је први састанак Грађевинског одбора 
за изградњу цркве у селу Слијепчевићи. На том састанку је изабран и од-
бор у сљедећем саставу: Веселин Панић, предсједник, Ненад Митровић, 
потпресједник, чланови: Љубомир Симикић, Вукашин Панић, Љубо Ђо-
јић, Лазар Краљевић, а Јереј Вујадин Станишић изабран је за секретара и 
благајника. Убрзо је добијена и урбанистичка сагласност - те се присту-
пило изради пројекта. Тај посао је на себе преузео Веселин Панић. 

 Веселин-Вељо Панић
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Протојереј-ставрофор Славко Максимовић уз сасужење јереја Вуја-
дина Станишића је 15. јуна исте године, на Св, Духове, обавио освећење 
земљишза и крста на мјесту гдје ће бити нови храм. Било је присутно око 
70 вјерника овог села. Пројекат је завршен већ 31. августа и добијен бла-
гослов владике за градњу храма. С Божјом помоћи 10. септембра 2008. 
године почели су радови на копању темеља. Истовремено је ријешен 
грађевински прикључак електричне енергије, постављене цијеви у канал 
крај пута и доведена вода из бунара Пере Максића.

Око 40 домаћина из Слијепчевића било је присутно 21. септембра 
2008. године на састанку који је одржан на темељима и на коме је постиг-
нут договор о термину освећења темеља храма.. 

Свештеник је у љетопис записао сљедеће запажање: „За сваку пох-
валу су вјерници Слијепчевића, при овом подвигу. Показали су да могу 
да дишу једном душом и једним срцем. Сви су се несебично залагали, 
посебно чланови грађевинског одбора. Осим тога Бранко Симикић уписа 
5.000 КМ, а његов син Милан 5.000 КМ, Саво Симикић уписа 2.200 КМ, 
Владимир Краљевић уписа 2.000 КМ. А Љубомир Симикић рече да ће 
по освећењу темеља он преузети на себе одговорност зидања, што је и 
учинио.“

Још прије освећења темеља одборници и са њима протојереј Славко 
Максимовић купили су и приложили једно звоно тешко 300 кг.

„Сви ови састанци, активности и радови су несебично помагани и 
координирани од стране архијерејског намјесника брчанског протојереја 
ставрофора Славка Максимовића. Својим савјетима је у много ситуација 
показао знање, мудрост и велико искуство, а и разумијевање“ – пише 
такође у љетопису ове цркве.

Темеље новог храма Св. Стевана Дечанског - Св. Мрате освјештао 
је Епископ зворничко-тузлански господин Василије, четвртог октобра 
2008. године, уз присуство великог броја свештеника. Упркос кишном 
дану освећењу је присуствовало око 700 вјерника. Темеље овог храма, а 
за здравље своје породице, приложио је Веселин Панић. За кума темеља 
изабран је Јовица Савић из Доњег Брезика. Уз повељу у темеље су поло-
жена два мала дуката као прилог Томислава Панића из Слијепчевића и 
Гордане Антић из Бузекаре. 

Већ 13. октобра 2008. године отпочело је зидање цркве. Радове је, као 
свој добровољни прилог, предузео Љубомир Симикић. 

Од 13. октобра 2008. године, одлуком владике Василија, привреме-
ни парох ражљевачки, јереј Вујадин Станишић разријешен је дужности 
пароха ражљевачког, а на то мјесто је постављен протонамјесник Драган 
Јездић, дотадашњи парох пиперачки. 
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Протонамјесник Вујадин Станишић   

Иако је дошло до промјене пароха на парохији ражљевачкој, са радо-
вима на градњи храма није се стало. Настављено је зидање и прикупља-
ње средстава за градњу храма. Те године на дан Св. Стефана Дечанског 
- Св.Мрате, прослављена је прва слава овога храма. Литургију и молитву 
служили су: протојереј-ставрофор Славко Максимовић, протонамјесник 
Драган Јездић и јереј Вујадин Станишић. 

Одмах послије прославе Васкрса 2009. године, од проте Ђорђа Симе-
уновића из Брезовог Поља добијени су крстови за храм. Убрзо потом по-
чело је покривање, малтерисање и фасадирање храма. Љубомир и Милан 
Симикић су за овај храм поклонили све прозоре од алуминијума.

На дан Свете Богородице Тројеручице, 25. јула 2009. године, Њего-
во преосвештенство епископ зворничко-тузлански Василије осветио је 
звоно и крстове на храму. Кум звона је био Саво Симикић, а кум крстова 
Милорад Максић, обојица из Слијепчевића.

Влада Дистрикта Брчко БиХ одобрила је 50.000 КМ за ограђивање 
порте. Тај посао је на јавном конкурсу добио Миленко Делић, звани Пи-
касо из Брчког и одмах је почео са радом. Након дуже паузе, први пред-
сједник Грађевинског одбора Веселин Панић је почео са прикупљањем 
материјала за покривање које је коначно завршено у октобру.
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                  Протонамјесник Драган Јездић               На освећењу звона                         

Привредник Љубомир Симикић је наручио и поставио поменуту 
алуминијску столарију, омалтерисао и урадио фасаду цркве. Разведена је 
струја унутра, постављен стуб и рефлектор за расвјету у порти. Порта је 
ограђена зидом и постављена половина кованих каната ограде. 

Саво Симикић из Слијепчевића приложио је у име и за здравље своје 
породице улазна дрвена црквена врата.

Те 2009. године, на дан Св. Стефана Дечанског, славу овога храма, 
литургију је служио протојереј-ставрофор Алекса Сунарић, парох мр-
твички. Тога дана је прослављена храмовна слава којој је присуствовао 
велики број вјерника. 

Почетком 2010. године у љетопису је записано: „Иако је ово тек дру-
га година да се у храму у изградњи служи служба на Бадње вече, велики 
број вјерника је био присутан и на служби у цркви, а и на дружењу и 
весељу у порти.“

Поново ћу навести цитат из љетописа који много казује: „Иако је 
храм у изградњи, све чешће се у њему служи и сва богослужења су ве-
ома посјећена. Љубомир Симикић наставља да показује своју доброту 
и љубав према овом храму. Обећао је да ће до молитве, (Св. Тројице 23. 
мај), као свој прилог урадити малтерисање унутрашњости храма. То сво-
је обећање је и испунио. На једном од састанака Грађевинског одбора 
у Слијепчевићима, Љубомир-Љубо Симикић је узео себи обавезу да се 
заврше сви започети радови, како би све било спремно за освећење које 
је заказано за 10. октобар 2010. године.“ Прихваћена обавеза и обећање 
испуњени су!
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 Љубомир Симикић
(Одликован Орденом Светог Саве 3. степена)

Прво вјенчање у овом храму имали су Драган и Рада Ђојић, а први 
који је крштен у храму је њихов син Немања, заједно са Маријаном, кћер-
ком Драгановог брата Горана. Сви су они чланови породице Љубе Ђојића 
из Слијепчевића који је члан Грађевинског одбора за изградњу храма.

Мајстор Жељко Џакула урадио је елекрификацију звона. Све је завр-
шено у унутрашњости и са спољне стране цркве. Иконостас од храстови-
не направио је столар Станко Томић из Корените. Он је поклонио и пос-
тоље за цјеливајућу икону. Иконе, са 24-каратном позлатом, иконописао 
је умјетник Горан Пешић родом из Истока, са Косова.

У недјељу, 10. окробра 2010. године, у 9,30 часова, отпочела је вели-
чанствена свечаност. 

 Његово преосвештенство владика Василије приликом освећења



���

Дошао је Његово преосвештенство владика Василије, који је служио 
литургију и освештао овај свети храм у присуству великог броја вјерника из 
Слијепчевића и околних мјеста. Саслуживали су: протојереји-ставрофори: 
Славко Максимовић и Бранко Митровић, као и протођакони: Жарко Мијато-
вић и Славољуб Милошевић.

Кумови храма Милка и Бранко-Брањо Симикић                Протојереј-ставрофор  
                         Славко Максимовић

 
Новоосновани хор “Св.Стефан Дечански“ из Брчког, први пут је имао 

јавни наступ. 
Кумoви храма су Милка и Бранко-Брањо Симикић са 6500 КМ, а кум 

иконостаса Милан Митровић, из Слијепчевића. Прославу су украсили, 
поред поменутог хора и великог броја вјерника и КУД “Рудар“ из Угље-
вика. 

Дакле, по први пут у новоосвећеном храму Св. Стефана Дечанског, у 
Слијепчевићима, величанствено је прослављена храмова слава. 

 Опход за вријеме освећења храма
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Владика Василије са хором 



���

НАРОД И ЦРКВА

 Српски народ у подмајевичким селима увијек је био привржен својој 
вјери и Светој цркви. У Слијепчевићима је постојала Хришћанска пра-
вославна заједница која је основана 1939. године као братство Светог 
Стевана Дечанског (Свети Мрата) и подигнут је братствени дом на мо-
литвишту у близини данашње куће Бранка-Брање Симикића.

Најближа црква изграђена је 1933. године у оближњем муслиман-
ском насељу Брезовом Пољу да би је већ 1941. године усташе запалиле.. 
У љетопису брезопољачке цркве записано је:

– Вративши се из избјеглиштва 27/4 априла 1946. године затекао 
сам на парохији брезопољској јеромонаха Јована Велимировића, – пише 
прота Милан Ј. Дојчиновић. Проту Милу народ је неизмјерно волио и 
поштовао. Звао га је једноставно само прото Мило. – Иако ми је реше-
њем Његова преосвештенства епископа зворничко-тузланског Господина 
Нектарија, број 81 од 9. јула 1945. године, поред моје брчанске сеоске 
парохије поверена у привремено опслуживање и парохија брезопољска, 
нисам на томе одмах инсистирао, него сам сачекао да се ово питање од 
стране црквене власти поново реши, што је и учињено. Јеромонах Јован 
премештен је у манастир Тавну, а ја сам 1. јуна 1946. године преузео 
парохију брезопољску. За време Другог светског рата нестале су све ма-
тичне књиге, домовници, летопис парохије, књига одборских записника, 
књига благајне, архива управе парохије и црквене општине и друге, тако 
да прилоком примопредаје нисам имао шта примити, него се морало по-
чети испочетка. Једино су остала у животу три званична печата црквене 
општине, – записао је ревносни прота Мило.

 
 

 

Црква Светог Преображења Господњег у Брезовом Пољу
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Прота Мило је, како пише, затекао црквени одбор састављен од до-
брих и честитих домаћина, који су својски прионули да се парохијска 
црква у Брезовом Пољу, која је 1941. године запаљена, оспособи за бого-
служење. И поред оскудице у грађевинском материјалу и црквеним ства-
рима и тешког послијератног стања, црква је обновљена и на Михољдан 
1946. године освећена. Одмах по преузимању парохије прота Мило је 
почео са прикупљањем података о рођеним, крштеним, вјенчаним и умр-
лим за вријеме рата, те са прикупљањем материјала за састав домовника 
и грађе за љетопис. Потребне податке о рођеним, крштеним, вјенчаним и 
умрлим имао је отац Бранко Поповић, парох пиперачки, који је за цијело 
вријеме рата вршио потребно служење на овој парохији. Осим од њега, 
прота је добијао податке и од још неких свештеника који су с времена 
на вријеме долазили у ову парохију и служили. Набављене су матичне 
књиге и заведени сви рођени/крштени и умрли на овој парохији од 1941. 
године. Састављен је и привремени домовник са стањем на дан 31/18 
децембра 1946. године, у који су заведени и сви случајеви рођених/крш-
тених, вјенчаних и умрлих парохијана.

Податке за Домовник прото је вадио из матичних књига и домовника 
околних парохија: брчанске сеоске у Брчком, пиперачке у Пиперцима 
и вршанске у Вршанима, а у много случајева по казивању самих паро-
хијана. Поред овога установљене су и све потребне књиге за правилно 
вођење канцеларије управе парохије и црквене општине. 

„Грађу за летопис“, пише прото Мило, „прикупио сам од старих па-
рохијана и од о. Бранка Поповића, пароха пиперачког, рођеног у селу 
Мртвици 1976. године, а рукоположеног на Сретеније 1899. године, који 
је у појединим селима ове парохије службовао од рукоположења до 1953. 
године и стално кроз 54 године пратио живот овог краја. Осим тога, мно-
ге ствари сазнао је и од свог оца покојног Гавре, свештеника мртвичког, 
рукоположеног 1869. године и од других старих свештеника и домаћина, 
те се његовом казивању може поклонити пуна вера. Својим казивањем 
у многоме ми је олакшао посао, па му се и на овом месту најтоплије 
захваљујем. И поред уложеног труда, морам признати да много штош-
та није убележено услед недостатка података, па бих молио сваког, који 
буде читао овај летопис, да пропуштено убележи и допуни, на чему ћу 
му бити много захвалан. Нарочито молим браћу свештенике, који буду 
службовали на овој парохији, да редовно уписују све важније догађаје из 
живота парохије и ближе околине.“

Преци садашњег становништва, тврди прота Мило, населили су се 
у ове крајеве послије 1739. године из Херцеговине и Црне Горе, а има 
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досељеника и из Босанске Посавине. Старосједиоци, бјежећи од Турака, 
пребјегли су по свој прилици преко ријеке Саве у Аустрију. Прелаз се 
вршио, по казивању, на Тук скели. Тук скела је мјесто на излазу пута 
из Српског Брезовог Поља на државну цесту Брчко-Брезово Поље код 
конака Сали-бега Заимовића, у близини варошице Брезово Поље. Прије 
200 и више година на овом мјесту ријека Сава била је веома уска, па је 
самим тим и мјесто било згодно за прелаз. Прича се да су се на овој скели 
недјељом и празником састајали момци и дјевојке и ту коло играли. 

Као први свештеник који је службовао у цијелом овом крају помиње 
се поп Чампраз, дјед попа Рике из Вакупа. То је могло бити при крају 18. 
или почетком 19. вијека, јер је поп Чампраз умро од куге, а куга је харала 
од Брчког па до бијељинске нахије 1783, 1795, 1796. и 1814. године. Поп 
Чампраз је становао у потоцима ниже куће о. Бранка Поповића у Крбети-
ма. По казивању људи су га нашли мртва и сахранили.

Из читуље породице Стокановић из Ражљева, која је писана 1844. 
године, види се да је у то вријеме поповао у Ражљеву поп Рика из Вакупа, 
унук попа Чампраза. Овога је наслиједио поп Коста Шабанија из Осмака, 
са Бирча, послије кога је дошао његов унук, поп Никола Шабанија, који је 
умро 1869. године. Парохију попа Николе Шабаније сачињавала су села: 
Ражљево, Попово Поље, Брезово Поље, Бобетино Брдо и Тутњевац.

Године 1834. досели се са Мајевице из Вакупа у Мртвицу поп Никола 
Поповић. Он је поред села која су сачињавала брчанско-сеоску парохи-
ју опслуживао и Мртвицу. Њега је на овој парохији наслиједио син поп 
Ђоко Поповић који је умро 1867. године. Поп Ђорђија Бакајлић звани 
поп Сламка из Горње Чађавице, службовао је наредних пет година.

Из читуље породице Драгичевић из Доње Буковице чија насловна 
страна гласи: „Сија читуља јереја Јована Драгичевића, пароха вршанско-
га из Доње Буковице, писана 1856. године“ види се да је поменути о. 
Јован звани Иван био парох вршански, а зна се да је тада Доња Буковица 
припадала парохији вршанској. Отац Јован провео је девет година у зат-
вору Ћутахији (Турска). Турци га осудише и затворише на основу лажног 
свједочења његових комшија. Из затвора се вратио у Доњу Буковицу гдје 
је умро 1872. године. 

Послије смрти попа Николе Шабаније 1869. године новорукоположе-
ни свештеник Гавро Поповић из Мртвице узима села: Ражљево, Попово 
Поље и Брезово Поље, а села: Бобетино Брдо, Тутњевац, Пушковац, Бо-
гутово Село и Малешевце поп Ристо Јовановић из Пушковца.
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Године 1872. умро је поп Ђорђија Бакајлић звани Сламка и сва села 
његове парохије, сем Мртвице припајају се брчанској црквеној општини, 
а Мртвицу узмима поп Гавро Поповић. Исте године поп Гавро купује и 
Доњу Буковицу, а 1878. године и Главичорак, који је до тада са Пиперци-
ма припадао попу Лазару из Корените. Парохију попа Гавре послије тога 
сачињавала су села: Мртвица, Ражљево, Попово Поље, Брезово Поље, 
Доња Буковица и Главичорак.

Приликом реорганизације парохија, коју је 1895. године спровео ми-
трополит зворничко-тузлански господин Николај Мандић, Доња Буко-
вица је припојена поново вршанској парохији, Главичорак пиперачкој, а 
парохија мртвичка остала је са селима: Мртвица, Ражљево, Попово Поље 
и Брезово Поље.

Године 1899. за администратора парохије мртвичке постављен је јереј 
Бранко Поповић из Мртвице, рукоположен на Сретеније (15/2. феб.) исте 
године. Реорганизација парохија у Епархији Зворничко-тузланској спро-
ведена је 1931. године. На заједничкој сједници Црквеног суда и ширег 
Епархијског и просвјетног савјета, одржаној 25/12. марта 1931. године, 
донесена је одлука о укидању парохије мртвичке и креирању парохије 
брезопољске у Брезовом Пољу. Село Мртвица припојена је парохији пи-
перачкој, а за пароха пиперачког постављен је о. Бранко Поповић, бивши 
парох мртвички.

У састав новокреиране парохије брезопољске ушла су села: Брезово 
Поље, Попово Поље, Ражљево, од бивше мртвичке парохије, Доња Буко-
вица од вршанске парохије, Слијепчевићи и Трњаци од бивше сандићке 
парохије. Августа 1931. године новокреирана парохија брезопољска дата 
је у привремено опслуживање пароху вршанском о. Љубомиру Свитли-
ћу58, а почетком 1932. године постављен је за администратора јереј Мирко 
Симоновић, који је остао на парохији до 1940. године када је премјештен 
по молби у Дервенту за сеоског пароха, а на његово мејсто дошао је Саво 
Поповић родом из Јање, који је првог августа 1941. године са 16 парохи-
јана отјеран у логор Јасеновац, одакле се ниједан није вратио. 

За вријеме Другог свјетског рата брезопољска парохија није имала 
сталног свештеника. Свештеничку дужност на овој парохији вршио је 
парох пиперачки о. Бранко Поповић.

Почетком априла 1946. године дошао је јеромонах Јован Велимиро-
вић и остао до првог јуна иаредне године када је предао парохију Милану 
Ј. Дојчиновићу, пароху брчанско-сеоском, коме је парохија дата у прив-
ремено опслуживање још 9. јула 1945. године али ради теже болести и 
операције није могао раније ступити на дужност.

58 Часопис „Баштинар“, број 18. од дец. 2011. године, стр.70
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Што се тиче црквене општине може се рећи да је 1872. година, годи-
на рођења парохије и црквене општине мртвичке. Постојала је пуних 50 
година, до 25/12 марта 1931. године када је укинута а основана црквена 
општина у Брезовом Пољу са селима: Брезово Поље, Попово Поље, Раж-
љево, Доња Буковица, Слијепчевићи и Трњаци. Исте године додата је 
Доња Буковица, а 1878. године и Главичорак. Ни парохијског дома нису 
имали. Пароси мртвички становали су у својим кућама у Мртвици, а 1902. 
године тадашњи парох Бранко Поповић купује имање у селу Крбетима 
гдје се исте године преселио. 

Плодан и користан рад у црквеној општини почиње оснивањем црк-
вене општине у Брезовом Пољу и доласком за администратора парохије 
јереја Мирка Симоновића почетком 1932. године. 

Акција за изградњу цркве у Брезовом Пољу (чаршији) покренута је 
1888. године. Парохијани су почели довлачити камен. Подизању цркве у 
чаршији успротивили су се муслимани, који су били у огромној већини 
тако да овај подухват није успио. Срби Брезопољци, претежно трговци, 
у жељи да имају богомољу у својој средини, замоле пароха вршанског о. 
Николу Шкорића�� да им састави молбу владики Григорију да се дозволи 
подизање капеле. Остали парохијани нису хтјели на ово пристати и поку-
шај је пропао. Почетком 1932. године долази до остварења жеље да се у 
Брезовом Пољу подигне црква. Тадашњи црквени одбор у коме је, поред 
мјесног свештеника Мирка Симоновића и сељана, било и неколико тр-
говаца и занатлија из Брезовог Поља, успио је да за непуних 18 мјесеци 
подигне цркву. И поред многих и обилних прилога, црква се не би могла 
довршити за овако кратко вријеме да градњу није финансирао предсјед-
ник црквене општине Вељко Вуковић, трговац из Брезовог Поља, коме су 
касније сва дуговања исплаћена. Није познато колико је новаца утрошено 
за градњу. Црква је подигнута на земљишту које је поклонио Матија Ми-
шић из Брезовог Поља. По казивањима неких парохијана прота Бранко 
Поповић није био за то да се црква прави ту и, кажу, никад није у њу 
ушао, чак ни када је било опијело његовог сина Душана 1940. године.. 

Са градњом цркве почело се у рано пролеће 1932. године, а довршена 
је и освећена на Светог Киријака Отшелника – Михољдан, 12.окт./29.
септ.1933. године. Посвећена је Св. Преображењу Господњем. Кум је био 
Милан Деспотовић из Слијепчевића. Цркву је осветио епископ Зворнич-
ко-тузлански господин Нектарије уз асистенцију неколико свештеника и 
једног ђакона. Међу свештеницима био је и прото Мило. На Петровдан 
1934. године освећено је и подигнуто ново звоно тежине 700 колограма. 
Био је то поклон краља Александра Карађорђевића. Црква је запаљена 

��  Исто



122

8. децембра 1941. године. Запалиле су је усташе из Кораја под воћством 
Буре Бегића, а по наговору Милана Боснера, ковача из Брезовог Поља. 
Том приликом уништено је и опљачкано све што се налазило у цркви 
укључујући и звоно. Од цркве су остали само голи зидови без крова. 
Половином 1945. године почела је обнова цркве. Уз акције парохијана и 
помоћ из околних парохија, црква је обновљена и на Михољдан 1946. го-
дине освећена. Цркву је осветио архијерејски намјесник брчански прота 
Рајко Софреновић са мјесним свештеником Миланом Ј. Дојчиновићем. 
Кум је био Милан Т. Ристић из Доње Буковице. Крст на звонику у ври-
једности од 3.000 динара приложио је Саво Грујић из Трњака. Радове 
на цркви извео је Борисав Јовељић из Слијепчевића за 30.000 динара, а 
звоник је покрио лимом и смјестио олуке Милан Милановић, лимар из 
Брезовог Поља за 5.000 динара. Иконостас је израдио Тешо Лазаревић-
Џолић из Драгаљевца за 18.000 динара. Проширен је 1948. године, а за 
проширење плаћено је поменутом 10.000 динара. Иконе на иконостасу 
рађене су код Свештеничке задруге у Београду, а за иконе је плаћено 
43.750 динара. Од ливнице звона Павла Пантелића из Земуна ново звоно, 
тешко без прибора 102 килограма, купљено је 14. априла 1948. године 
за 21.500 динара. Звоно је освећено и подигнуто на трећи дан Васкрса, 
4.маја/21.априла 1948. године. Освећење је обавио мјесни свештеник 
Милан Ј. Дојчиновић.

Пољске молитве у овим селима обављају се од давнина. Најстарија 
је у Ражљеву. Чини се на други дан Тројица за села Ражљево и Попово 
Поље. Не зна се тачно када је установљена, али претпоставља се око 
1830. године. У Доњој Буковици молитва је на трећи дан Тројица почев 
од 1870. године, а у Брезовом Пољу (чаршији) на Св. Преображење, од 
1892. године. Од 1908. године, када је 15/2. августа, на пренос моштију 
Св. архиђакона Стефана (у народу Стјепан вјетровити) побио лед села: 
Брезик, Гредицу, Доње Сандиће и Српско Брезово Поље, чини се молит-
ва у недјељу пред Тројице.

Села Слијепчевићи и Трњаци ишла су на молитву трећи дан Тројица 
на Миличину воду у Крбете све до 1911. године. Те године установљена 
је молитва у Слијепчевићома на први дан Тројица за оба села. Од 1939. 
године Трњаци чине молитву у свом селу. Пољске молитве обављане су 
до 1949. године у селима на молитвиштима. Послије тога нека села оба-
вљају молитву у цркви у Брезовом Пољу, а нека на гробљима.

Братство православне народне хришћанске заједнице Светог вели-
комученика Димитрија у Ражљеву основано је 1932. године. Те године 
је и подигнут братствени дом на окућници Михаила Стевића. Овај дом 
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пренесен је 1938. године на земљиште Спасоја Кисића уз само Молит-
виште. Земљиште је купљено и плаћено, али није преведено грунтовно. 
Дом је тада проширен. На Арлијевдан, 4. септ/22.авг. 1952. године дом је 
порушен по наређењу власти.

 Испред првог Задружног дома у Ражљеву, (освећеног у августу 1924. године)

У селу Слијепчевићима је 1939. године основано братство Светог 
Стевана Дечанског (Свети Мрата) и подигнут је братствени дом на мо-
литвишту. Исте године основано је братство и подигнут дом у Трњацима 
који слави недељу по Малој Госпојини. Оба дома су одузеле власти 1952. 
године.

Домови су били украшени иконама, кандилима и чирацима. Ту су се 
чланови братства састајали на молизву и читали Свето Писмо и друге 
књиге вјерског садржаја. Састанке су одржавали редовно суботом увече 
и у другим приликама. Уз часни пост свештеник је у домовима приче-
шћивао болесне, дјецу и старе. Послије другог светског рата братства су 
кратко вријеме животарила. 

Стање парохије брезопољачке:

31/18. 12. 1938. г.: број домова 476; бр. душа: м 1587, ж 1585, свега 3172; 
31/18. 12. 1939. г.:         „ „         472;         „ „        1635, ж 1609,     „     3244;
31/18. 12. 1940. г.:         „ „         475;         „ „        1650, ж 1629,     „     3279;
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Статистички подаци за раније године пропали са за вријеме рата.
У љетопису брезопољачке цркве записана су и нека страдања у току 

Другог свјетског рата (1941–1945).
Подсјетимо се, седмог априла 1941. године Њемачка је објавила рат 

Краљевини Југославији. Десетог априла исте године проглашена је Неза-
висна држава Хрватска. Власт преузимају усташе и њима одани Хрвати 
и Муслимани. У састав Независне државе Хрватске ушле су покрајине: 
Хрватска, Далмација, Босна и Херцеговина, Славонија и Срем. Доласком 
окупатора настале су неподношљиве патње и страдања српског народа 
у цијелој бившој Југославији. О великим жртвама дуго ће се говорити и 
писати, а тачан број тешко да ће се икада установити. Нарочито тешко 
стање настало је у Независној држави Хрватској у којој су сву власт над 
српским народом имале усташе. Радило се све да се наш народ затре и 
искоријени и да се уништи сваки траг о постојању Срба у овим крајевима 
па је зато и свако средство било дозвољено. Срби су стављени ван закона. 
За убиство Србина никоме се није одговарало, напротив ко је више Срба 
побио, више је цијењен био. Таквима се почаст одавала. Многе Србе су 
затварали и мучили страшним мукама. Неке су убијали и појединачно 
и у групама, а неке у Србију протјеривали. Многи су и сами бјежали у 
Србију, а неки у шуму. Ако си у кући омркао, ниси био сигуран да ћеш 
жив осванути. 

Са српским народом страдало је и његово свештенство, многи од 
свештеника су на звјерски начин убијани, а неки, који су имали срећу, 
протјерани су у Србију. Уништавало се све што је носило српско оби-
љежје. Ћирилица је забрањена и сви јавни натписи, писани ћирилицом, 
уништени. Споменици по градовима су порушени, исто тако су и над-
гробне споменике у гробљима рушили гдје су стигли. Службе божје у 
црквама нашим забрањене су, а цркве паљене. Народ српски на силу је 
католичен. Српска православна вјера названа је у прво вријеме грчко-
источном, а касније хрватском православном. Оним Србима које нису 
убили даване су легитимације у којима им је национална и вјерска при-
падност уписивана као хрватско-православна.

И поред свега тога католичење није постигло нарочити успјеха. На-
род је остао одан вјери својих предака. И даље је своје празнике кри-
шом празновао и крсне славе славио. За цијело вријеме рата вршена је 
и незапамћена пљачка. Пљачкали су и Нијемци и усташе. Одузимали су 
све што је имало неку вриједност: марву, кола, храну, одјећу, намјештај, 
новац, накит и др. Циљ је био да се и економски уништи српски народ.
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Најтеже стање у овом крају настало је у августу 1941. године, долас-
ком за котарског предстојника брчанског Вјекослава Монтанија. Срби су 
масовно хапшени, отпремани у Јасеновац, пљачкани и убијани. Усташе 
упадају у српска села, пљачкају и пале. Касније то исто чине и Нијемци 
са СС трупама.

Првог августа 1941. године отјерани су у Јасеновац: Саво Поповић, 
свештеник, Милош Симић, Бошко Грумић, Дико Грумић, Војко Симић, 
Благоје Вуковић, Вељко Вуковић, Мане Жакула, Мико Мишић, Богдан 
Салашки, Милан Марковић, Драго Тројановић и Момчило Шкорић сви 
из Брезовог Поља, те Митар Симикић, Ђорђо Симикић и Гавро Ђорђић 
из Српског Брезовог Поља, Лазар Петровић из Трњака. Нико од њих није 
се вратио.

За вријеме другог свјетског рата страдало је у овој парохији укупно 
268 домаћина, жена и дјеце. Од тог броја је: погинуло у рату 2, умрло у 
ропству 2, остало у ропству 4, отјерано у Јасеновац и страдало 17, убијено 
од усташа 29, убијено од домобрана 1, убијено од Нијемаца и СС трупа 
72, убијено од непознатих 107, нестало 34. А од завршетка рата до 19/6. 
2. 1948. погинуло, убијено од непознатих и нестало још 49, свега 317.

 У јесен 1941. године, усташе из Брезовог Поља су запалили Српско 
Брезово Поље и Попово Поље. Попово Поље су поново запалили усташе 
из Кораја 8. децембра 1941. године. Вођа им је био Буро Бегић. Запаљено 
је тада пола села. Тога дана запаљена је и црква у Брезовом Пољу.

Трњаци и Слијепчевићи су паљени 23. фебруара 1942. године. А 23. 
марта те 1942. године поново су усташе палиле по Слијепчевићима.

У Доњој Буковици запаљена је само кућа Вељка Лукића-Курјака.
Ражљево је паљено три пута: први пут 7. децембра 1941. године, од 

усташа, други пут нешто касније исте године од усташа и СС трупа, тада 
је запаљена школа и фамилија Симикићи. Трећи пут село су запалили 
Нијемци.

Матичне књиге рођених-крштених, вјенчаних и умрлих парохи-
је мртвичке у Мртвици почео је водити септембра 1879. године парох 
мртвички Гавро Поповић. Први Домовник састављен је 1904, а други 
1912. године. Приликом примопредаје, августа 1931. године, предате су 
све матичне књиге и оба домовника укинуте парохије мртвичке Управи 
новокреиране парохије брезопољске и вођене су редовно до 31/18. јула 
1941. године.

Нови домовник, трећи по реду, састављен је 1932. године. За вријеме 
другог светског рата 1941–1945. године уништене су све матичне књиге 
и сва три домовника.
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Као што је већ речено, прикупљени су подаци и заведени у нове 
матичне књиге набављене 30. јуна 1948. године. У ове књиге заведени 
су сви случајеви до данас и редовно се воде. Привремени домовник са 
стањем на дан 31/18. децембра 1946. године, четврти по реду, састављен 
је 1947. Преписивање садашњег домовника завршено је 14/1. јула 1955. 
године и у њега су заведени сви случајеви рођених-крштених, вјенчаних 
и умрлих до 15/2. фебруара 1955. године, а исто тако евидентирани су и 
случајеви одсељених и досељених у парохију.

Као важнији догађаји у овој парохији записани су: године 1866. прос-
јечена је цеста од Брезовог Поља преко Ражљева и Мртвице према Че-
лићу. Ражљевачко гробље преведено на црквену општину 1888. године. 
Школа у Ражљеву подигнута је 1913. године, уз велико залагање и помоћ 
проте Бранка Поповића. 

У домовнику брезопољачке цркве записано је и то да је Петар Гаће-
ша, жандармеријски наредник у пензији, рођен у Грачацу у Лици, умро 
у Брезовом Пољу 1915. године. Он је поклонио друштву „Привредник“ 
у Загребу цијело своје непокретно имање. Кућу у Брезовом Пољу, у којој 
је on становао, откупила је црквена општина 1928. године за парохијски 
дом. Кућа је купљена за 20.000 динара. 

На Благовијести 1929. године извршено је у Тузли устоличење ново-
изабраног епископа зворничко-тузланског господина Нектарија Круља.

Ревносни свештеник забиљежио је и податке о причињеној ратној 
штети. Наиме, закључком Земаљске комисије за утврђивање штете за 
БиХ, од 15. јуна 1946. године, утврђена је штета овој црквеној општини 
у износу од 468.000 динара. Штета није наплаћена. 

Стање парохије 31/18. децембра 1946. године: Брезово Поље (чарши-
ја), домова 19, душа 63, од тога м 22, ж 41; Српско Брезово Поље, домова 
70, душа 322, м 149, ж 173; Доња Буковица, домова 173, душа 948, м 
430, ж 518; Попово Поље, домова 58, душа 308, м 140, ж 168; Ражљево, 
домова 100, душа 530, м 236, ж 294; Слијепчевићи, домова 59, душа 340, 
м 166, ж 174; Трњаци, домова 48, душа 265, м 129, ж 136; СВЕГА: домова 
527, душа 2776, м 1272, ж 1504.

На сједници црквено општинског управног одбора 15. априла 1947. 
године изабрани су чланови црквеног општинског савјета и њихови за-
мјеници. Избор је одобрио Епархијски црквени одбор у Тузли. За пред-
сједника је изабран Вид Илић из Српског Брезовог Поља, за потпресед-
ника Милан Драгић-Јосиповић из Доње Буковице, за секретара Зарија 
Цвијановић из Доње Буковице, за чланове одбора: Ристо Ристић из Бре-
зовог Поља, Саво Грујић из Трњака, Томо Панић из Слијепчевића, Пајко 



127

Симикић из Ражљева и Милорад Новаковић из Поповог Поља. Пошто 
неки од чланова одбора нису редовно вршили своју дужност на њихова 
мјеста касније су дошли замјеници: Саво Васић из Трњака, Лазар Радова-
новић из Српског Брезовог Поља, Радивоје Петровић и Бошко Николић 
из Трњака.

Епископ зворничко-тузлански Нектарије је 1948. године одао приз-
нање црквеном одбору и парохијанима ове парохије за рад на поправку 
цркве коју су непријатељи 1941. године спалили.

У парохији је 31/18. децембра 1948. године било 2.854 душа и 531 
домова.

Као најстарију читуљу у парохији, прото је записао породичну читу-
љу Рајка Зарића из Доње Буковице. Она је писана 1795. године. Корице 
су јој од дрвета пресвучене кожом. На насловној страни читуље: пише: 
„Сија читуља Вука Маркова у Буковици Доњој“. 

Стање парохије на дан 31/18. 12. 1952. године било је: Брезово Поље 
(чаршија), домова 10, душа 41, м 17, ж 24; Српско Брезово Поље, домова 
71, душа 322, м 157, ж 175; Доња Буковица, домова 184, душа 1.014, м 
469, ж 545; Попово Поље, домова 57, душа 304, м 133, ж 171; Ражљево, 
домова 99, душа 513, м 227, ж 286; Слијепчевићи, домова 68, душа 378, 
м 176, ж 202; Трњаци, домова 55, душа 288, м 145, ж 143; Свега: домова 
544, душа 2.870, м 1.324, ж 1.546.

Декретом Епархијског управног одбора у Тузли од 4. 2. 1954. године 
именовано је у црквеној општини привремено повјеренство: предсједник 
Милан Драгић-Јосиповић из Доње Буковице, потпредсједник Милорад 
Симикић из Ражљева, секретар Саво Васић из Трњака, благајник Дими-
трије Новаковић из Попова Поља, чланови: Живан Ђокић из Српског 
Брезова Поља, Владислав Панић из Слијепчевића, Саво Грујић из Трња-
ка, Недељко Митровић из Доње Буковице, Илија Јовић из Српског Брезо-
ва Поља, Милинко Бјелошевић из Попова Поља, Деспот Деспотовић из 
Слијепчевића, замјеници: Лазар Лазић из Доње Буковице, Радивоје Пе-
тровић из Трњака, Лазар Радовановић из Српског Брезова Поља, Глигор 
Митрић из Доње Буковице, Милан Симикић из Слијепчевића и Стокан 
Стокановић из Ражљева.

У недељу 28. 12. 1954. године одржан је у цркви парастос за покој 
душа учесницима и жртвама Првог српског устанка уз пригодан говор 
пароха.

Стање парохије на дан 31/18. 12. 1954. године било је: Брезово Поље 
(чаршија), домова 13, душа 50, м 21, ж 29; Српско Брезово Поље, домова 
76, душа 345, м 161, ж 184; Доња Буковица, домова 200, душа 1.044, м 
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493, ж 551; Попово Поље, домова 61, душа 319, м 150, ж 169; Ражљево, 
домова 97, душа 511, м 229, ж 282; Слијепчевићи, домова 74, душа 369, 
м 178, ж 191; Трњаци, домова 59, душа 309, м 154, ж 155; Свега, домова 
580, душа 2.947, м 1.386, ж 1.561.

Купљена је мања зграда са једном просторијом уз црквену порту, 
16/3. јануара 1955. године, од Ристе Ристића пок. Гавре, бившег трговца 
из Брезовог Поља за 35.000 динара, а за поправак ове зграде утрошено је 
20.410 динара. Зграда је намијењена за одржавање одборских сједница и 
за друге црквене потребе, нарочито за крштење дјеце у зимске дане.

Рјешењем митрополита добро-босанског и администратора епархије 
зворничко-тузланске Господина Нектарија од 6. октобра 1954. године 
разријешен је на његову молбу прота Рајко Софреновић дужности пароха 
брчанско-варошког као и дужности архијерејског намјесника брчанског, 
а за администратора парохије брчанске варошке постављен је протојереј 
Милан Ј. Дојчиновић. Згог превеликог оптерећења прото Милан је молио 
да га црквена власт разријеши дужности привременог пароха брезопољ-
ског. Молба је уважеиа и парохија брезопољска дата 15. фебруара 1955. 
године јереју Николи Терзићу, пароху драгаљевачком. Примопредаја па-
рохије извршена је у Брезовом Пољу на Сретеније (15/2. феб.) 1955. го-
дине. Примопредаја матичних књига и домовника извршена је 4. августа 
1955. 

Краће вријеме парох брезопољачки био је о. Никола Терзић, а 9. јуна 
(27.маја) 1956. године, на први дан Св. Тројице служена је св. литургија 
са новопостављеним парохом Душаном Антићем. На крају литургије се 
о. Никола Терзић захвалио парохијанима и препоручио им о. Душана. 
Да га приме и да му помогну у тој малој брезопољској парохији. Отац 
Душан је том приликом одржао проповијед и изразио жељу за будућу 
сарадњу са одборима и народом у корист цркве и вјере.

Двије године касније декретом епископа зворничко-тузланског гос-
подина Лонгина постављен је за пароха брезопољачког јереј Зарија М. 
Зарић, а Душан Антић је премјештен у парохију вршанску. Примопреда-
ја је била 1.12./18.11. 1958. године. Свештеник Зарија М. Зарић, родом је 
из Трњака, а рукоположен је у чин ђакона 11. нов,/29. окт. 1958. године, а 
у чин презвитера одмах 12. нов./30. октобра исте године.

Љетопис, као што се види, обилује историјским и статистичким по-
дацима. Тако је записан важан историјски податак да је патријарх Српске 
православне цркве, господин Герман, 29/16. маја 1960. године свечано 
устоличен и уведен у трон пећких патријарха. 

Чланови црквено општинског управног одбора у Брезовом Пољу, на 
челу са свештеником о. Заријом М. Зарићем, су 1967. године покрену-
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ли акцију обнове храма Св. Преображења Господњег у Брезовом Пољу. 
Епископ зворничко-тузлански Лонгин је подијелио благослов за то дјело, 
па се приступило изградњи новог торња на цркви, коју су запалили уста-
ше Буре Бегића из Кораја 1941. године.

План торња је узет од цркве из Загона, која је морала бити президана 
због слабих темеља. Дјелимично је, наиме, коришћена конструкција са 
загонског торња, а нова грађа је набављана куповином и прилозима вјер-
ника. Извођач радова био је мајстор Јован зв. Јоја Лазаревић из Трњака 
са помоћником Љубом Миљеновићем такође из Трњака. Предсједник 
грађевинског и црквено општинског одбора био је Стојан Симикић из 
Брезова Поља.

Освећење храма у име Његовог преосвештенства господина Лонги-
на извршио је протојереј-ставрофор Милан Ј. Дојчиновић, архијерејски 
намјесник из Брчког, уз учешће већег броја свештеника. На освећењу је 
било доста и муслиманског живља из Брезова Поља са двојицом хоџа. 
Лијепим ријечима обратио се присутнима и имам Јусуф Авдић, коме су 
узвраћени поздрави.

Свечано освећење новосаграђене цркве у Брчком било је 20. септем-
бра 1971. године. Освећење је извршио лично владика Лонгин, уз саслу-
жење осам свештеника и два ђакона.

Од 1960. године, забиљежено је, почињу многи парохијани из ове 
парохије да се пресељавају у Словонију и настањују у Рачиновцима. 
Тако су из села Трњака преселили браћа Лазаревићи, Душан и Стево, из 
Поповог Поља Манојловићи, из Буковице Гајићи, из Трњака Станкови-
ћи, из Главичорка Радовановићи из Пипераца и Горње Буковице по једна 
породица. Одселило је близу 50 кућа православних, већином из парохије 
брезопољске и пиперачке. 

Одлуком епископа зворничко-тузланског г. Лонгина, од 15. октобра 
1973. године, са ове парохије одлази свештеник Зарија Зарић на парохију 
у Зворник. Истом одлуком ову парохију привремено опслужује парох 
брчанск Славко Максимовић, а парохију пиперачку, парох бузекарски 
Петар Параклис. За привременог пароха брезопољског је 2. јула 1974. 
године постављен јереј Стеван Милошевић, парох буквички. Тада је 
поново парохија пиперачка додијељена у опслуживање брезопољском 
свештенику.

По доласку свештеника Стевана Милошевића на ову парохију одмах 
је покренута акција да се огради порта, јер је дотадашња ограда пропала. 
Дјеца и одрасли су улазили у порту и играли лопте, лупали прозоре, ош-
тећивали врата и зидове храма. Акција свештеника, а уз помоћ вјерника 
ове парохије, уродила је плодом. 
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Oву парохију посјетио је, 14. јула 1976. године, епископ шабачко-
ваљевски г. Јован у пратњи протосинђела о. Василија Качавенде, служ-
беника зворничко-тузланске епархије. Године 1977. ова црквена општи-
на је набавила још једно звоно за потребе храма и у недељу Мироно-
сица (27.4.1977.) освећено је звоно и постављено на торањ. Освећење 
је извршио протонамјесник о. Славко Максимовић, парох брчански, уз 
асистенцију свештеника Милорада Петровића протонамјесника из Вла-
сенице, протонамјесника Раде Грујића из Грачанице, протонамјесника 
Јове Јовића из Чађавице, јереја Драгана Драгића из Вршана, јереја Петра 
Параклиса из Бузекаре и јереја Бранка Ђурића из Пипераца. Свештени-
ци Милорад Боже Петровић и Раде Станков Грујић су родом из Трњака. 
Кум звона био је Душан Дојчиновић из Београда који је први и зазвонио 
новим звоном. Епископ зворничко-тузлански Лонгин Т. Томић упокојио 
се 25. августа 1977. године у 85 години. Сахрањен је 29. септембра 1977. 
године у Манастиру Тавни. Послије његове смрти епархијом је админис-
трирао епископ шабачко-ваљевски Јован Велимировић, синовац чувеног 
епископа Николаја Велимировића.

На Архијерејском сабору одржаном у мају 1978. године у Београду 
за епископа зворничко-тузланског изабран је Василије Качавенда. У јулу 
исте године хиротонисан је за епископа у Саборној цркви у Београду. На 
Михољдан, 12. октобра 1978. године, посјетио је ову парохију и служио 
свету архијерејску литургију у брезопољском храму.

У прољеће 1979. године довршен је нови парохијски дом у Брезовом 
Пољу и на Велики четвртак у њега се усељава свештеник о. Стеван Мило-
шевић, а 22. јуна исте године дом освећује епископ зворничко-тузлански 
г. Василије уз асистенцију многих свештеника овог краја. На освећењу 
дома било је присутно много вјерника из околине. Кум парохијског дома 
био је Душан Дојчиновић из Београда.

Другог септембра 1979. године Зворничко-тузланску епархију посје-
тио је патријарх Герман у пратњи владике шабачко-ваљевског. У току те 
посјете 9. септембра патријарх Герман обавио је освећење новосаграђе-
ног храма у Бузекари. Патријарх је остао у Зворничко-тузланској епархи-
ји девет дана и посјетио сва значајнија мјеста. Радост вјерника због прве 
посјете патријарха послије Другог свјетског рата била је огромна.

Одлуком епископа Зворничко-тузланског господина Василија по 
молби је, 19. августа 1982. године, на ову парохију постављен протонам-
јесник Ђорђе Симеуновић, који је до тада вршио дужност свештеника у 
Великој Сочаници код Дервенте. Претходни свештеник протонамјесник 
Стеван Милошевић је по молби прешао на парохију у Пожарници код 
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Тузле. Био је врло активан у сваком погледу те је ова црквена општина и 
парохија уздигнута на завидан ниво.

На Михољдан 1982. године владика Василије, уз асистенцију више 
свештеника, осветио је генерално обновљени храм у Брезовом Пољу.

Бунар у порти цркве ископан је 18. маја 1983. године, а радове је 
извео мајстор Мићо-Димитрије Максић из Слијепчевића. Осим тога он је 
урадио и комплетан тротоар око цркве. Годину дана касније, 1984. годи-
не, освећена је црква у Јасеновцу. Освећење је обавио патријарх српски 
Герман уз асистенцију више владика. На освећењу је било око 50.000 
хиљада вјерника из свих крајева. 

Осим хронолошки унесених података о догађајима из ове парохије и 
друштвеним приликама у земљи свештеници су пажљиво записивали и 
своја запажања о друштвеним промјенама које су се дешавале. То илус-
трују ови редови: „Што се тиче духовног живота у овој парохији може 
се рећи да стагнира. Млади иду у корак са овим чудним временом. Еко-
номска криза узима све више маха. То се одражава и на вјерујућег човјека 
који је преокупиран да сачува материјално добро. Црквеност вјерника 
ове парохије је веома лоша. Свештеник је користио сваку прилику да 
их дозове цркви на заједничку молитву али и поред свега одзив је слаб. 
Цркви долазе вјерници само онда када им је свештеник потребан ради 
обреда. Изузетак у погледу доласка вјерника у цркву чине доласци на 
Свето Преображење и на Петровдан.“

Дванаестог септембра 1987. године манастир Тавну посјетио је ва-
сељенски патријарх Димитрије I и патријарх српски Герман у пратњи 
40 великодостојника православне цркве. Ово је први пут да васељенски 
патријарх посјети Епархију зворничко-тузланску од примања хришћан-
ства-православља у овим крајевима. То је велики историјски догађај и 
тако велика част припала је Тузланској епархији и Српској православној 
цркви.

Нови црквени одбор брезопољачки изабран је 1989. године, а за пред-
сједника је изабран Стојан Симикић из Српског Брезовог Поља. 

У 1990. години, у рано прољеће, добијена је грађевинска дозвола за 
изградњу нове цркве у селу Ражљеву. За добијање ове дозволе онгажо-
вао се архијерејски намјесник брчански протојереј Славко Максимовић. 
Борачка организација и организација Савеза комуниста Ражљева и оп-
штине Брчко жучно су се борили да се за ту цркву грађевинска дозво-
ла не добије, али упорношћу проте Славка грађевинска дозвола ипак је 
стигла. Одмах се приступило набавци грађевинског материјала и изради 
темеља. Почетком априла 1990. године отпочело се са ископом темеља 
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цркве. Добровољним радом мјештана и околних села па и Брчког теме-
љи су урађени за само четири дана. Градња је настављена даље. Радове 
је водио инжењер Перица Милошевић из Брчког. Главни мајстор је био 
Рајо Ђукић из ражљевачких Посаваца. Радио је на дневницу, а остали до-
бровољно. Црквени одбор заслужује сваку похвалу због марљивости, на 
челу са предсједником Миљеном Крунићем и потпредсједником Јоцом 
Симикићем, обојица су из Ражљева. И док се зид дизао у висину одређен 
је датум освећења темеља: 4 јуни 1990. године.

Темеље цркве у Ражљеву осветио је епископ зворничко-тузлански г. 
Василије уз асистенцију више свештеника и мноштва присутног народа. 
Црква је посвећена Св. Великомученику Димитрију. Радови су брзо тек-
ли и требало је припремити прославу шљемена. Одређен је дан 21. јули, 
Прокоповдан 1990. године. Због спријечености владике Василија, осве-
ћење крстова на шљемену обавио је архијерејски намјесник брчански 
протојереј Славко Максимовић, који је делегиран за ту прилику, уз асис-
тенцију надлежних свештеника: протонамјесника Ђорђа Симеуновића 
из Брезовог Поља, протојереја ставрофора Зарије Зарића из Зворника и 
јереја Љубе Ђокића из Вршана. 

Убрзано се радило даље и прије зиме црква је покривена бакром и 
комплетно омалтерисана. Столарија је урађена добровољно и поставље-
на. Сву бригу око набавки грађевинског материјала преузео је на себе 
архијерејски намјесник брчански прото Славко Максимовић. 

Залагањем надлежног свештеника Ђорђа Симеуновића 1991. године 
обновљена је црква у Брезовом Пољу (чаршији). Са звоника цркве ски-
нут је дотрајали лим и стављено око 100 квадратних метара бакра.

Лимарске радове је извео Никола Мајсторовић из Брчког са својом 
екипом, а за износ од 3000 њемачки марака у динарској протувредности. 
Фасаду је радио Лазо Пудић из Грбавице код Брчког, за износ од 38.000 
нових динара. У ову цијену је урачуната скела и сав потребан матери-
јал. Убрзо је префарбана и столарија на цркви. Подсјећамо, ова црква 
је сазидана 1933. године али никада није била сређенија и укусније и 
квалитетније урађена до 1991. године.

На Прокоповдан 21.7.1991. године освећен је новосазидани храм у 
Ражљеву. Освећење је извршио епископ зворничко-тузлански г. Василије. 
На освећењу је било присутно доста вјерника из ове и других парохија. 
Убрзо је од новца са освећења електрифицирано звоно на цркви.

У љетопису је ревносни свештеник - хроничар записао још и ово: „У 
тој 1991. години дани су пролазили у знаку промоције нових странака и 
страначких надметања. Кроз то могло се наслутити да ће убрзо земљу 
захватити ратни пожар.
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Исте године божијим промислом на Сабору Српске православне црк-
ве изабран је епископ рашко-призренски г. Павле за српског патријарха. 
Тако да је већ 1992. године дошло до помирења и јединства у Српској 
цркви и Дионисијевој у Америци, а томе је највише допринио Његова 
светост патријарх српски Павле.“

Током марта, априла и маја 1992. године разбуктавао се грађански 
рат широм Босне и Херцеговине. Срби одлучно устају у одбрану сво-
је нације, вјере светосавске, православне и своје културе. Милитантни 
Муслимани и Хрвати склапају савез против Срба. Рат бјесни. Медији 
и политичари такозване међународне заједнице све више оцрњују све 
Србе као злочинце и агресоре у властитој отаџбини. Подстрекачи рата 
несебично и перфидно помажу непријатеље Срба и војно и финансијски, 
али и у политичким активностима. 

Многи свештеници остају без парохија и склањају се, бјежећи са 
народом у српске крајеве, губећи сву своју имовину. Епископ Василије 
напушта сједиште у Тузли, долази у Бијељину. Српски народ поготово 
стари и немоћни доживљава поново страдања. На десетине српских села 
је порушено и спаљено, народ прогнан. У овом грађанском рату стварају 
се етнички чисте средине. Српски народ губи медијски рат. Против Ср-
бије и СР Југославије, а касније и Републике Српске и Републике Српске 
Крајине заводе се ригорозне санкције. 

Слиједи освјештавање локалних школа. У Ражљеву је освећена 
школа 1992. године, а освећење је обавио намјесник брчански о. Славко 
Максимовић, надлежни свештеник Ђорђе Симеуновић и други брчански 
свештеник Миливоје Ненић у присуству ученика, њихових наставника и 
преставника општинске власти у Брчком. 

У Брезовом Пољу је 1992. годинe осветио школу прота Ђорђе Симе-
уновић, а били су присутни представници власти српске општине Брчко. 
У Доњој Буковици је освећена школа 1993. године. Освећење је извршио 
протојереј Ђорђе Симеуновић уз присуство ђака те школе, директора 
Луке Лондровића из Гorњeг Драгаљевца, као и новинара Српске општи-
не Бијељина.

Одлуком владике Василија протојереј Ђорђе Симеуновић је постав-
љен за вјероучитеља у осмогодишњој школи у Брезовом Пољу, као и у 
школи у селу Трњацима и у Доњој Буковици. Посебну пажњу заслужује 
садржај текста написаног као извјештај властима о стању на терену у 
брезопољској парохији и шире до половине октобра 1993. године: „У 
периоду од четири мјесеца битно је истаћи да је морал српског војни-
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ка у сталном опадању. Мало је оних који желе да бране овакву Српску 
Републику сем што морају. Све се више увиђа да терет рата не носе сви 
подједнако. И док праве патриоте сво вријеме проводе по рововима, горе 
на сунцу, више пута гладни и жедни и стално изложени опасностима по 
живот, дотле се други баве лоповлуком у позадини. Има доста профите-
ра, а има и оних који напустише ровове и одоше у иностранство на рад са 
„легалним“ папирима. То срозава морал код наших бораца из ове парохи-
је. Сматрам да власти Републике Српске како ништа не предузимају да се 
исправи ова неправда према бранитељима својих и братских огњишта, да 
би могло доћи до сукоба међу Србима када се рат заврши...

Што се тиче избјеглица-прогнаника насељених у Брезово Поље, они 
су дошли из околине Вареша, Зенице, Бановића и Бусоваче. То је живаљ 
који је био у радном односу, живио од плата и пензија и то солидно. У 
овој средини сви они који могу, хоће и знају да раде без ичије помоћи 
могу да живе. Дневница је таква да се за један радни дан може зарадити 
50 кг брашна. Има и оних којима је стварно потребна помоћ, то су со-
цијални случајеви, а њих је мањи број. Уочљиво је да међу прогнанима 
има све мање солидарности. Углавном су само своји и само њима треба. 
У селима ове парохије људи се баве искључиво пољопревредом. Сви 
су војно ангажовани, али стигну да склањају овогодишњи род са својих 
њива. Што се тиче војних обвезника и свих који одлазе на ратишта међу 
избјеглицама и прогнаницима они су у том погледу на висини задатка. 
Сви су се показали добри борци. У Брезовом Пољу је формирана ратна 
јединица од прогнаника која иде у смјенама на Брчанско ратиште. Током 
овога рата до сада је погинуло 14 бораца Српске Републике, а сви су из 
ове парохије.“

Погинули су:
1. Душан Дакић, рођен 13. маја 1956. године у Доњој Буковици, оже-

њен. Има жену, сина оца и мајку. Погинуо је на ратишту 13. маја 1992. 
године. По занимању је био пољопривредник. 

2. Миладин Гајић, рођен 1935. у Доњој Буковици, земљорадник, оже-
њен, има сина, оца и мајку. Погинуо на ратишту 13. маја 1992. године од 
снајпера. 

3. Васо Васић син Илије, инжењер, рођен 1950. године у Трњацима. 
Погинуо 14. маја 1992. године у Брчком на линији одбране. Оставио двоје 
дјеце, супругу и старе родитеље. 

4. Бошко Дакић, рођен 1946. у Доњој Буковици. Погинуо 15. 6. 1992. 
године на линији одбране. Земљорадник, ожењен, отац двоје дјеце. Има 
живу мајку и братову породицу. 
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5. Михаило Ивановић, рођен 1945. године у Доњој Буковици. Поги-
нуо 15. јуна 1992. године на линији одбране. Радник, ожењен и отац двоје 
дјеце. 

6. Ђорђе Краљевић син Саве, рођ. 1969. године у Слијепчевићима, 
погинуо 10. септембра 1992. године у Брчком у минираном ауту на ли-
нији одбране, земљорадник. Није ожењен, из врло сиромашне породице. 
Има оца, мајку и брата. 

7. Василије Краљевић-Брада, рођен 1956. године у Слијепчевићима, 
син Цвике. Страдао 17. 10. 1992. године на линији одбране. Ожењен, отац 
двоје дјеце и син старих родитеља. 

8. Цвијетин Митровић, рођен 1968. године у Доњој Буковици. Поги-
нуо од снајпера 20. августа 1992. године на линији одбране. Није ожењен 
и јединац је у родитеља. 

9. Митар Николић, рођен 1937. године у Поповом Пољу. Погинуо је 
21. августа 1992. године у Српским Дубравицама на линији одбране. По 
занимању је земљорадник. Има жену и двоје дјеце. 

10. Срето Зекановић, рођен 8. 11. 1944. године у Зеници. Прогнаник. 
Погинуо 4. 2. 1993. године на ратишту. Ожењен је и отац је двоје дјеце. 
Има мајку и сестру. 

11. Никола Тејић, рођен 21. 9. 1969. године у Брчком син Ваје из 
Трњака, земљорадник, неожењен. Има оца, мајку, и брата. Погинуо на 
линији фронта 27. априла 1993. године. 

12. Јово Гаврић рођен 29. марта 1972. године у Бусовачи, син Мирка 
и Росе, неожењен. Погинуо 27. априла 1993. године на ратишту. Има оца, 
мајку и двије сестре. 

13. Владимир Живковић, рођен 19. 5. 1968. године у Трњацима. Оже-
њен. Има оца и мајку и једно дијете. Погинуо на ратишту. 

14. Милорад Бјелкић, рођен 1954. године у Доњој Буковици, ожењен. 
Има оца, мајку и једно неспособно дијете. Погинуо на ратишту 19. јула 
1993. године. 

15. Лазар Стјепановић, рођен 1959. године у Брезовом Пољу. Има 
оца, мајку, жену и два сина. Погинуо на ратишту 7. 8. 1994. године.

16. Драган Лазаревић из Трњака, рођен 1955. године, син Јована. Оже-
њен. Има једног сина. Погинуо 3. 8. 1994. године на линији одбране.

Свештеник брезопољачке цркве поново даје објективан опис стања 
и друштвених прилика у току завршних година рата: „Августа мјесеца 
1994. године режим Србије окреће леђа многобројном српском народу у 
Републици Српској. Заводи ригорозне санкције против српског народа с 
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ову страну Дрине. Санкције према сопственом народу су много окрутни-
је него што је СР Југославија добила од свјетске заједнице. Српски па-
тријатх Павле и епископи Српске цркве први јавно иступају и протестују 
против те одлуке режима у Србији. 

У парохији брезопољској у свим селима је завладала бијела куга. Ог-
њишта се затварају, гасе. У периоду од неколико година затворено је 59 
кућа, а према евиденцији надлежног свештеника ће врло брзо, за неколи-
ко година, бити још 128 угашених огњишта. Одумријеће свака трећа кућа 
у овој парохији. Сва домаћинства су углавном старачка. 

Дејтон се догодио крајем 1995. године. Потписан је мир између зара-
ћених страна и тим миром је створена Република Српска. Исте те године 
дошло је и до страначких превирања и идеолошких подјела код Српског 
народа.“

Треће године послије рата (1998) прота Ђорђе Симеуновић, будно 
пратећи сва збивања нарочито код својих парохијана, записује у љето-
пис нова запажања: „Вјерски живот у парохији се нешто побољшао. 
Нека домаћинства су почела примати свештеника и водицу у свој дом, 
а почели су и да славе своју крсну славу. Црквеност – посјете цркви о 
богослужењу код старосједилаца је врло слаба. Разлог за то су старачка 
домаћинства, искључиво пољопривредна, која због удаљености од цркве 
не могу да дођу својој цркви, али зато у својим домовима врше све обре-
де. Код старосједилаца је мало радости јер немају довољно дјеце, а без 
дјеце нема домаће радости. Мало има крштења, мало вјенчања, али зато 
има сахрана све више. О овоме документују и матичне књиге. У парохији 
су у посљедње вријеме углавном млађи нараштаји сви вјенчани у цркви, 
а и дјеца су им крштена. Прогнани свијет настањен у Брезовом Пољу у 
почетку је био много бољи према цркви што се тиче посјета богослуже-
њу. У посљедње вријеме слика се мијења. Долазе увијек исти и дјеца са 
вјеронауке који испуњавају цркву. Дјеца код живих родитеља не славе 
славу иако имају своју кућу или стан. Некрштених је све мање, а исто 
тако и невјенчаних у цркви.

Српски живаљ из Брезовог Поља све се више исељава у туђе земље, а 
разлог за то је немогућност останка у туђим кућама, нити повратка у сво-
је и несигурност за своје потомке. Од 2000. године заживио је дистрикт 
у Брчком... 
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 Протојереј-ставрофор Ђорђе Симеуновић

Протојереј ставрофор Ђорђе Симеуновић каже: – Нема села у околи-
ни које је толико привржено вјери као што су Слијепчевићи. 

Док људи из Слијепчевића кажу за свог дугогодишњег попа Ђорђа да 
је један од најпоштенијих људи које познају. Имају и низ примјера за пот-
врду тој оцјени. Кажу да би добро било разговарати и са Брезопољцима 
муслиманима који ће то такође да потврде. У најтежим данима протеклог 
рата поп Ђорђе је своје људске особине и квалитете доказивао на разним 
искушењима. 

Догодило се још нешто врло корисно. Црквена општина Брезово 
Поље поклонила је своје земљиште за плацеве најугроженијем српском 
становништву, породицама погинулих бораца у минулом рату и на тај 
начин им помогла у складу са својим могућностима. Додјелу земљишта 
од 18 плацева одобриле су и више црквене власти Епархија и Патри-
јаршијски управни одбор, односно Свети Синод. Епархија је писмено 
овластила протојереја-ставрофора Ђорђа Симеуновића да може сачини-
ти уговоре са даропримцима и да може извршити превод земљишта. Што 
је учињено.

У априлу 2000. године набављено је и подигнуто ново звоно на цркву 
Св. Преображења Господњег. Звоно је ливено у Словенији у мјесту Жа-
нецу и тешко је преко 500 кг. Постоље за ово звоно и монтажу у звони-
ку урадио је Горан Билановић избјеглица из околине Зенице. Новембра 
мјесеца 1999. године свештеник Ђорђе Симеуновић остаје без дијела 
парохије. Ражљево, Слијепчевићи и Попово Поље, односно 250 домова 
прикључује се новој парохији са сједиштем у Ражљеву. Ту се поставља 
млади свештеник Вујадин Станишић. Тој парохији придодато је и село 
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Сандићи са 110 кућа од брчанске парохије. Тако да се Нова парохија 
брезопољска састоји се од села: Трњаци, Брезово Поље, Доња Буковица 
ново насеље Брезово Поље у коме су свој дом нашли избјегли Срби.

Црква Св. Великомученика Димитрија у Ражљеву
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ПОДМАЈЕВИЧКЕ РОДБИНСКЕ ВЕЗЕ

Када се пише и говори о досељавању становништва у ове крајеве, 
није могуће тај процес гледати одвојено по селима јер је комплетно ово 
подручје повезано родбинским везама што указује на заједничко поријек-
ло многих досељених породица. Можемо узети као прилично поуздане 
записе из црквених књига (других и немамо), а то је најревносније водио 
поменути прота Милан Дојчиновић, а наравно и други свештеници који 
су послије њега овдје служили, све до садашњег проте Ђорђа Симеуно-
вића, за кога већ рекосмо да је много поштован и цијењен у овом крају. 
За њега постоје веома лијепе приче о људскости коју је показивао током 
служења цркви и вјерницима и што је доказао у свим приликама, а наро-
чито за вријеме протеклог грађанског рата (1992–1995). Мада су црквене 
књиге у Брезовом Пољу изгорјеле заједно са црквом 1941. године доста 
тога је спашено или накнадно записано.60 

Ту је записано да су се у првој половини XVIII вијека из Херцеговине 
са Рудина код Билеће доселили Срдан Кисић и жена му Полексија. Има-
ли су три сина и сви су се настанили у селу Ражљеву. Два сина Митар 
и Симо остали су са оцем Срданом у Ражљеву, док је трећи, коме се не 
зна име, прешао преко Саве на Тук скели у Аустрију и од тада му се губи 
сваки траг. Неки казују да је отишао у Русију и да се тамо задржао. Ово 
је једина породица која је сачувала презиме које је имала и у крају из кога 
се доселила. Турци су то строго забрањивали и тражили су да се синови 
по очевом имену презивају. На примјер по оцу Митру син се презива 
Митровић, по Петру Петровић, по Вуку Вуковић и тд. Све остале поро-
дице заборавиле су стара презимена, а то је велика штета, јер би се по 
презименима, да су се сачувала, лако установило из кога краја потичу. Од 
гране Кисића у Ражљеву су Симикићи, који су се по Симики, праунуку 
Срдановом, тако презивали као и Стевановићи, који су добили презиме 
по Стевану, другом праунуку Срдановом. Сви они славе Светог Николу.

Одмах послије Срдана Kисића доселио се у Ражљево Алекса Ћускић-
Говедарица са два сина. И они су дошли из Рудина код Билеће. Један син 
се звао Вук, а други Стево. Вук је послије имао два сина, Ђоку и Теку. 
Од Ђоке су Ђокићи, а од Теке-Теодора Текићи у Чађавици. Од Стеве, 
другог сина Алексина су Стевићи, од Милоша Стевиног, Милошевићи. 
Сви славе Светог Николу.

Скоро у исто вријеме, кад и Алекса Ћускић-Говедарица, доселио се у 
Ражљево и Гајо Будечевић из Горажда. Тај засеок се и данс зове Будечи. 

60 Љетопис цркве у Брезовом Пољу
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Од њега су Бијелићи, Лукићи и Николићи у Ражљеву, затим Драгићи у 
Мртвици, Панићи у Слијепчевићима и Симикићи у Кореташима. Сви 
славе Светог Јована Крститеља. 

Из Херцеговине је доселио и Глигор-Еро са братом Трифком. Наста-
нили су се прво на Малешевом Пољу у Горњем Магнојевићу, а одатле су 
се, између 1820. и 1840. године преселили у Ражљево. Глигор је остао у 
Ражљеву, а Трифко одселио у Бобетино Брдо. Од Трифка су Трифковићи 
у Бобетину Брду, док су Глигорови потомци Глигоровићи у Ражљеву и 
Васићи у Трњацима. Наиме, Ђорђију, праунука Глигорова, одведе мајка 
Стоја у Трњаке, где се преудала за Васу Чолића послије смрти мужа јој 
Панте Глигоревића. По очуху Васи Ђорђија се презове Васић. Сви славе 
Светог Јована Крститеља.

Из Горњег Магнојевића са Малешевог Поља доселио се и Лазо Гру-
јић у Трњаке. Од Лазе су сви Грујући. Славе Светог Јована Крститеља. 

Прије више од 250 година доселили су се браћа Крунићи у Мртвицу 
из Кораја. По предању имали су своју кулу у Корају. Најмлађи брат Дајан, 
по коме се извор чесма у Корају и данас зове „Дајанкуша“, да би сачувао 
имање, потурчи се и доби име Бего. Од њега су Бегићи у Корају. Причало 
се да су Бегићи дуго у кући чували икону Светог Јована.

Друга два брата Дујан и Милан не хтједну се потурчити него напусте 
Корај и населе се на шљивике Јање Маџара код мртвичког гробља. Један 
брат остане у Мртвици, а други одсели у маглајску нахију. Крунића и 
данас има у Мртвици, у Ражљеву и у Коренити. Једна грана Крунића у 
Мртвици, по Макси, добила је презиме Максић, а по Крсти Крстић. Сви 
славе Светог Јована Крститеља.

Четири брата Терзића: Стојан, Јован, Трифун и Симеон звани Голуб 
доселили су се са оцем из Херцеговине у Пушковац. Стојан и Јован били 
су свештеници. Због куге, која је харала 1814. године, поп Стојан побјеже 
из Пушковца у Корениту. Од њега су Поповићи у Коренити. Поп Јован 
остао је у Пушковцу. Од њега су Јовановићи у Пушковцу и бивши парох 
обудовачки о. Ристо Јовановић. Трифун се одселио у Магнојевић, од њега 
су Трифуновићи. Од ове породице је био и поп Радо Трифуновић, умро 
1904. године. Симеон, звани Голуб одселио је у Попово Поље. Од њего-
вих синова Михајла и Николе су Михајловићи и Николићи у Поповом 
Пољу. Један од њих одселио се у Тутњевац и његови потомци, по Симео-
ну, презивају се Голубовићи. Сви славе Светог арханђела Михаила.

Од браће Јосипа и Вука су Јосиповићи и Вуковићи у Доњој Буковици 
као и Вуковићи у Српском Брезовом Пољу. Предак им је Драго, па их у 
селу зову и Драгићи. Славе Светог о. Николу.
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Заједничког претка по мушкој лози имају и Бркићи из Слијепчевића, 
Петровићи из Трњака, Видовићи из Сандића и Лукићи из Српских Ду-
бравица. Сви славе Светог Јована Крститеља.

Од Томе званог Клине су Бјелошевићи, Петровићи и Симићи у Попо-
вом Пољу и Илићи у Српском Брезовом Пољу. Славе Светог архиђакона 
Стефана.

Од браће Миле и Радована, синова Саве Савића из Српог Брезовог 
Поља су Милићи и Радовановићи. Славе Светог Јована Крститеља.

Од Ломигоре Рике Церовића из Српског Брезовог Поља су Симикићи 
и Остојићи у Српском Брезовом Пољу и Стокановићи у Брчком. Од Осто-
јића остао је Крста и одселио се у Бобетино Брдо. Славе Светог Јована 
Крститеља.

 Мајевица

 Око 1870. године доселили су се из Брвника код Шамца у Ражљево, 
Симо и Трифко Томић, синови Томини и рођак им Јово Петровић син Пе-
тров. Томо и Пeтар су браћа. Петровићи живе у Тутњевцу. Томићи живе у 
Ражљеву, у засеоку Посавци. Славе Светог великомученика Георгија. 

 У ражљевачке Посавце су из Брвника тих година доселили и Рис-
тићи. По казивању Зарије Ристића, који је рођен 1919. године, умро 2011., 
прво се из Брвника доселила баба Сара која је заузела и оградила земљу 
па послије донијела мушко дијете, братића Зарију (Зарац), који је у ко-
лијевци остао без оба родитеља и одхранила га. Зарија (Зарац) је родона-
челник свих Ристића које зову и Зарчевићи. Славе Светог Симеуна (16. 
фебруара).�� Из Брвника су дошли и Гаврићи у Посавце. И они, такође, 
славе Светог Симеуна. Као и Ђукићи који славе Ђурђевдан.

�� Часопис „Баштинар“ број 11/12, Брчко, децембар 2008.
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Дакићи и Митрићи у Доњој Буковици имају заједничког претка по 
мушкој лози. Док су Дакићи задржали презиме, Митрићи су се презвали 
по баби Митри. Сви славе Светог Јована Крститеља.

За вријеме друге сеобе Срба под патријархом Арсенијем lV Јовано-
вићем Шакабентом кренуо је из Црне Горе са својом породицом и братом 
световњаком, коме се не зна име, свештеник Спасоје Поповић. Рођен је 
у племену Кучи, а дошао је у село Вакуп код Пипера, изнад Челића. То 
је било између 1737. и 1739. године. Ту, у Вакупу, остао је и поповао, а 
послије смрти наслиједио га је син поп Теодор. Поп Теодор је имао два 
сина: Јову и Гавру. Оба су били свештеници. Од попа Гавре су Гаврићи у 
Вакупу. Син оца Гавре Стеван и Стеванов син Аћим били су свештеници 
у Вакупу. Од ове лозе су и свештеници Митар и Лазар, који су живјели у 
Брусници и по мајци попадији прозвали се Попадићи.

Поп Никола, син попа Јове, а унук попа Теодора доселио се из Ваку-
па у Мртвицу 1834. године. Имао је два сина: Гавру и Ђоку и оба су били 
свештеници. Гаврин син, јереј Бранко Поповић62, вишегодишњи парох 
пиперачки, из лозе Поповића, био је дванаести по реду свештеник од кад 
су се доселили из Црне Горе у Вакуп. Од попа Николе су Поповићи у 
Мртвици. Славе Светог оца Николу. 

Те податке су свештеници уносили у црквене љетописе које су они 
педантно водили. До тако квалитетнх података о осталим овдашњим фа-
милијама долази се веома тешко.

О томе како су се бројне српске породице овдје досељавале и када 
је то било нема или још нису доступни вјеродостојни подаци. Постоји 
варијанта приче да су бегови углавном били Херцеговци те да су ишли 
по потреби у те крајеве и доводили рају на земљу коју им је њихова власт 
додјељивала. У народу се зна тачно гдје су била сједишта бегова па и 
како су се звали неки од њих, али када и кога су доводили и које породице 
су се од раније ту налазиле нема писаног трага. Међутим, за наше Сими-
киће, који су главна тема ове књиге, постоји верзија приче о досељавању. 
Чули смо је од једног од њих.

Најстарији живи члан фамилије Симикић и казивач о прошлим вре-
менима Радивоје Симикић претпоставља да се његов прадјед Ђорђе, кога 
ћемо назвати родоначелником овдашњих Симикића, доселио овдје из 
Обудовца давне 1841. или 1842. године. Пошто немамо писаних доказа 
за ту тврдњу узели смо је као тачну. Објашњење постоји у најтемељи-
тијим описима тих историјских година и превирања у Посавини која се 

62 Бранислав Рибар, Авет петокраке над кућом Поповића, Просвјета Брчко, 2011.
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налазе у књизи „Босанска Посавина 1774–1864“��. Аутори су као врсни 
познаваоци историје и кроз обиље аутентичних докумената успјели да 
упознају читаоце са тешким животом пуним буна и страдања српског на-
рода у посавском подручју за вријеме турске владавине. Посебно је било 
неиздрживо послије буне коју је подигао поп Јовица Илић 1834. године, 
јер су услиједиле репресалије и звјерства властодржаца, као и несугла-
сице међу њима самим. У априлу 1841. године у Босни је турска власт 
извршила попис становништва и то према вјероисповијестима. Многи 
Срби су настојали и успијевали да пређу у Аустрију или Србију. А мно-
ги су се задовољавали преласком у другу нахију на подручју босанског 
ејалета. Вјероватно је тако прадјед Ђорђија Симикић дошао у Слијепче-
виће. О тешкоћама живота Срба, односно свих хришћана, под тадашњом 
турском влашћу Илишковић и Павловић, између осталог, пишу: “...Тако 
је једна делегација хришћана отишла у Травник да се жали валији на 
своје господаре. Веџихи-паша не само да их није примио, већ је неке 
похапсио. Неки су и побијени мада их је сам валија позвао у Травник да 
изнесу тужбе.“

А тек коју годину касније: „У Посавини је крајем јула 1858. године 
пописивана десетина, а потом је од земљорадника затражено да одмах 
испоруче трећину...“�� Тако да је исте те године планула нова посавска 
буна под водством проте Стевана Аврамовића. Сељаци које је Обудовач-
ки прота предводио попалили су многим беговима конаке, а бегове по-
били. Због страха за своје и животе својих чланова породице настало је 
масовно исељавање. Многи Посавци су остајали на беговатима у оближ-
њој мајевичкој подгорини, још им је ријека Сава опет остала у близини. 
Тих година осим појединачних и фамилијарних пресељавања настали су 
и читави засеоци са тим именом Посавци, као што су, већ поменути, у 
Ражљеву и Забрђу. 

Школовања 

 Није скоро било пописа па немамо провјерено тачну евиденцију 
мјештана и бројно стање по годинама и узрасту, али морамо се озбиљно 
замислити након сјетог казивања Милана Митровића да је у селу „све 
мање новорођене дјеце“ и да су двије најближе четвороразредне основне 
школа у Трњацима и Сандићима затворене. Дјеца се малим аутобусом 
развозе у школе у Брезовом Пољу и Ражљеву. Из Слијепчевића сви сада 
иду у Ражљево.

��  Илија Павловић, Рајко Илишковић, Босанска Посавина 1774–1864, Посавско – требав-
ска буна, Шамац 2008.

��  Исто (стр. 298)
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 Ове школе су данас празне и затворене: Сандићи (лијево) и Трњаци (десно) 

(–Школе су “de faсto” затворене, а “de jure” оне и даље постоје јер 
се воде у плановима и програмима Одјељења за образовање Владе Брчко 
дистрикта БиХ. Бригу о њиховом чувању и одржавању водимо ми у са-
радњи са мјесним заједницама и владином службом за управљање јавном 
имовином, каже Младен Мићић, актуелни директор Шесте основне шко-
ле Брезово Поље.)

Томо Деспотовић, који помаже свештенику Драгану Јездићу и води 
неопходну евиденцију за свештеникове послове у селу, пописао је дјецу 
и омладину у селу према узрасту. По његовој евиденцији, у Слијепчеви-
ћима је крајем августа 2012. године било четрнаесторо дјеце која још не 
иду у школу, шеснаесторо иде у основну школу, а исто толико у средњу 
школу у Брчко. На факултетима је тренутно седморо студената из овог 
села. Tроје је дипломирало на факултетима, деветоро завршило средњу 
школу и троје осмогодишњу. У иностранству је двадесеторо, од тога дво-
је не иде у школу, осморо је у основној, а десеторо у средњој школи.

Дјеца која су ближа Трњацима раније су ишла у Основну школу Бре-
зово Поље док од школске године 2012/13. године сви иду у Основну 
школу Ражљево. Имају организован превоз аутобусом. 
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Изградња народне основне школе Ражљево (1913)

Школа у Трњацима направљена је послије Другог свјетског рата, 
прва учионица била је у задружном дому, а нешто касније изграђена је и 
у Сандићима. 

Школа у Ражљеву идуће, 2013. године, ће обиљежити стогодишњицу 
свога постојања. Саграђена је и почела са радом 1913/14. године, а пос-
лије (педесетих година истог вијека) прерасла је у осмогодишњу школу. 
У ствари, постепено је прерастала у осмогодишњу јер је и писац ових 
редова завршио пети разред Основне школе у Ражљеву, школске 1952/53. 
године. Тада је било свега пет разреда. Ова школа није имала ни простора 
ни кадрова за увођење виших разреда па су постепено отварани виши 
разреди, обезбјеђиван наставни кадар и уписивани ученици и из околних 
подмајевичких села.

У Извјештају основних школа среза брчанског крајем школске 
1930/31. године��, поред осталих, наведени су и подаци о ражљевачкој и 
брезопољачкој основној школи, а самим тим и могућностима школовања 
дјеце из Слијепчевића којима те двије школе нису далеко.

Управитељ и наставница 1931. године била је Даринка Б. Поповић, а 
наставница: Љубица Ђурић-Петровић. У ову школу, поред других окол-
них села, ишла су већином дјеца из источног дијела села Слијепчевићи. 
Из кућа које су ближе Трњацима дјеца су ишла у школу у чаршију Бре-
зово Поље.

�� Извештај основних школа среза брчанског, издало Наставничко веће Среза брчанског, 
Брчко 1931. година, Штампарија „Обод“ Ј.Карић, Сарајево.
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Овако је школа у Ражљеву изгледала 1931. године

Изградња Народне основне школе у Ражљеву завршена је 1914. 
године државним средствима. Задруга Стокана Кисића из Ражљева по-
клонила је шест дунума земље на којој је подигнута школска зграда и 
уређен школски врт. Становници околних села помагали су при градњи 
школе радном снагом и превозом материјала из Брчког. Први управитељ 
школе био је Јосип Пјевчевић, а наставница Марија Јовандић. Највећом 
брижљивошћу уређивали су двориште и школски врт. Послије њих били 
су наставници: Јелена Димовић, Драгица Зец, Никола и Иванка Сенић, 
Јово и Божица Милановић, Иван и Катица Опачак, Љерка Бем, Никола 
Арханђелски, Мара Паланђић, Јово Мијатовић и Спасенија Поповић. 
Наставник ове школе Никола Сенић постављен је за среског надзорника. 
Познато је да су учитељице Даринка и Спасенија Поповић биле кћерке 
проте Бранка Поповића који је улагао највише труда да се ова школа и 
сагради у Ражљеву..

На завршетку те школске године, на дан 29. јуна 1931. године, бројно 
стање ученика по разредима у Ражљеву било је следеће:

 - у првом разреду: мушких 35, женских 8,   укупно 43 ученика;
 - у другом разреду: мушких 41, женских 5,   укупно 46  „
 - у трећем разреду: мушких 28, женских 7,   укупно 35  „
 - у четвртом разреду: мушких 20, женских 6,  укупно 26  „
Старија од ражљевачке је основна школа у Брезовом Пољу.
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Народна основна школа у Брезовом Пољу (1931)

Управитељ школе тада је био Звонимир Џоић, а учитељица Вера 
Џоић.

Народна основна школа у Брезовом Пољу подигнута је 1884. године 
надоградњом првог спрата на згради општинске управе и то друге године 
након што је озидана општинска зграда. Иницијативу да се школа у овом 
мјесту подигне дао је тадашњи начелник Ђоко Кисић, а изграђена је по 
плану тадашњег среског надцестара Петра Орешковића. Никакве помо-
ћи нису добили и цијели трошак сносила је општина, која се састојала од 
23, за оне појмове богата, села. По плану је зграда надзидана за потребе 
школе, али опет су се жалили да не одговара тој намјени. 

Први учитељ је био Миливој Војводић. Послије њега су били: Гавро 
Поповић, Јефто Карањац, Милорад Папулић, Ђорђе Станојевић, Стан-
ко Бековић, Јован Чупић, Мурат Муратбеговић, Драгутин Петрановић, 
Шефко Хусаковић, Милан Обрадовић, Стеван Томковић, Никола Јова-
новић, Хаџибег Имамовић, Александар Одић, Мухамед Миџић, Десанка 
Вулић, Ружица Ракић, Назиф Ресуловић, Мица Махај, Лука Комадина, 
Абдулах Бербић, Богдан и Даница Самарџић, Ангела Софреновић, Ве-
лислава Недимовић, Јелица Јелић.и Звонимир и Вера Џојић..

На завршетку те школске године, на дан 29. јуна 1931. године, бројно 
стање ученика по разредима било је следеће:

 - у првом разреду: мушких 30, женских 5,   укупно 35 ученика;
 - у другом разреду: мушких 25, женских 7,   укупно 32  „
 - у трећем разреду: мушких 30, женских 2,   укупно 32  „
 - у четвртом разреду: мушких 12, женских 5, укупно 17  „
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Основна школа у Ражљеву данас није више самостална него је у 
саставу Прве основне школе у Брчком (бивша ОШ Јеленка Воћкић), као 
њено истурено одјељење.

Школа је сада деветогодишња. На почетку школске 2012/13. године у 
школи има укупно десет одјељења, јер сваки разред има по једно одјеље-
ње, а осми има два. Укупан број ученика на почетку ове школске године 
је 168.

             Основна школа Ражљево данас                                      Превоз ђака

Школа у Брезовом Пољу, сада Шеста основна школа Брчко дистрикта 
БиХ, остала је самостална. У школској 2012/13. години школа има девет 
одјељења, сваки разред има по једно одјељење, а укупан број ученика је 
130.

Основна школа Брезово Поље данас
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Академски образовани Слијепчевићани
 
Прије Другог свјетског рата један од најобразованијих младих људи 

овога краја био је Стево Дамјановић Леко, који је завршио краљевску 
војну академију и стекао чин капетана. Он је био први Слијепчевићанин 
који је прије Другог свјетског рата имао високу спрему.

Алекса Деспотовић је, каже Вукашин Панић, први у селу завршио 
правни факултет и положио правосудни испит. Он је рођен 1937. године, 
а умро је 2010 године. Скоро до смрти радио је као адвокат у Брчком.

Благоје Панић син Радивоја Панића био је инспектор у Лопарама, 
завршио вишу школу, има брата учитеља Саву.

Петра Бркић, кћи Млађена Бркића рођена 1954. године завршила 
Природно-математички факултет у Београду и ради као професор био-
логије у Крушевцу.

Вукашин Панић је завршио Машински факултет у Бањој Луци 1983. 
године. Радио је као инжењер у Тесли (од приправника до генералног 
директора). Данас је посланик у Скупштини дистрикта Брчко.

Цвија Ристе Панић (1965), удата Стојановић, завршила је Медицин-
ски факултет у Тузли. Живи и ради као љекар у Пожаревцу.

Богословски факултет завршио је Бранко Митровић, прота на служби 
у Београду. Богословију у Манастиру Крка завршио је свештеник Крсто 
Деспотовић (1957) син Јованов. Прије прошлог рата службовао је у Кра-
вици и Зворнику. Избјегао је и сада је на служби негдје у Србији.

Унук Раје Панића је завршио Економски факултет у Брчком и сада 
одрађује приправнички стаж. У његовој и приближним генерацијама има 
још младих Слијепчевићана који су позавршавали факултете. Дакле, у 
Слијепчевићима данас има знатан број академски образованих људи и 
скоро свакодневно се тај број повећава. За оне који су успјели да нађу по-
сао или да остваре властите радне пројекте у складу са стручним способ-
ностима, то је велики успјех. Поред тога постоји приличан број младих 
особа оба пола који нису у могућности да се запосле него су пријављени 
на бироу рада и чекају посао.

 ***

 Традиционално и савремено привређивање 

 Становништво Слијепчевића се од памтивијека бавило земљорад-
њом, сточарењем и воћарством, нарочито узгојом шљиве. Био је понеки 
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занатлија који је поред обраде своје земље одрађивао и занатски посао. 
Тако је Саво Симикић (1933) дуго година био ковач, па су га и звали 
једноставно Саво Ковач. Милан Вуковић је био столар, такође и Борисав 
Јовељић. Остоја Бркић је правио бурад и каце, бавио се столарским и 
пинтерским занатом. Перо Симикић се послије Другог свјетског рата ба-
вио прављењем „кућа од јапије“, а убрзо потом наставио је зидање кућа 
у селу и околини. Занат је од оца преузео и наставио његов син Љубо 
Симикић-Зидар. Куће од јапије, каже Саво Симикић, правио је и Борисав 
Јовељић.

 Шљеменска на зидари (кућа од цигле)

 Што се тиче земљорадње и данас је слично. Претежно се сије куку-
руз. Раније су то биле домаће сорте слабијег рода, као и пшеница, јечам, 
раж и зоб. Сада се сију нове високородне сорте житарица и узгајају нове 
сорте воћа које захтијевају и нове технологије обраде и прскања ради 
заштите од разних болести. 

  Предах орача и копачи кукуруза снимљени педесетих година прошлог вијека



���

Некад су сви имало имућнији домаћини имали воловске, а посебно 
коњске запреге, ради властитог превоза робе али и због кириџијских ус-
луга. Коње данас, каже Саво, држи само Петар Панић. Стокан је недавно 
продао. Краве држи врло мало домаћинстава. Али Благоје и Љубо Ђојић 
још одржавају традицију. 

                Пластови сијена за зиму                               Краве Ђојића на испаши

Земљорадници углавном набављају тракторе и остале прикључке за 
обраду земље и убирање плодова.

 

      Радови на њиви Љубе Краљевића: балирање и одвоз сламе

Љубо Симикић има фирму „Зидар“, и гради стамбене и пословне об-
јекте у Брчком, по селима и у другим мјестима уколико добије посао. 

Вукашин-Вујо Панић има шљивик који одржава у складу са савреме-
ним правилима узгоја ове врсте воћа. У воћњаку се примјењују све мјере 
као што је: ђубрење, прскање против штеточина и друге мјере, у складу 
са еколошким критеријумима Европске уније. 
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        Стари шљивик                                        Шљивик Вукашина Панића
           Гаје Панића

Поред свог воћњака Вукашин води бригу и о мјесној сушари која је 
набављена као сувласништво групе грађана. Цијелу активност око на-
бавке и покретања рада сушаре помогао је УНДП још 2002. године уз 
донацију од 23.000 КМ. Сушара је регистрована у Основном Суду Брчко 
дистрикта као Удружење грађана “Сушница Слијепчевићи”. Њен пред-
сједник и већински власник је Вукашин Панић. То је тип тунелске сушаре 
и набављена је из Пријепоља у Србији. Капацитет је једна тона по једном 
турнусу или шаржи. Сама сушара коштала је преко 12.000 КМ, а требало 
је обезбиједити земљиште материјал и градњу објекта, прикључке, ин-
сталације и остало што је неопходно за њен нормалан рад. Сушара, или 
како се традиционално зове пушница до сада је сваке године у функцији 
за потребе цијелог села. Ово Удружења има 30 чланова, а Вукашин се 
највише брине о њеном одржавању и осталим улагањима, пошто је ве-
ћински власник. – Сваке године осуши се, – каже Вукашин, – најмање по 
десет тона, од чега чак до 90% су шљиве, 
остало су крушка и јабука.

Вукашин у свом воћњаку има 500 
стабала шљиве стенлеи, чачанка родна 
и аженка��.

 – Прошле године сам имао у свом 
шљивику један вагон шљива а ове годи-
не ћу имати око једне тоне, због велике 
суше – каже Вукашин.

�� Ажанка или аженка, сорта је шљиве која води поријекло из Француске, сматра се замје-
ном за нашу пожегачу

Вукашин Панић
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Са свечаног отварања и освјештања сушаре 2003. године

 – Послије рата су биле пушнице, шљива наша пожегача и свако 
воће је добро успијевало у Слијепчевићима. Данас осим малих воћњака 
у окућницама имамо двије плантаже, то су Вукашина Панића и Миле 
Васића-Голмана, – каже Томо Деспотовић, који се брине о воћњаку Миле 
Васића-Голмана из Гредице. Мило има велики воћњак у Трњацима који 
добрим дијелом улази у атар села Слијепчевићи. Он је свој воћњак опре-
мио уређајем за наводњавање „кап по кап“ тако да се добро одржао и ове 
сушне године (2012).

 

 Томо Деспотовић одржава воћњак Миле Васића-Голмана у Слијепчевићима

 Поред воћарства и „сваштарења“ у пољопривреди људи се овдје 
покушавају бавити и другим пословима као што је узгој свиња, јунади и 
слично. Радомир, син Николе Панића, држи бикове као и Богољуб Саве 
Панића. Овце и свиње држи неколико домаћина. То су Љубо, Брањо и 
Загорка Симикић, па Перо Максић и Благоје Ђојић. Перо Максић има 
фарму свиња као и Јово и Обрад Обреновић. Сорте су претежно пијатрен 
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и ландрас (прве су шарене и округле а друге имају дуге њушке). Благоје 
Ђојић је и његова супруга Смиља су за посебну причу. Поред осталог, 
узгајају егзотичне врсте биљака, па ће о томе касније бити више ријечи.
Његов брат Љубо Ђојић са сином држи стовариште грађевинског мате-
ријала. 

               У штали Благоја Ђојића                                    Љубо Ђојић на њиви

Веселин Панић је власник мјешовите фирме „Елинс Панић“ са сје-
диштем у Брчком. Сви власници постојећих фирми настоје да у граница-
ма могућности запошљавају људе из свог села. Неки су запослени у ло-
калној управи, у јавним предузећима, а има и приватних аутопревозника, 
таксиста и слично. 
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Култура, забава, спорт 

 „Шта ћу, мајко, удаде се Јела? 
Оде моја голубица бјела“

 
– Прела су била, моба или се цуре и жене састану па свака себи преде. 

То су били културни догађаји. Цуре преду и пјевају утроје, а у последње 
вријеме удвоје, и женскиње и мушкиње. Онда дођу момци са двојницама, 
фрулицама, послије је изашла и шаргијица ко је знао да свира. Шаргија је 
овдје дошла из Посавине и пјесма удвоје. Овај крај се зове Подмајевица, 
– прича Милан Митровић.

 Заједнички снимак на вашару

Културно-забавни живот на селу у годинама послије Другог свјетског 
рата проводио се кроз разноврсна окупљања младих. То су биле мобе, 
прела, сијела, вашари и приредбе. Приредбе су се одржавале у оквиру 
рада сеоских просвјетних радника са омладином и то, најчешће, у Раж-
љеву пошто је ту изграђен и задружни дом и било сједиште тзв. мјесних 
народних институција као што су разни одбори, савјети, организације и 
канцеларије.
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 Фолклорна група из Ражљева
 
Касније, негдје шездесетих година, покренута је масовна културна 

манифестација „Млади градитељ“ у којој су учествовала сва села на по-
дручју брчанске општине. Била је жеља и намјера организатора (Срески и 
Општински комитет омладине Брчко) да се почетком прољећа што више 
омладине, па и старијих особа, укључи у игру, пјесму, забаву и спорт. 
Одржавана су локална такмичења и коначна завршна смотра поводом 7. 
априла, дана ослобођења Брчког. У свим тим активностима учествовали 
су и Слијепчевићани.

Спортом су се бавили већином мушкарци од школског узраста па 
на даље. Било је добрих фудбалера који су понекад заиграли за екипе 
Ражљева и других сусједних села па и за брезопољачки „Граничар“који 
се такмичио у вишем рангу. Попут организованог такмичења у пјесми 
и игри било је такмичења и у фудбалу поводом 27. јула, Дана устанка у 
БиХ. Јер је сусједно Ражљево било устаничко мјесто и у њему се сваке 
године свечано обиљежавао тај датум. То је, у ствари, била централна 
манифестација прославе Дана устанка у Брчком и широј околини. Било 
је то обиљежавање једног догађаја са почетка рата. Тада су Срби из ових 
села пружили оружани отпор усташама из Брезовог Поља који су кренули 
да хапсе па одводе у логоре, да убијају, пале и пљачкају. Сукоб је био на 
путу Ражљево – Брезово Поље, између села Попово Поље, Брезово Поље 
и Ражљево. (Послије тога дошло је до идеолошког разлаза и формирања 
партизанских и четничких формација.) 

Данас овдје постоји фудбалски клуб који носи име села „Слијепчеви-
ћи“. Игралиште је направљено на површини од осам дунума. То је зем-
љиште било зарасло у багрење па је уређено и сада се граде и трибине.        



���

  
      Фудбалери „Слијепчевића“                      Игралиште у Слијепчевићима

Значајне културне активности младих из села представља и учешће у 
секцијама СПКД Просвјета Брчко, а однедавно је основан и КУД Ражље-
во у коме учествује и омладина из Слијепчевића.

 Млађи људи и овдје често заволе лов као спорт и посвете му одгова-
рајућу пажњу. За тај спорт треба осим љубави и доста новца за набавку 
опреме, одјеће, обуће, оружја и муниције, затим обука, организовање 
акција у циљу узгоја дивљачи, прехране, заштите природе и очувања ло-
вишта. Удружење ловаца дјелује на подручју источног дијела Брчко дис-
трикта па су ловци из Слијепчевића углавном чланови тог удружења. 

 

                            Ловци данас                                                      и раније
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 Загонетке, досјетке и шале

Загонетке:

1. Ја се попе’ на јасику па довика’ Танасику! Танасико, сејо мила,
донеси ми шенде пенде. Да ошендам да опендам па ћу опет теби 

вратит! 
   (рјешење: позајмљивање сита-ситке)
2. Трчи трчуљак виси висуљак вели трчуљак: Да ми је онај висуљак!
   (рјешење: прасе и жир)
3. Гураво прасе сво поље опасе! 
   (рјешење: срп у пољу)
4. Црно маче кроз село промаче. Гдје год клече право рече, гдје год 

стиже терет диже! 
   (рјешење: кантар у селу)
5. Вукотићи вуку, сјекутићи сијеку, сам баћа превраћа!
   (рјешење: зуби и језик)
6. Бијеле коке испод стреве вире!
   (рјешење: зуби и усне)

***
Шале, досјетке и духовита поређења:

1. У воденици: – Кад се вратим кући истућу своју жену, како ми је 
слабо везала врећу, три пута сам мор’о везат’ док сам донио до водени-
це!

(Мудрост “спретног“ домаћина)

2. Жали се комшиница комшиници: – Да видиш, сејо, све ми поврће 
напала нека гамад! Или: Јој, крава ми има домуз! Или: Јутрос ми кобац 
однесе кокош! Комшиница одговара: – Там’ у тебе, сејо, вежи ликом па 
недај ником! А ако се нешто лијепо догодило, онда јој каже: Свежи дла-
ком, па подај сваком!

(Све што је лоше нека је код тебе ал’ не дај Боже да буде код мене)

Домуз је случај када крава или во слабије једу па у селу кажу да је до-
муз. Онда им се испод врата на вратној марамици шилом пробуши и уба-
ци коријен од кукуријека. Врло брзо тај процес изазове велику количину 
течности која се на том мјесту сакупи и када се она оциједи сматрало се 
да је домуз излијечен.
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3. У зајам се и говеда лижу! Или: Човјек се хвата за ријеч, а во за 
рогове!

 (О међусобним односима, помагању и поштењу)

4. Кума звата к’о и поштовата!
 (Кад некога позовеш у госте па не реагује, а и не дође)

5. Ко је био пас лани пас је и ове године, само је годину дана старији! 
(О човјеку лошег карактера)

6. Ко ‘оће коку ‘оће и воку! 
(Каже се за крадљивце, јер ко хоће да украде кокош украшће и вола)

7. Неће гра’ у кашику!
То се каже обично кад неки посао не иде како очекујеш, измиче се, не 

да се. Откуд та изрека разговарао сам са Миланом Митровићем. Заједно 
смо закључили да је то вјероватно настало гладних година када је било 
мало хране. Скува се врло мало пасуља (граха), па сви укућани једу из 
једне посуде (ћасе). Пошто је мало зрна са пуно течности онда је добитак 
кад захватиш кашиком зрно пасуља. А ако не захватиш онда кажеш: Неће 
грах у кашику!

Милан Митровић још прича: – Вјеровало се да уочи Ђурђевдана вје-
штице долазе на веригама и узимају од крава млијеко. Па онда комшини-
це кажу: То је домуз!

Саво Симикић каже: – Знало се десит да мало, тек рођено дијете, 
пожути и кажу да је добило жутицу. Онда жене кажу: Узми мале дука-
те, стави у воду и нек’ дијете пије те воде у којој су дукати и, да ви’иш 
жутила нестане! А у Трњацима је била баба Томка. Она је потпаљивала 
кад неко има црвени вјетар и правила разне мелеме од трава и меда.То 
се нарочито дешавало кад нагазиш на сугреб (кад псето гребе земљу, па 
остане видљиво изгребана, не ваља се на то стати) и знала је разљевати 
страву. То је знала и баба Милка Гатарић.

Улаз у село из Трњака
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КАЗИВАЧИ И КАЗИВАЊА
 
Ма колико добро човјек, када ради овакав посао, познаје село, оби-

чаје, ужу и ширу околину, прошлост и садашњост и колико и како кон-
султује литературу, опет не може добити довољно аутентичних података 
и уопште потребних информација без правих казивача. Мени су много 
помогли сви Слијепчевићани са којима сам иоле разговарао, а било их 
је заиста много. Ипак највише ми помогоше они чија сам краћа и дужа 
казивања овдје пренио и зато им се свима неизмјерно захваљујем.

Јока Ђојић (1923)

Почећемо са свадбеним обичајима. Је ли младожења преносио младу 
преко прага или она сама прескочи праг?

– Нисам виђала да је неко преносио, али знам да када млада улази 
у кућу да пази да не би стала на праг, као и да погледа горе у шакатор��. 
Кажу да не дријема, и јест тако, ја сам дријемала, не знам гдје сам гле-
дала. Ја дошла о Тројицама па кратка ноћ, морала сам дријемати. Прије 
било срамота да млада спава.

А посуду са водом нешто и њу стављају?
– Да и воду на двије стране ставе у чашама да млада преврне, неко 

каже да не треба да разбије, и ја сам својим снајама стављала.
А увече обавезно млада свима пере ноге?
– Јест! Ја сам свекру прала ноге док је живио, 18 година је живио 

са мном, и свако вече сам доносила воду, али он некад неће да перем, ја 
само вратим лавор. Сада не пере ни једна, то је изишло из моде. 

 

Јока Ђојић

�� Шакатор је овдашњи назив плафона
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А свекрви?
– Па свекрви мање, ко ће њу утјерати да се смири...
А када дође млада, надјевају се имена?
– Ко има ђевере, јетрве, заове даје им имена, па нека млада пита како 

ко хоће да их зове, а нека и не пита.
А како су се звале?
– Звале су се: Сеја, Сејица, Босиљка, Каранфиљка... па онда њено 

право име, рецимо Каранфиљка Јока, то су имена за заове. Док за јетрве: 
Снајка, Сека, Госпа, а брат (дјевер): Брато, Брацо, а за амиџе (стричеве): 
Браћа, Златика, Господин, Братика... 

Ваша удаја је била 1946. године?
– Да, дошла сам 1946. године. Двије године смо радили само 18 дул-

ума земље и онда узели смо још 100 долума одједном када је била прва 
лицитација. Продавала се наша земља коју су одузели послије рата. То је 
било наше од беглука, а имали смо више па је мој Васлија превео на нај-
старијег сина 18-20 дулума јер се могло имати само 100 дулума, од тога је 
било 7 дулума шуме, а остало чистине. Исплаћивали смо у три мјесеца, 
и тако једно три године. Нисмо увијек имали пара па смо позајмљивали, 
па враћали, вергали смо једно шест година.

Јесте ли увијек имали овај свој пут до куће?
– Јесмо. Тај пут води даље у наше шуме, а излази у Бркиће, па и 

Дамјановиће али само пјешке не може се возилом. 
Јесте ли Ви упознати са прошлошћу фамилије Ђојић и овог села?
– Мој свекар је им’о коње прије него што сам ја дошла и све ми обе-

ћав’о да ће купити поново коње да ће ме водити у фамелију па и у Коре-
таше, одакле се он оженио (из Анђића је моја свекрва) па онда да ћемо 
ићи у Васиће у Поточаре. Дуго смо живили заједно све до 1964. године, 
али није набавио коње.

Из Васића је дошао Ђојо или Васо Ђојић?
– Ја мислим да је дош’о Ђојо, а има Ђојића и у Бузекари, иста фаме-

лија, иста слава. Васо Ђојић је мога свекра отац, а Милан је био његов 
брат. Два брата била, један отиш’о у Бузекару, а други у Слијепчевиће, 
удаљили смо се али идемо за молитву једни другима. Долазио је Васо 
често, а и он је умро прије 3-4 године, ђед Милан, био је жив када сам 
ја дошла али га нисам видила, женио се по други пут, долазили су кад је 
неко весеље.

Откуда име Слијепчевићи, знате ли можда? Да нису потоци називани 
слијепи? Слијепи поток?

– Е то не знам, можда је неко причо али ја нисам упамтила. Ови наши 
потоци немају име, слабо теку, састану се и одоше испод куће Дамја-



162

новића па кроз Трњаке па у Саву. Није протеко поток има пет година. 
Живе воде нема. Бунари су око 40 метара дубоки. У мог Благоја је око 35 
метара, а под брдом има бунар што сам ја затекла дубок 18 метара, сада 
је зарасто, али никада тај бунар није пресан’о, има само два метра воде, 
сви су појили марву и коње (по 30 говеда) на том бунару. Наша свака кућа 
сад има бунар.

Има Меагића бунар у Дамјановићима. 
– Има бунар испод Веље Дамјановића, у потоку, лијепи сантрач има.
Ви сте увијек у цркву ишли у Брезово Поље?
– Наша црква је била у Брезовом Пољу, а ја сам ишла у Бузекару јер је 

ближе, па сам ишла и у Пиперце често када је већи светац, па од скоро у 
Ражљево, то је била као наша црква, а сад ето имамо нашу цркву у селу.

Дјеца су ишла у школу у Ражљево?
– И мој муж Васлија је ишо у Ражљево, и наша дјеца али нису ишла 

даље, нисмо их могли школивати.
А има ли сада дјеце на факултету, унука?
– Има у мог сина Благоја двоје, они су завршили факултете и син и 

кћерка, а Љубо је иш’о у вечерњу када се оженио.
А сада Ваш син Љубо држи складиште?
– Им’о складиште у Близној. Њих тројица отворили заједнички, спа-

рили паре, а сада су се раздвојили. Хтио је отворити у Брезовом Пољу, 
ми имамо тамо земље, према Гњидавици. Направили и ћуприју али није 
се могла добит дозвола за складиште.

А не знате некакву причу о томе како је настало име села?
– Не знам, нема, ја нисам ништа чула о томе.
Има ли пуно неожењених момака овдје?
– Има пуно момака и лијепи али неожењени, а цура нема. 
Би ли још неко јело могла набројати, као на пример пите?
– Има пита гужвара, то смо развијали, метне се доста сира и то се не 

заљева, згужва се на оклагији па се звала гужвара. Гужвара може да се 
залије млијеком.

Како се спрема бунгур?
– Биле жуње, подигне се камен па се ’шеница испребија, ишчветврта, 

па се скува у котлићу, може да се заслади, а може да се посоли и доста 
замасти. Код нас је то било обавезно када неко умре, говорили су нама 
“дјецо немојте да устајете биће тичијег млијека”, када буду даће, а овдје 
то није обичај. 

А кукурузно брашно да се тако изломи, колико врста прова има?
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– Има обична прова и полежака која треба да одстоји, закува се тијес-
то, али не знам колико дуго стоји, како код кога. Врућом водом се закува, 
а неко може да посоли или да заслади, али обично се није солило.

Правиле су се питушице од тијеста прове?
– Јесмо правили смо то паленте, закува се врућом водом брашно па 

се вади кашиком и ређа у тепсију која се замасти и све испече, а овамо 
направиш мало лука бијелога и уља и прелијеш када се испече.

Правила се и пура, згодно за дјецу за доручак, брзо се направи. А 
зашто се звао пилав, јело? 

– Не знам за јело, правио се пилав када се момак ожени. Када се 
момак ожени а није вјенчан, то се зове честита, а пилав када је вјенчање, 
зове се више свијета, носи се дар, носе се прасци, печени, непечени..

Када су се још носили приноси?
– Па кад се прави зграда, највише кућа, тада се носе дарови, приноси, 

прави се курбан. Курбан се прави тако што се закоље ован или овца, дође 
поп освјешта ту кућу, направи крстиће на све четири стране на дувару. 
Ми када смо направили кућу убрзо смо оженили и сина па је заједно било 
и крштење дјетета. Дошо поп кући из Брчког и крстио дијете. Када се 
кућа направи треба је одма’ курбанити док није неко умро, јер онда нема 
напретка. 

Када се направи кућа виче се на шљеме?
– То је било прије, а сада слабо ко прави шљеменску. Мајстору се 

дају дарови када је шљеме а то је обично кошуља, пешкир, флаша ракије, 
цигара, каве и шећера и када се наређује кућа пита мајстор: ‘оће ли се 
правити курбан? Ако ‘оће онда се нареди мало јефтиније. Наши синови 
када су правили куће нису правили курбане.

Је ли било огњиште, када сте дошли?
– Када сам ја дошла била једна кућица и соба, није било огњиште, 

била је кућа зидана (једина у Слијепчевићима), изгорила, остали само 
зидови. Онда смо дуго били у тој кући, док нисмо направили нову.

Је ли било њива овдје које се зову мађарице?
– Нема овдје. Има у Сандићима. Мађарица има у Крушику, шуме, 

њиве, шта ја знам, али ја сам ишла тамо са комшиницама да беремо ма-
лине.

Је ли неко од вас знао лијепо запјевати?
– Сва тројица моји’ синова знају свирати шаргију. Милан је знао нај-

више, а за двојнице да ли су знали свирати, не знам. Свекар је мој знао 
запјевати, ја нисам знала, а моје сестре су знале запјевати. 

 *** 
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Саво Симикић (1933)

Саво се добро сјећа многих догађаја и прича из прошлости: – Када су 
бегови напуштали онда су људи у Слијепчевићима узели земљу од бега и 
момак који се ожени из Слијепчевића, жена му имала право насљедства. 
то су кметоправа. У Трњацима није земља била преведена са бега па жене 
нијесу имале право насљедства.

– Наш Ђед Ђорђија је, каже Саво, заузео земљу и дошао у несугласи-
це са бегом па је бег хтио да га истјера. Ђорђија рече: Добро, беже, само 
немој да ми идеш у по ноћи кући (мој си), и бег је устукнуо. Куће се ни-
јесу смјеле правити са оџаком. Ако си у стању да направиш кућу да док 
сване наложиш ватру, бег те није дирао, какву год да си направио кућу. 

 Саво Симикић

Саво Симикић је почео са 20 дунума земље и 5 дунума шуме и на-
правио кућу од 7 метара дужине. Ковачки занат учио је код Стокана Ан-
тића из Бузекаре. С тим занатом је стекао имање. Касније је купио још 
25 дунума земље, од тога 10 дунума шуме, направио нову зидану кућу 
па је, међу првима (1970. године) узео комбајн. Тад је само Јован Гоћин 
Видовић у Пиперцима имао комбајн са његових сто дунума земље крај 
ријеке Гњице. Саво је четири пута правио млин. Први је био на камен, па 
други на раставу (растављано брашно: бијело, просто и мекиње-оп.аут), 
па касније са ваљцима, па реконструисао и мљео навелико.. 

Саво каже да редовно прославља Мратиндан који је славио Хришћан-
ски дом у Слијепчевићима. – Хришћански дом био гдје је данас Брањи-
на кућа, а направљен је 1937. године, правила га Хришћанска заједница 
Слијепчевића. Свако село је тад имало заједницу, а Бузекара, Сандићи, 
Слијепчевићи, Трњаци, Ражљево и Доња Буковица су имали дом. То су 
биле заједнице основане од владике Николаја Велимировића.
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Као дјечак научио је и да рецитује: – То је поп дао на вјеронауци да 
дјеца уче за Савиндан и ја сам то ту надекламовао напамет. Метну столи-
цу па се попнеш и декламујеш. То је било 1940. или 1941. године.

 
Ајмо браћо, бијелој цркви
да се Богу помолимо
Даром дара свих добара
да се смјерно поклонимо.
Оставите, браћо, бриге мале
одморите руке вриједне
Драги Господ све нас зове
да спасимо душе своје. 
Једног дана лећеш а устати нећеш 
Вјечном дому мораш да се крећеш
Тело ће ти у земљи почиват,
а душа ће вјечно бити жива. 
Да анђели твоју душу приме
па са светим у рају сједине
Анђели се преклонише Христу
Бога замолише, па се 
рајска врата отворише.

О беговима, њиховом одласку и животу мјештана у то доба Саво 
каже: 

– Меагин бунар је био најстарији у селу, а близу бунара је била и Ме-
агина кућа, сједиште бегово. Сад на том сједишту је кућа Мише Дамја-
новића. Код њих је добра земља, Мишина мајка је увијек узгајала добре 
паприке. Слијепчевићи имали два бега, а Трњаци нису имали ниједнога. 
Други бег је био горе на брду гдје сада кућа Миће Деспотовића, често у 
ту кућу пуца гром, па је Милорад Деспотовић мор’о ставити громобран 
да брани ту кућу. 

 Старац Милан Деспотовић није имао дјеце, био је богат човјек и био 
начелник, кнез, а његов брат Перо се спријатељио са бегом и одлазио је 
код њега. Једном кад је дошао код бега њему бег каже: „Перо, ево имам 
чанак дуката ако можеш ти узми својом руком, а ја својом руком не могу 
дати ни један“ и Перо узме један дукат. Када је бег одлучио да иде за 
Бања Луку, онда Перо узме сву бегову земљу. 

Од потока, од Рушкића, све до ражљевачког асфалта, од Ђојића па 
горе изаш’о на асфалт, па крај пута шума, па кроз Слијепчевиће до чи-
таоне, па од сушаре до асфалта...
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Како се звао тај бег?
– Знам, каже Саво, да се овај звао Ме’ага а тај други не знам како 

се звао. Гдје је данас кућа Мише Дамјановића ту је био бегов конак и ту 
је био бунар. Наши су ишли на тај бунар по воду. Моја баба Василија је 
ишла са бремом по воду. Када захвати воду онда бег отвори прозор па је 
викне да дође да оплијеви лук. Она је без поговора морала то да уради. 

Сви су носили воду са тог бунара. Када су се појила говеда свака 
њива је имала бару и ту су се појила говеда. А када пресуши бара онда 
се иде на Саву. 

Шта се још радило у тим барама, јесу ли се прале рубине?
 

Бара зими

– На бари су се прале рубине и пошто се сијао ћетен и конопља и 
онда се и то однесе и потопи у бару, а одозго се притисне тако и држи 9 
или 15 дана, па се онда однесе кући да се осуши, била је ступа па се прво 
стуца, а онда се заоштри врљика и стави се на сове, па се на врљици то 
отаре, звала се трљица. Послије се куђеља гребенала, онда се привијало 
уз преслицу и прело па се добијали конци и ткало. 

ступа
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Свака кућа је сијала ћетен и конопљу, правиле су се поњаве, вреће, 
није било дека и јоргана, него су биле поњаве. Од овчије вуне су се плели 
свитери и чарапе. Поњаве су се стерале умјесто дека, а у широку врећу се 
натрпа слама па се направи сламарица. И јастук се отка од пређе и у њега 
се стави слама па се користило за спавање. 

Како су се прале рубине на бари?
– Направи се парјеница, неко је правио од даске неко је правио од 

врбе дрвену кацу, али је та каца доле отворена и одозго је отворена, па 
се рубине сложе у ту парјеницу. Доле је било мало задна, па се ставља 
луга и вруће воде да се то добро искисели онда се диже на мотку, па на 
раме и однесе на бару да се опере. За прање се користила дрвена прак-
љача. Метнеш веш на даску па удри пракљачом па послије сапери и опет 
тако док се не испере.Свака бара има близу куће даску, сове и дрвену 
пракљачу. Тако су се рубине прале сваких седам дана, машине није било, 
паријенице су биле машине али се без луга није могло.

Гледао сам уз поток овдје нема јошике за бојење?
– Овдје нема јошике а јошика се користила за бојење (јошикова кора) 

па су жене ишле даље и тражиле тамо гдје је било када су хтјеле нешто да 
обоје, у Ражљеву поред Лукавца је било пуно јошике. Касније се копова-
ла сачика68 и разне друге боје када су се почели ћилими да ткају.

Које врсте дрвећа још расту овдје?
– Има и букве, али више храст, граб, клијен и жестика. Жестика нема 

дуг вијек, не може високо да одрасте, па је друго дрвеће угуши. Бресто-
вине је било прије а сада има мање, чуо сам од како је струја доведена 
да смета уземљење и оно суши бријест. Од бријеста се правио тељиг, 
главчина код дрвени’ кола мора бити од бријеста, шпије, па штапови за 
поштапање. Сада се не може наћи ако се нађе 5 цм дебео брестић, он се 
већ осушио.

Има ли овдје зове?
– Има зовке, прије се од зовке правиле цијеви које су жене користиле 

када хоће да ткају, на цијеви су стављале памук које се мећу у чунак а 
када се снује били су мосурови, а те мосурове су правили каравласи и 
доносили овамо да купујемо. Цијеви се направе тако што се зовка осуши, 
а оно срце кроз средину лако се острањивало, а дјеца су правила од зовке 
свирале, пуцаљке, штрцаљке.

Има ли врбе? 
– Има врбе, само се зашиљен колац од врбе може омладити, а од дру-

гог дрвета не може. Багрен се не смије зашиљити ако треба да се омлади, 
багрен када процвјета и оно сјеме падне, све никне, јако се брзо тића. За 

68 Врста боје за пређне тканине
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прављење дрвени кола се користило три врсте дрвета, палци су били ба-
гренови, наплеци су били јасенови, а главчина је била брестова.Точкови 
од кола су се мазали катраном да не труну.

Је ли било још занатлија, колара у Слијепчевићима?
– Не, није, ја сам и правио дрво и окивао. Мор’о сам направити чети-

ри точка, први и задњи штел, працијеп, срчаницу и то оковати. Када све 
то урадим, то су цијела кола, човјек дође, плати и отјера нова кола.

Јесу ли се тако правила и воловска и коњска кола?
– Правио сам лотре и шараге, а то је тешко направити. Када су почела 

гумена кола било је пуно лакше, направим само штелове и сандук, али 
око сандука је требало направити винклајз па направити да се затвара.

Је ли било других заната у селу?
– Био је Милан Вуковић столар. Он је правио само врата и призоре, 

а касније је дошао и његов брат. Касније је направио млин, па је радио и 
једно и друго док није оболио. Био је и Борисав Јовељић. Он је и прије 
рата правио дрвене куће, па је знао направити врата и прозоре за кућу, па 
је правио дрвене каце и бурад. А за вријеме старе Југославије, ја то ни-
сам упамтио, био је једини мајстор у Слијепчевићима Лекин отац Божо 
Дамјановић. Он је знао направити и кацу и буре и врата и прозоре. Ја сам 
самоук морао све научити док је у Брезовом Пољу био колар и код њега 
ковач, а ја сам све сам радио.У селу Брезовом Пољу је био Живан Јовић 
који је био добар мајстор, он је знао направити: точак, стан, ступу, кацу, 
буре.

Како се намјештај набављао? 
– Намјештаја није ни било. Намјештај је био сандук који се куповао 

у граду, а мајстори су знали да га лијепо украсе, ишарају. Када се цура 
удавала сандук је био пун беза и чарапа, а ако има ћилима и поњава то се 
вуче у колима онако. Намјештај је почео када је дошла она држава, друга 
Југославија. Послије је знао Ђоко Илић направити орман. У орман се 
стављао босиљак, мирисно цвијеће и туње. Ђоко је једини који је имао 
четири разреда и водио евиденцију. Био је код Леке у војсци. Женио се 
једном па није живио с њом. За вријеме рата је живио с цуром из Санди-
ћа, он оде у четнике а жена му оде у партизане. 

Које су врсте старог воћа биле, воће које није прскано, а које је успи-
јевало овдје? 

– Највеће воће је била шљива, биле су пушнице, шљива се сушила 
и извозила у Њемачку, а од лошије шљиве се правио пекмез у великим 
жељезним оранијама. Пекмез је откупљивао накупац Саво Узановић из 
Брчког. Осим шљиве су биле крушке „жуторепе“, приспијевале за Ви-
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довдан, биле су крушке „јагодњаче“ и оне су приспијевале прије Видов-
дана, крушке „шеничарке“ су приспијевале када зри пшеница, крушке 
„јечменке“ су се користиле за ракију, крушке „лубеничке“ које су биле 
пуно слатке, крушке „зимњаче“ које буду зреле пред зиму и чувале су се 
за зиму, крушке „такише“ су се сушиле, ове године је мој синовац Љубо 
осушио око 200 кг код Вукашина Панића.

Василија Ђојић (1927-2008) код казана

А јабуке су биле „црвенике“ које приспију око Госпојина и од њих 
се пек’о пекмез. Јабуков пекмез се чув’о, мало се наспе у тањир па се 
умаче с хљебом. Када се прави пекмез од јабука требало је пазити да 
се пекмез не препече јер ако се препече он се стврдне када се о’лади и 
мораш га бацити. Биле су јабуке „видовњаче“, „петроваче“, „колачуше“, 
„прутавке“, „кисељаче“...

Туња (дуња) је било, свака кућа је имала туњу, Милан Митровић има 
и данас туњу на којој роди по 200 кила, крупна врста. Праве слатко од 
туња. Трешања је било мање, али је било. Вишње су биле дивије, није 
било питоми’. Оскоруша је ријетко било, била је једна у башчи покојног 
Николе Бркића. 

Стабло оскоруше у Бркићима, снимљено 2005.
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***
 
Радивоје Симикић (1928)

“Пођо’ Тузли одо’ Вуковару, 
бјела ружа цвати на дувару”

Старији брат Савин Радивоје Симикић имао је другачији животни 
пут од Саве па су и његова запажања и памћење нешто другачији. 

Иначе, Радивоје има два сина, Миодрага и Милорада. Миодраг има 
два сина, старији Небојша је ожењен и има сина Миодрага, а млађи Сте-
фан има 13 година. Милорад има фирму “Сико”. Ожењен је из Бузекаре, 
из фамилије Симикића, има сина Сашу који завршава економски факул-
тет, а кћерка Орнела је већ завршила економски факултет. Ни Орнела још 
није удата.

Радивоје Симикић

Радивоје казује:

– Ђед Ђорђија Симикић је дошао у Слијепчевиће 1841. или 1842. 
године из Обудовца. Имали смо стару читуљу али је изгорјела за вријеме 
рата. Ђед је тамо убио бега због „права прве брачне ноћи“ и дошао у Сли-
јепчевиће гдје је било онда 27 кућа а два бега. Њему је бег дао 200 дулума 
земље у комаду, а у Трњацима су се поштовала „кметоправа“. Тако је ђед 
Ђорђија добио. Ђорђија је био отац Перин, а Перо је умро 1910. године. 

Радивоје (Милана) Симикић рођен је 28. јуна 1928. године у Слијеп-
чевићима. Основну школу завршио у (похађао од 1937.) Брезовом Пољу 
1941. године. Као дијете помагао у раду Хришћанске богомољачке за-
једнице у Слијепчевићима. Још каже: – Долазио је и служио поп Бранко 
Поповић из Крбета, па Поп Саво из Дервенте је био у Брезовом Пољу, а 
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прије њега поп Мирко Симоновић. Попа Саву и попа Мирка су усташе 
отјерале у таоце и у цркви у Брезовом Пољу нико није служио. Када је 
био Свети Мрата��, слава Дома у Слијепчевићима, док је у прољеће било 
причешћивање (уз часни пост). Прекадње70 и кољива�� су ношена код 
попа кући. Исто тако је поп читао молитву да неко ко је болестан оздрави 
или, ако је тежак болесник, да се лакше с душом растави. За вријеме рата 
је тифус харао по селима нашим. 

Ишао је Радивоје код попа Бранка у Крбете па затекне попа како једе 
само прову издробљену, испекла му попадија па измрвио. Попов син је-
дан умре као студент у Београду. Одвежен је у Брезово Поље да се опоја 
у цркви, а поп Бранко није хтио да уђе у цркву зато што никад није био за 
то да се црква прави ту међу муслиманима.

– Вођа братства Хришћанске заједнице у Слијепчевићима, каже Ра-
дивоје, био је Софрен Бркић, отац Славка Бркића, а Живан Митровић 
је био задужен за молитву. Живан Панић, стриц Веље Панића, био је 
задужен за тропар: 

„Помози нам вишњи Боже, 
без тебе се ништ не може. 
Ни орати ни копати 
ни за правду војевати.“

Како се живјело у Слијепчевићима послије Другог свјетског рата и 
од чега? 

– Како? Ако треба хљеба, произведи сам себи, држава ти није могла 
помоћи, чак се и држави морала давати обавеза и плаћати порез на зем-
љу.

Које су житарице онда узгајане?
– Пшеница бркуља и нека бјелица, али ријетко је неко имао ту бјели-

цу, затим кукуруз, зоб смо сијали јер се могла продати за исхрану коња, 
затим јечам али мање и раж смо сијали јер је рађала и у лошијој земљи, 
а стигне и прије пшенице да има за хљеб. Упамтио сам и стару, бившу 
Југославију. До рата сам имао 12 година, а 1941. године сам завршио 
четири разреда основне школе и добио свједочанство Независне Државе 
Хрватске. Ишао сам седам километара до Брезовог Поља, кроз Трњаке 
и преко њива. Учило се онда осам сати сваки дан, понесемо ручак. У 
школу Брезово Поље је ишао само мој засеок Митровићи, Симикићи 

��  „Слатко Православље“ у Сеобама, Аутор: Марина Марић, „Православље“, Број 1072, 
Рубрика Култура

70  Жито освјештано за крсну славу
�� Жито освјештано за даћу
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(16 кућа) и Трњаци, а остали су ишли у Ражљево: Краљевићи, Панићи, 
Горњи Сандићи, Попово Поље. Пола села Брезово Поље ишло је у школу 
Брезово Поље, а пола у Ражљево. Буковица није имала школу па су ишли 
у Брезово Поље. 

Ми смо имали вјеронауку суботом. Поп је био Мирко Симеуновић, 
отјеран у таоце у Јасеновац, а муслимани нису тај дан ишли у школу, а 
петком смо ми ишли само до подне јер после подне су муслимани имали 
вјеронауку.

За вријеме бивше Југославије на селу је било много газда који су 
имали марву, није било фабрика и свако је настојао да купи што више 
земље. Бар они који су имали мушку дјецу.

Је ли било воћа? Јесу ли у Слијепчевићима претежно узгајане шљи-
ве?

– Брчко је било главни извозник шљиве, а у Слијепчевићима свака 
кућа је имала шљивик. У селу је било десет пушница, само у мојој мали 
је било пет пушница. Узгајала се шљива пожегача, рађала је и била круп-
на, крушке такише се сушиле. Мој отац је имао предност јер је имао 200 
дулума земље у комаду и све уз кућу.

Је ли то ђед Ђорђија добио од бега? Сјећате ли се још неких локали-
тета у селу?

 – Ђед Ђорђија је то добио од бега, а бегови су то вољели давати јер 
су имали трећину од рода. То је био онај бег што је имао беглук на брду 
код Веље Дамјановића. Вјероватно Ме’ага. Поток испод Меагина бунара 
се звао “Велика”, тај поток је скупљао воду па се уљевао у Саву. То је она 
прва ћуприја од Трњака према Брезовом Пољу. У селу има четири мања 
потока.

Ви сте послије рата обучавали друге људе писмености?
– Почео сам обучавати неписмене 1945. године, јер сам једини у селу 

завршио основну школу са оцјеном 4. Ишао сам прво у Брчко на семинар. 
Код једног домаћина смо јели, а код другог спавали.

Ко су били ондашњи учитељи у Брезовом Пољу?
 – Учитељи су тада били Вера Буровић, касније удата за Луку Оршо-

лића, њен отац Милан Буровић имао је тада књижару у Брчком. Била је и 
Томка Томшић, њу су убили партизани 1943. године. Мислим да је била 
члан гестапоа. Знала је добро њемачки језик. У априлу 1941. године дош-
ла су три Нијемца на мотору у Брезово Поље. Тада су основали усташки 
табор и она је ту била и преводила оно што су они писали на табли. А 
то је да ће за једног Нијемца, ако погине, стријељати 100 Срба. То нам је 
учитељица превела и рекла да ми то пренесемо својим родитељима. Ја 
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сам тада био четврти разред, а она је учила трећи и четврти. Вера је учила 
први и други разред. Онда су написали да сви који имају оружје, ловачко 
и друго, да у року од десет дана донесу у усташки табор и предају или ће 
у противном сносити посљедице. 

Је ли било сукоба, јесу ли они упадали у Слијепчевиће?
– Било је мало с почетка мирно. Све до августа. а првог августа позва-

ни су сви људи у општину у Брезово Поље, да из сваке куће дође понеко 
ради пописа. Мој отац и матер су послали мене јер сам био писмен. Мо-
рам знати које је ко годиште у кући, колико имамо дулума земље, колико 
марве, колико трошимо хране у кући, колико меса, јаја... Општина је била 
у згради школе. На спрату је била школа, а Општина доле у приземљу. 
У Општини су били полицајац (не жандар) и био је начелник. Начелник 
је био из нашег села Милан Деспотовић. Њега су касније убили четници 
послије рата. Милан је био биљежник у Општини. Били су вијећници, 
као сада одборници, и свако село је имало кнеза, и ако хоћеш да продаш 
марвинче морао си отићи код кнеза, да ти да потврду да је то твоје, са 
описом марвинчета које продајеш. Онда ту потврду овјериш у Општини 
и добијеш пасош за марвинче.

Војник Радивоје Симикић

Ко је тада био кнез у Слијепчевићима?
– У Слијепчевићима је био Велемир Панић, ђед Веље Панића. Он 

је имао четири брата али је био најстарији. У ташни је носио дуван, 
флашицу ракије, масат и труд72. Њему се давало годишње 100 динара, и 
када идеш да извадиш потврду 2 динара, затим је ишао с порезником ако 
треба нешто плијенити. Он је умро својом смрти, а његова су два брата 
Милан и Живан погинули. Милан је отишао годину прије рата на Косово 

72 Масат, кремен и труд су прибор за паљење цигара. Масат је комад жељеза којим се 
удара о кремен (креше) на коме се држи комадић меког унутрашњег дијела осушене велике гљиве 
скинуте са стабла. То запали искра па онда цигару.
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у манастир, али када се заратило он је дошао кући. На крају рата, када је 
Београд ослобођен, када су четници почели дизати све способно да би се 
одбранили од партизана, тада су Милан и Живан отишли у четнике.

Ко је још био у четницима из Слијепчевића?
– Био је и наш најстарији брат Перо. Он је прво био у партизанима, 

јер су га дигли на почетку 1943. године. На почетку рата био је једини 
официр Стево-Леко Дамјановић. Завршио је војну академију. Био је у 
чину капетана прве класе. Прво је радио у Шапцу па у Бијељини. Сјећам 
се долазио је као момак код учитељице Вере Буровић. Мало се у почетку 
крио, па је отишао код мајке у Тобут. 

Партизани и четници су били заједно све до 1942. док није изгинуо 
штаб у Вукосавцима. У Крбетима код Пере Милића био је четнички 
штаб, а у Ражљеву је био партизански штаб. Онда се подијеле, четници 
су, једна чета, ишли свако јутро на Кобилић на положај да се бране од 
усташа, а партизани су ишли у Доње Сандиће јер су многе усташе нади-
раде. Једна десетина је ишла у Трњаке, и ја сам једном с мајком ишао и 
носио им ручак.

Једном у Брезовом Пољу још док сам ишао у школу, прије распуста, 
пошаље ме мајка да продам јаја и да купим фарбу да боји вуну. Тада срет-
нем двојицу усташа Сафета Рашидовића и Селама Требинчевића. Они су 
послије рата одробијали по 15 година, а ухватили су их у Петковачи два-
три мјесеца након ослобођења. Пита мене Селам: – Мали, пошто су јаја?, 
а ја кажем: –  Динар! Преко пута био Божо Грумић, Србин, држао кафану, 
биртију, и рече: – Понеси мени, ја ћу купити јаја! И ја однесем Божи јаја. 
А када сам се враћао, зовну мене Селам и опали ми шамар. Послије рата 
кад је он дошао с робије, ја сам тада радио у Брезовом Пољу као посло-
вођа у Задрузи, рекнем ја њему за тај шамар, он се снебива, шта ће.

Значи, били сте на дужности у Задрузи? 
– Прво сам од 1950. до1953. године био предсједник Сељачке рад-

не задруге у Слијепчевићима, послије сам све до 1967. године радио у 
Задрузи у Брезовом Пољу. Одмах 1945. године су ме, мог оца сестрић 
Радовоје Лукић је био утицајан, поставили као омадинског руководиоца 
у селу, послије годину дана приме ме у СКОЈ, па у Партију.

Да се вратимо још назад. Када сте водили течај?
– Ја сам учио курс за аналфабетски течај у Брчком, у школи преко 

пута данашње робне куће, два мјесеца. То је било у марту и априлу 1945. 
године. Четири брата Михајловића, били поријеклом из Крбета, су ме 
хранили, три оброка дневно, а код Бранка ћурчије у Српској Вароши смо 
спавали нас двојица, ја и један из Трњака. Из сваког села: Слијепчевића, 
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Сандића, Трњака, Ражљева, били су позвали по једнога. Учили смо по-
лазнике у једној кући на сред села. То је била велика кућа Мије Дамја-
новића. То је тамо гдје је дошао Гаврић из Забрђа цури у кућу. Ми смо 
у великој соби учили, биле су клупе. Прво смо учили цуре око тридесет 
до четрдесет их је било. Свака је добила по свеску и оловку. Настава је 
трајала пет сати и сваки дан смо учили по једно слово, тридесет дана 
- тридест слова, ишло се и недељом, нема прескакања. То је био аналфа-
бетски течај!

Јесте ли их учили и ћирилицу и латиницу?
 – Учили смо само ћирилицу, латиницу нисмо ни учили. Када су цуре 

научиле слова, онда су добиле буквар и читанку. Послије су научиле и 
читати слово по слово. А цуре су биле заинтересоване да би могле писати 
писма момцима, претежно у војску. Долазиле су, када сам ја био дијете, 
да им пишем писма за њихове момке. 

Писма су почињала: “Драги мој, ево доби мало времена да ти се ја-
вим, да ти напишем, како си ти, ја сам добро, на мом срцу остали терети 
што нам нису заједно кревети”... „драго моје шећеру и меду“... и на крају 
оно: „Вита јела зелен бор молим брзи одговор“, па кад нацртају руку: 
„Ова рука путује да се с тобом рукује“, а кад добије одговор онда донесу 
да им ја читам, па било им незгодно и зато су вољеле да науче. А када сам 
отишао ја у војску, те цуре што су биле на течају су и мени писале. 

И у војсци сте писали писма друговима?
– У војсци је био исто организован течај, ко није знао да чита и пише 

био је обучаван. И мој отац је био неписмен па је у војсци научио да се 
потпише. 

Знате ли ко је све из Слијепчевића погинуо у четницима, а ко у пар-
тизанима? 

– Као партизан није скоро погинуо нико, а четници су убили Вукаши-
на Панића. Па Милана Деспотовића, што је био начелник и Лазара Да-
мјановића, а мој брат Перо побјегао, био је рањен, када су 1946. године 
чували машину, и њега би убили.

Мој отац је био за четнике, одборник четнички, био је послије у 
лагеру мјесец дана иако му је сестрић Радивоја Лукић био партизански 
функционер. 

Само поменута тројица су погинула од четника, и то послије осло-
бођења. Као четник је погинуо брат моје жене, Васлија Краљевић, био 
је Лекин пратилац. Отишао у покрету и није се вратио, дал’ је у Босни 
утопљен ил’ је прешао не зна се. Јово Тодић је био у јединици Марка Лу-
гоњића. Два брата, Живан и Милан Панић, су погинули када се четничка 
бригада вратила када није могла прећи преко Босне јер није било моста. 
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То је било када је Брчко ослобођено. Дошли су код цркве у Бузекару и 
тада је командант Митар Митровић рекао: – Ко смије да се преда нека се 
преда, а ко неће да се преда нека сакрије пушку и нека се крије. Чекали 
су везу да се споје. Енглези треба да стигну и многи су четници тамо 
појурили, чак и Дражо, али им није успјело јер су партизани пресјекли 
дивизије што су ишле поред Дубровника из Црне Горе, а други су их 
одмах чим су прешли код Зенице или Сарајева пресјекли. Неки су поку-
шали и ко је прешао није се вратио. Не зна се ни гдје је ко погинуо, неко 
код Дервенте неко код Бања Луке. Само се након три мјесеца вратило 
три-четири дјечака који су били дигнути. Они су се сакрили код сељака, 
бацили пушке па радили. Тако је и Веље Панића отац био дигнут па се 
вратио послије три мјесеца, исто и Васлија Ђојић.

Од усташа је још у прољеће 1942. погинула само мајка Лазара Дамја-
новића док су сви остали погинули од српске руке.

Стеван Дамјановић Леко, колико ја знам, никог није убио у Слијеп-
чевићима. Он је погинуо на Мајевици��. а био је присталица да се сви 
пребаце преко мора у Енглеску. Та четничка бригада је бројала око 450 
четника, командант је био Марко Лугоњић, његов замјеник Митар Ми-
тровић. Митар је погинуо после 1946. године иза гробља у Бузекари. Ту 
је погинуло око 15 људи, од тога су из Слијепчевића били: Томо Деспо-
товић и Милорад Максић. 

А они који су погинули у Близној, одмах послије 1945. године, то су 
они који су доведени из лагера, из Брчког. У Близној су из Слијепчевића 
погинули: Саво Панић, Перо Панић, то су Вељини Панићи. Из Трњака 
Стјепан и Божо Грујић. Ја сам познаво те четнике, они никада нису борбу 
водили. Можда су у пуцњави убили неког усташу или Нијемца. 

Када је у марту 1944. године наишла злогласна 13. СС-ханџар диви-
зија, она је кренула у три правца. Један дио је кренуо преко Челића за 
Мајевицу, други преко Кобилића, Станова, Ражљева, Пипераца, Горње 
Буковице за Угљевик, а трећи је цестом кроз Брезово Поље. И све што 
је било у кућама или поред цесте они су убили или потјерали са собом 
па опет касније убили. Неком срећом из Слијепчевића нису никог, али 
су потјерали из Трњака Стојана Николића и његову кћер, цуру. Из села 
Брезовог Поља су потјерали Владимира Ђокића и његовог сина Перу и 
све њих су побили у Вршанима.

Убијали су старце, дјецу и жене!?
 – Из Пипераца су кренули у Корениту, убили су моју тетку Гоју, па 

су у Вршанима нашли неке партизанске ствари. Убили су два попа, убили 
су мјештана Вршанаца око педесет, ту су побили и оне које су довезли. 

�� Постоје двије варијанте приче о погибији Стеве Дамјановића, једна је да су га убили 
припадници ОЗНЕ, а друга да су га убили четници Радивоја Керовића.
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Убили су пет четника у Становима. Само у Забрђу су убили 214 цивила. 
Убијени четници су били у Посавини 1943. године с партизанима јер тада 
није било четника на овој страни. Тада су дошли и Сремци па су нападали 
Брчко, а била им команда мјеста у Ражљеву. Била је једна мајевичка чета 
гдје је био Курјак командант. Када су нападали Брчко, Курјак је прешао 
на Рачи и ослободио села од Јамене до Гуње, а ови су нападали одавде. 
Они су напали али нису могли ништа јер су били ископани ровови и баш 
су у те ровове који су били дубоки до два метра и закопали ове што су 
убијали у Близној. Од Саве около Брчког су били све ровови. Када су 
напали Сремци њих је много изгинуло, јер су дигли бијеле заставе да се 
предају, а онда их све их из митраљеза покосе. Увече су почели ударати 
хаубицама, чак је и у Слијепчевиће пало пет граната од хаубица. 

Да се опет вратимо на рад на описмењавању. Колико сте на течају 
обучили људи и жена?

– Обучавао сам све неписмено у селу, све цуре, жене и мушкарце 
до 50 година старости. Обучавао сам их скоро годину дана, цијелу зиму 
1945. године, а у прољеће 1. априла 1946. године су ме дигли на пругу 
Брчко-Бановићи. Комадант Прве брчанске бригаде био је Станко Томић, 
касније директор жељезаре Зеница, тада је био студент. А ми дошли боси 
па су нам испред банке подијелили одјећу и обућу, па нас камионом одве-
зоше у муслиманску Тињу. Тамо нас раздвојише, момци посебно, а цуре 
посебно. Било је и тада четника, ноћу смо дежурали, чували стражу. 

Кад сте постали пунољетни? Је ли било још Ваших вршњака из 
села?

– Ја сам рођен на Видовдан 28. јуна 1928. године. А био сам, како 
рекох, од првог априла 1946. године на радној акцији. Већ 1947. године 
и на акцији “Иво Лола Рибар” у Жељезнику, када се правила фабрика 
тешких машина и алата. Из Слијепчевића је још био са мном Драго То-
дић, Велемир Обреновић, Велемир Митровић, Вићо Костић. Касније су 
и цуре ишле на радне акције, обје моје сестре су ишле, једна у Земун, а 
друга на аутопут Београд-Загреб.

Шта сте радили до војске?
– До војске сам радио у Трњацима у продавници мјешовите робе. 

У војску сам отишао 28. новембра 1948. године и то у школу резервних 
официра у Словенску Бистрицу. У војсци сам био 18 мјесеци, био сам 
артиљерац. Када сам изашао, по чину сам био потпоручник. Касније сам 
сваке четири године морао ићи на војну вјежбу по два мјесеца, ишао сам 
у Славонску Пожегу, Добој, Модричу.

А послије војске?
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– По доласку из војске била је већ формирана Сељачка радна задруга 
у Слијепчевићима и мене постављају за предсједика задруге, а сједиште 
задруге је било на путу према Панићима иза Максића. Тај пут смо ми из 
радне задруге просјекли. 

Је ли био стари пут низ поток кроз Дамјановиће па у Паниће? Он се 
грана једним правцем према гробљу Мирковача, другим за село Брезово 
Поље, а трећим према Крбетима и Ражљеву?

– Тај пут према Крбетима, односно кући Јеле Брђанке и Пеулићима је 
просјечен касније када је била комасација.

Кад сте споменули пут и поток, јесте ли у дјетињству чували стоку 
и гдје?

– Ми смо увијек имали стоке. Држали смо 10 до 20 оваца, па крмака 
осам до десет и обавезно говеда. Увијек смо имали по двије или три кра-
ве музаре, а стоку смо чували по њивама за испашу. Њива звана “поље” 
према Трњацима је плоднија земља али је исто прахуља, а простире се од 
наших кућа до Трњачког гробља. Пољска земља је сионица.

Је ли тамо „старо село“?
– Причали су да је некада ту на тим њивама за вријеме Турака било 

старо село које је изумрло од куге 1814. када је харала и у Посавини. 
Причали су да је толико умирало да нису стигли све сахранити у току 
једног дана што умре, па су их сахрањивали други дан. 

У току Другог свјетског рата је пуно умирало од тифуса. Највише је 
страдао наш засеок. Ту су страдала три момка, два Митровића и један 
Деспотовић, па је страдало неколико старијих људи и жена. Мислим да 
мала дјеца нису страдала. Тифус је био 1942. године, а преносиле су га 
вашке (уши). 

– Касније су опет 1945. године четници донијели вашке у једну кућу 
у Трњацима гдје су умрли и човјек и жена од пјегавог тифуса. Умрли су 
у року од мјесец дана, а имали су око 45 година. Обољели од тифуса су 
имали високу температуру, па су неке жене знале и стављале облоге од 
сирћета. 

 Да се опет вратимо Вашем послу. Колико је трајала радна задруга? 
Како је радила и када је укинута?

 – Радна задруга је била три године. Имали смо своје бригадире, оду-
зета је земља од Деспотовића, Ђојића и других сељака. У ствари, све је 
одузимано: земља, кола, волови, плуг и казан, само се остави човјеку 20 
дулума земље.

 Чланови Сељачке радне задруге су радили за дневницу (звало се 
трудодан), а било је у задрузи 22 куће, наплаћивало се у натури, добије се 
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кукуруза, пшенице. Ми смо колективно радили, све смо дијелили између 
себе, нисмо имали обавезу према држави. Имали смо своје коње, три 
пара и два пара волова, имали смо пет крава.

Је ли била каква задружна радионица, напримјер ковачница?
– Била је ковачница за одржавање возила, поткивање коња, а некада 

смо прије ишли у Ражљево јер су тамо била два ковача Перо и Љубо 
Кисић, а у Поповом Пољу је био Саво–Кемпер. Мој брат Саво није радио 
у задрузи, он је касније отворио ковачницу и радио код куће.

Када је расформирана радна задруга? 
– Сељачка радна задруга се расформирала 1953. године, а ја сам те 

исте године отишао у Земљорадничку задругу у Брезово Поље јер она се 
није била расформирала. 

Прича се да је Благоја Ђојић прије Другог свјетског рата једини у 
селу имао кућу зидару. Да су је послије рата партизани срушили, узели 
циглу и одвезли у Сандиће да направе школу? 

– Она јест срушена. Њу су срушиле усташе. Можда се мало цигле 
одвукло јер је у Трњацима била основана бригада и они су правили циглу 
за школу у Сандићима. Затим је била нека попова кућа у Горњим Санди-
ћима. Поп је умро па су срушили ту кућу и пола цигле одвукли Брезичани 
и направили ону зграду гдје је Мјесни уред, а пола те цигле су одвукли у 
Сандиће за школу. 

Ми смо у Трњацима правили циглу и правили задружни дом и за 
једно љето три циглане направили.

Ко је био мајстор за циглану?
– Само је једном дошао један Хрват из Рачиноваца који је почео, а 

онда су то наши преузели. Па смо у Слијепчевићима правили циглану. 
Тамо одма када се сиђе у поток, испод Цвике Дамјановића куће, када хо-
ћеш у Краљевиће. И оданде смо вукли циглу за школу у Сандиће. Ишао 
сам на Гњицу па натоварим пијеска и возим за школу у Сандиће. 

Како је било послије у Брезовом Пољу?
– Када сам прешао у Брезово Поље у Земљорадничку задругу прву 

годину нисам радио, био сам предсједник Управног одбора и добијао 
3000 динара плате. Онда сам се запослио, па сам био пословођа на Еко-
номији. У Петковачи смо радили, јер је цијела Петковача, Гњидавице 
и сав беглук, гдје је сада ново насеље у селу Брезовом Пољу, припада 
Економији. У Земљорадничкој задрузи сам радио све до 1963. године. А 
када је основан Комбинат 1963. године мене узму за референта за откуп 
земљишта за рад на терену у Ражљеву. Земља гдје су биле оне штале, бе-
глук гдје био онај млин, све је то припало великој економији у Брезовом 
Пољу. 
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Био је и свињац који је био обложен сламом. Једном када је био сни-
јег запалио се и изгорио, а у њему је било око 200 свиња, од тога је нешто 
поклано и одвезено у ладњачу. То је било 1958. године. Млин тада није 
радио. 

Онда су направљени зидани свињци у Брезовом Пољу и прешли су 
ту неки радници из Ражљева, али су ту претежно радили муслимани из 
чаршије.

До када сте радили у Брезовом Пољу?
– Прву годину дана је био откуп земље. Онда сам 1967. године тра-

жио да пређем у други погон да узмем себи плац за кућу ради дјеце. Они 
су мени нудили плац у Брезовом Пољу, али ја нисам хтио да узмем тамо 
јер је био само један погон. Отац ми није дао земље ни дулума, зато што 
сам имао посао и плату, оставио је онима који су радили земљу. Онда ме 
упуте у Крепшић и ту сам радио седам година. Становао сам гдје је била 
пошта и мјесни уред. 

До када је то било?
– Ту сам радио до 1974. године, а плац сам купио одмах 1967. за 

82 хиљаде динара. Укупна је површина дулум или хиљаду квадрата. Ми 
радници смо плаћали трећину цијене, јер је то било државно добро, а 
дулум је коштао 240 хиљада. 

А одакле сте се оженили?
– Моја жена је из Слијепчевића, из фамилије Краљевића. Њен је брат 

Васлија погино као четник, а има још брата Владимира.
 Ко је знао у Слијепчевићима лијепо запјевати и засвирати?
– Знали су Краљевићи утроје запјевати. Владимир и данас-дан зна. 

А засвирати је знао на двојнице и шаргију Драго Деспотовић али су га 
убили. Он је био скојевац и три до четири дана када је пало Брчко наишла 
једна бригада и убила њега и Драгу Бркића у шуми. Касније је знао сви-
рати шаргију Стево Јовељић, па мој брат Ђојо је свирао шаргију и добио 
је и награду у Ражљеву када су била такмичења у фолклору.

Сјећате ли се пјесама које су се пјевале у троје?
– И ја сам некада пјевао, можда би и сада запјевао али немам с ким. 

“Што ћу мајко удаде се Јела, оде моја голубица бјела” то је сватовска 
кајда. Или: “Пођо’ Тузли одо’ Вуковару, бјела ружа цвати на дувару”

 ***
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Васо-Вајо Јовељић (1924) 

Васо живи у својој кући у Грчици. И поред поодмаклих година одлич-
но изгледа и служи га добро памћење. Није му тешко ни мрско да прича 
о свом родном селу и да се присјећа догађаја и детаља из прошлости. На 
почетку разговора каже да је рођен 1924. године, а да му у документима 
пише да је рођен 1923. године. Ондашњи матичар је погријешио, али 
није то Васи сметало. Прошао је у животу много доброга и лошег и сте-
као огромно искуство.

У милицији је, каже, био 1945–1951. године, а с њим је из Пипераца 
био пок. Цвико Лазић (који је био прва генерација) и Драго Ненин Гаврић 
(друга генерација). У партизанима је био од 1943. године и познаво је 
Матију Стевића и његовог брата Остоју. Он и Матија су још живи. Остоја 
живи у Ливну, а Матија је у Брчком.

Васо казује: – Јовељићи је наше презиме, а мој дјед и прадјед су 
дошли из Кореташа и славе Светог Луку-Лучиндан, а фамилија смо са 
Тодоровићима (Видовићима) из Пипераца. Моја мајка се звала Смиљана, 
рођена Лукић из Пипераца, била је сестра Борисава и Ђоке, а они су (Бо-
рисав, Ђока и Смиљана) Перини, звали су га у селу Перо Чуно. Лукићи 
су иста фамилија са Ракићима и Тодићима и сви славе Св. Јована, Јова-
њадан. Мој ујак Борисав је био прво ожењен Милком, кћерком Стокана 
Видовића.

А нас је било пет браће и ја сам најстарији. Иза мене је Анђелка 
(жива) удата у Бобетино Брдо у Јовановиће, Пелка, била удата у Брезово 
Поље, Јока, била удата за Хрвата, остала је још једна у Букварима, удата 
за Митра Васића.

Иза мене је био брат млађи 10 година Мика, па Лука, па Томислав, 
па Рајо. 

Брат Мика је рођен 1934. године, ожењен из Бобетина Брда, умро је. 
 

 Васо-Вајо Јовељић
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Шта Вам је Борисав, Стевин отац?
– То је мој стриц, татин брат, и њих је било пет браће. Најстарији 

Саво, погинуо 1945. године, Симика је био у партизанима, Милорад 
умро, Пајо умро, па Перо и Стево. Пајо има двије кћери у Србији, удате. 
И Милорад је имао двије кћерке, живиле у Сарајеву у Војковићима. Ве-
лика је то фамилија.

– У Слијепчевићима живи мој братић Симика. И он има два сина. 
Један живи с њим, а други је отишао код тетке у Србију. У Брчком има 
Стево, и од мог најмлађег брата Раје живи син Пантелија, има сина и 
кћерку. Рајо од прве жене има два сина и двије кћери. Стево има сина и 
кћерку. Син му је ожењен и има троје дјеце, унука удата и живи у Модри-
чи. Стево је свир’о шаргију, био је столар, али је скоро имао два мождана 
удара.

Васо је ожењен из Доње Буковице, засеок Буквари, из фамилије 
Цвијановића. Покојна Васина жена, Аница-Анка, била је 1925. годиште. 
Цвијановићима из Буквари су фамилија Стокановићи. 

Васо и Анка имају два сина Милорада и Недељка. Недељко (1948) 
има једну кћер и од ње једног унука.

Милорад има само једног сина, син Дејан није ожењен, има 35 година 
и ради у Влади Брчко дистрикта. 

Васо још каже: – Имам и једну кћерку Невенку (1949). Удата у Пу-
киш за Милана Лугоњића, а живе у Бијељини. Она има два сина, један 
је љекар, други електроинжењер. Кћеркин старији син што је љекар има 
само једну кћерку, која иде у средњу медицинску школу, а други кћеркин 
син има кћерку која иде у први разред и синчића који иде у вртић.

Мога ујака Борисава кћерка Ружа удата је у Станове и родила је Бору 
Тешића, професора и Милку, жену Бранка-Брање Симикића из Слијеп-
чевића.

Лоза Јовељића иде овако: прво Саво, па од Саве Симика, па од Сими-
ке Лука, па од Луке Панто, па од Панте сам ја, каже Васо. Савина жена 
Николија (моја баба) је из Гредице.

Лука је осим Панте имао и Борисава и двије кћери: Десанка удата у 
Бобетино Брдо за Јованом Мићићем, а Даница удата у Кореташе за Ми-
ком Васићем. Пантина дјеца: Васо, Анђелка, Пелка, Јованка, и Јеша, па 
Михајло, Лука, Томислав и Ратомир-Рајо најмлађи. Само је Васо још жив 
од браће иако је најстарији.

Васо још каже: – Мој дјед Лука је живио 99 година. Анђелка и Рато-
мир били су на оца налик, док смо ми остали, сви слични. Ја сам слушао 
дједа Луку када је причао, и рекао је да смо ми из Црне Горе доселили, 
волио је свирати гусле.
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Милан (Бранков) Митровић (1928)

„Војско моја, три године дана, 
остаде ми цура неудана!“

Кад Милан Митровић прича, добије се утисак да је добро запамтио 
шта су људи много старији од њега казивали, али и да је доста прочитао 
и сазнао из књига. Милан је, иначе, служио војску три године у Београду, 
на Бањици. За то вријеме завршио је и подофицирску школу. Послије 
је сваке године, од 1955 до 1965, с прољећа, по три мјесеца радио на 
предвојничкој обуци са омладином. Центар за обуку је, каже, прво био у 
Буквику па послије у Бијелој. 

 Милан Митровић као војник

Пошто је његова генерација служила по три године војску Милан 
каже: – Ми смо онда пјевали пјесму - Војско моја, три године дана, оста-
де ми цура неудана! 

О прошлости своје фамилије и села, те о разним обичајима Милан 
неисцрпно казује: 

– Покојни отац ми је прич’о да су наши стари били Херцеговци и да 
су доселили овдје. Божо је био ђед мога оца, не знам његовог оца име. 
То мора бити у Грунтовници. Жао ми је што не виђо у књигама. Имам ја 
нашу читуљу.

Читуља породице Митровић, преписана 21/8. новембра 1949. године. 
У њој пише Помени Боже: 

1. Крсту, 2. Божу, 3. Милака, 
4. Живану, 5. Љепосаву, 
6. Новку, (Бранкова мајка, Крстина жена), 
7. Радивоја (брат Миланов умро у 11 години), 
8. Митру (мајка Миланова била из Сандића из Гарића), 
9. Константина (три мјесеца живио, брат Миланов), 
10. Смиљу, 11. Бранка, 12. Ристу, 13. Перу...
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Причали су да је бег ишао на коњу у Херцеговину и отуда доводио 
породице којима је давао земљу да обрађују. Бег је дао земљу и узим’о 
приходе. Прамђед мој је имао више од 200 дулума, бег им дао да раде 
земљу џабе. Послије су наши платили бегу, када су бегови одлазили, да 
земља коју су обрађивали буде њи’ово власништво. Већ Трњаци нису 
имали кметоправа, јер сестра у њих није могла добити власништво, твр-
ди Милан. 

Три брата су били бегови овдје: Мујага, Салчин и Ме’ага. Онај 
Ме’агин ’ан то је био неки муслиман Ме’ага откупио плац и отворио 
дућан, није то био бег. Он је држ’о тај дућан (‘ан) до пред други свјетски 
рат. Послије је продао или је умро па је неко његов продао. Узео је Божо 
Зарић из Трњака па послије Милан Обреновић. То је било послије другог 
рата, мијењали су се ту. А ови бегови су били три брата: Мујага, Ме’ага 
и Салчин. Док се у селу зове „меагића бунар“, један је био Ме’ага. Мој 
покојни отац је причо он је њих запамтио сву тројицу. 

А Симикићи су дошли из Обудовца. Тако је причо покојни Милан 
Симикић, Савин отац. Он је знао и из које су фамелије били.

– А у селу је, каже још Милан, била Хришћанска заједница, основана 
око 1937. године Имали смо дом. Сваке суботе увече била је молитва. 
Један чита јеванђеље, послије се игра коло, омладина заигра, шаргије, 
двојнице, свирају коло. Пјесма се ори, пјесма у троје, и мушкиње и женс-
киње пјевало. 

– У дому су се пјевале Хришћанске пјесме. Био сам трећи разред у 
Брезовом Пољу. Године 1941. завршио сам четврти разред. Ишло је нас 
из нашег засеока Митровића шест или седам. У Ражљево су ишли засеок 
Јовељића, Панића и Краљевића, ту су и Деспотовићи, и они су ишли у 
Ражљево. У Трњацима је почела школа одма’ послије рата 1949. године.
Кад је дом завршен, ту су ишла дјеца све док се није школа направила. 
Сада је већ друга година како је школа затворена. Нема школске ђеце, а 
како ми се чини, неће их ни бит!  

Милан у љето 2012.
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Настављајући казивања о Митровићима, Милан каже: – Мој отац 
Бранко и стриц Саво су били браћа по оцу Крсти. Крсто је ђед. Имао 
је по оцу брата Станку. Крстин син Бранко имао је сина Перу, Ристу и 
Милана. Перин син Радивоје и три кћерке: Митра, удата у Брезово Поље, 
Живана је у Брчком, а Љепосава удата за Миливоја Васића у Трњаке. А 
брат Мирка Митровића, Љубо Митровић (1923 или 1924) живи у Лондо-
ну, ожењен је Енглескињом. Имају сина Кристијана који је ожењен и има 
два сина Данијела и Давида. Љубо никад није долазио овамо, а сваких 15 
дана назове телефоном да разговара са фамилијом. Зна српски и све пита 
шта има овамо“.

Још и ово додаје: – Мој отац прич’о да су ту прије били Маџари и 
тамо код куће Костића, у горњим Сандићима, има маџарско гробље (код 
гробља Крушик). 

 
 

 ***

Панорама: Дамјановићи
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ТРАДИЦИОНАЛНО ГРАЂЕЊЕ, ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ
 
 Између два свјетска рата па све до пред крај педесетих година дваде-

сетог вијека на овим просторима су углавном прављене куће и помоћне 
зграде тзв. шеперуше или упола, тако што је цијелу конструкцију чи-
нила дрвена грађа или јапија, од тесане храстовине. И темељи су били 
од храстове грађе. То су тесани храстови посјеци постављени на камене 
ослонце. Најбоље је ако су посјеци у једном комаду довољне дужине, 
мада је било и сасвим подзиданих кућа, што је чвршће. Зависно од наги-
ба терена тако се добијао неопходни подрум испод куће. Такве куће су 
углавном биле цијеле од шепера. Рјеђе су прављене пола шепер а пола 
брвна или ћертови. Брвнаре и у ћертове су претежно биле уџере, магазе, 
амбари, кућарци и мљекари, као помоћни економски објекти. У уџере су 
се одјељивали младенци послије свадбе.

Стара кућа

Зашто смо, брате, срушили стару кућу
Зар смо већ заборавили дјетињство и игру на душецима од сламе
И срећна јутра кад нас је наша мајка будила уз звуке сингерице

Јесу ли нас, брате, забољеле успомене
И тежак живот наших родитеља да би нам хљеб у руке дали

Или туга коју носимо откад смо напустили родну груду
Зашто смо, брате, срушили стару кућу

Јесмо ли се постидјели зато што је од ћерпича а не од цигле
Или можда зато што је малтер био од блата а не од пијеска

Јесмо ли се, брате, уплашили да ће нам бити тијесно
Јер је имала само кућу у средини и около двије мале собе
Или због тога што су подови већ одавно почели да труну

Зашто смо, брате, срушили стару кућу
Да ли зато што у њој нисмо имали купатило и воду
Или само због тога да би неко од нас направио нову

Ако је због тога, брате, узалуд смо је срушили.

Стеван Р. Стевић 

 Ако је кућа била пола од шепера, онда је друга половина била или 
од сложених отесаних па расцијепљених балвана или од дебеле храстове 
даске (петице-фосне). Шепер и шеперуша значи да је дрвена конструк-
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ција прво исплетана прућем или цијепаним штапићима претежно од жес-
тиковине, а потом улијепљена блатом помијешаним са пљевом и на крају 
окречена. Плафон или шакатор је такође често био од брвана које су зва-
ли шашавци, а често су и краће дашчице умотаване у блато са пљевом па 
убациване између греда на плафону. То се звало кладићање или коленике. 
Кад се тај плафон-шакатор осуши, такође се окречи. Друга просторија 
грађена од дасака званих брвна или у ћертове, обично није имала плафон. 
У њој је најчешће било огњиште. Огњиште је било ширине око метар до 
метар и по или нешто дуже, ограђено циглама или ћерпичем са подлогом 
од цигала или набијене земље. На зиду који дијели ту просторију од собе 
био је причвршћен дрвени верижњак тако да се лако може покретати у 
полукруг са носачем о који се окаче вериге које држе котао над ватром 
огњишта. Ријетко ко је имао и верижњак од жељеза. Послије употребе 
верижњак се примакне зиду. На жару огњишта у земљаним лонцима и 
тепсијама пекле су се пите, разна печена и кувана јела. Често се само 
на вруће огњиште стављао хљеб умотан у листове купуса, покривао ту-
чаном или кованом пеком (сачом) па се онда све загртало жаром, што 
је давало спремљеној храни незабораван укус. Под пеком су се пекла и 
печења на кромпиру или у самој тепсији кад су велики мрсни празници 
и када долазе важни гости. 

Цио простор покриван је у почетку сламом или дрвеним даскама, а 
касније ситним цријепом званим бибер. 

Шепер је касније замијенило зидање између дирека (рингловање) 
ћерпичом (непеченом циглом) или циглом. 

Кров је морао бити висок и на четири воде ради што мањег задржа-
вања воде и снијега, а и због већег таванског простора који је служио као 
спремиште за жито. Српске куће су се разликовале су се од муслиманских 
по томе што су двије стране куће биле дуже. Обично је дужа страна била 
она на којој су улазна (велика) врата. Велика врата су углавном окрену-
та истоку или југу „на подне“. На широкој страни крова, на цријепу, су 
обично постављане по једна па чак и двије баџе. Баџа је отвор троуглас-
тог или четвероугластог облика који је од ливеног или кованог жељеза, 
или је био само подигнут цријеп на дрвени рам, а намијењена је за из-
лазак дима и провјетравање тавана. На тавану се обично нешто сушило: 
месо, кукуруз, низови воћа, сиреви (зарци). Просторије нису увијек биле 
потпођене, па је умјесто пода била добро набијена земља. Прозори су 
били изузетно мали. У собу се улазило из куће. На кући су обично била 
двоја врата - велика и мала. Мала су била супротно од великих и служила 
су за излазак у економски дио дворишта, иза куће.
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Временом се све више напредовало у градњи. Већина кућа су, дакле, 
имале камени подрум, обично само под једном половином куће, зависно 
од нагиба земљишта. На подрум се најчешће дизала храстова јапија: те-
мељи, греде, диреци, вјенчанице, рогови, панте. Цијела кућа се у почетку 
састојала од двије просторије, а касније три и више. Просторија у коју се 
улазило звала се „кућа“ (просторија за спремање јела, са или без огњиш-
та), десно (или лијево) велика соба, супротно собица (дјевојачка соба 
или соба за смјештај гостију) и ћилер (шпајз). Испред улаза је прављена 
дрвена веранда, наткривена цријепом, за љетно окупљање. 

Прозори на овим кућама су симетрично распоређени са свих страна 
куће, осим сјеверне, а на свима су били постављени демири. То су у ства-
ри биле по двије окомите и двије водоравне укрштене жељезне шипке, 
уграђене у прозоре (пенџере) као заштита.

 

 Стара кућа

Кад су средње просторије временом добиле плафон, нестало је ог-
њишта, верига, пека (сача), саџака, маша и машица. Огњиште је замије-
њено фур(и)уном или зиданом пећи украшаваном лончићима. Те су пећи 
често прављене у два дијела. Наиме, у „кући“ се сазида дио пећи у коме 
је ложиште и платина са колутићима и пепељаром (испод ложишта), а 
у соби је фуру(и)на са рерном у којој се пече хљеб и остала јела. Испод 
рерне је била повећа мачкара као мјесто за мачку и одлагалиште дрва за 
потпалу и прибора. Тај дио пећи је обично био сазидан од керамичких 
лончића (лончара) који су по ноћи знали свијетлити од усијања и тако 
дуго задржавали топлоту. У „кући“ изнад пећи било је обавезно мјесто 
за лампу или фењер и кадионицу. Понегдје су у зиду остављали мало 
спремиште за кадионицу. Мачкаре су биле обавезни дио сваке куће јер 
без мачке се није могло бранити од мишева којих је било свуда (у житу, 
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брашну, масти, месу и свему што се једе). У свему се могло наћи мишијих 
брабоњака тако да се говорило: „Ако ми нећеш појести ребарце сигурно 
ћеш ми појести гованце“.

 Собе за спавање тих давних година нису имале никакав намјештај. 
За спавање се стерала слама, а на сламу би се прострла ланена поњава. 
Простирачи и покривачи су били ткани од конопље или лана-ћетена. 
Само богатији су имали вунене дебеле покриваче. Под главом су били 
од пређе ткани јастуци напуњени сламом. Ујутро, када сви устану, слама 
се згртала у један ћошак и покривала поњавом и покривачима. Соба се 
потом попрска водом и помете.

 Изнад фуруне о плафон су биле објешене по двије паралелне мотке 
(лијенке) на којима су се сушиле вунене чарапе и остала одјећа, а мало 
подаље је, исто на плафону, била окачена још која лијенка да би се на њу 
стављала одјећа. Изнад прозора, са источне стране, била је мала рафа 
(полица) за остављање кадионице, тамјана, а недалеко одатле је висило 
кандило изнад иконе.

 Најљепша церемонија, која заслужује посебну причу, била је јутар-
ња и вечерња заједничка породична молитва. Ујутро је молитва почи-
њала када се соба среди, постељина уклони и помете. Мирис поквашене 
прашине неутралисао је мирис тамјана из мамине или бабине кадионице. 
Није се могло приступити молитви ни доручку ујутро неумивен. Вечерња 
молитва најдуже је трајала. Напријед ђед или отац, у првом реду старији, 
а за њима дјеца. Нема одустајања док глава породице не каже амин и 
не почне љубити иконе. Тако је било сваки дан али молитва је најдуже 
трајала уочи великих празника кад се дјеци журило на вечеру или на 
спавање. 

 Послије су ушле у употребу сламњаче (сламарице), које су стеране 
по поду. Зими су прављене скеле од клупа преко којих су редане даске, а 
по њима стеране сламњаче и остала постељина. Било је тако ноћу топли-
је. Затим су, убрзо, сламарице уметане у кревете који су заузимали стално 
мјесто у углу собе.

 Осим наведених помоћних зграда у једном дворишту постојали 
су кокошињци и мали објекти за другу перад (гуске, ћурке-туке, патке, 
моркиње-морскаћуше). Уз ограду дворишта, а најчешће подаље од куће 
прављене су штале за коње и говеда, као и обори, или околци за свиње, 
овце и другу ситну стоку.

 
***
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Снабдијевање водом 

 У почетку, по сјећањима већине мјештана, једини бунар био је бегов 
бунар у потоку између Ђојића и Деспотовића имања, онда и други звани 
Ме’агића бунар близу куће Лазара, а данас, Мише Дамјановића. Воду са 
беговских бунара носило је цијело село. Вода се носила у дрвеној бреми 
на рамену и љети и зими за потребе сваког домаћинства. Брема је у ства-
ри уска округла дрвена качица са двије рупе, једном на горњем поклопцу 
(задну) кроз коју се пуни и другом рупом при врху, а у средини једне 
дужице. Друга рупа је служила за сипање воде у мање посуђе. Кад се 
брема напуни водом, зачепе се обје рупе чепинама које су прављене од 
кудјеље, а понекад од платна и међусобно повезане канапом. 

                           Стари бунар код Ђојића                                                Брема

 Први приватни бунар у Слијепчевићима, према казивању Саве Сими-
кића, ископан је у дворишту Милана Деспотовића, сеоског кнеза. Други 
је ископан у дворишту Савиног оца Милана. Оба су дубине око 40 метара 
и озидана каменом. Иначе, ранији беговски бунари били су ископани у 
потоку и зато плићи за око двадесетак метара. 

Бунарска вода је доношена кућама за “пиће, кување, прање беба, по-
суђа, прање руку, умивање, купање и друге сличне потребе”. 

Стока је појена на барама, јер су баре копане скоро у свакој њиви, 
а у близини кућа обавезно. Вода из бара коришћена је и за прање веша. 
Традиционално прање веша, прије појаве модерних машина у селу, оба-
вљано је на занимљив начин. Веш је стављан у паријеницу и заљеван 
врелом водом са пепелом од дрва, званом лукшија.
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Паријеница је била стублина од шупљег издубљеног комада стабла 
дрвета без дна у коју је могло стати довољно веша. Након поменутог 
заљевања или парења веш је остављан да се кисели извјесно вријеме, а 
онда су га жене носиле на бару и комад по комад ставивши га на камен 
или равну дрвену подлогу, лупале пракљачом. До баре и назад веш је 
ношен на посебној мотки нараменици.

 ***

Годишњи обичаји у Слијепчевићима

Сто села сто адета!

Божић

Саво Симикић каже: – На бадњи дан се устане рано, попије кафа и 
онда ја и брат идемо и осијечемо бадњак. У нас близу шума и увијек је 
било пуно бадњака. Отац је говорио ”Да ми је бит жив док има бадњака у 
шуми“. И кад дођемо кући, још ујутро рано, прислањамо бадњак уз кућу. 
Онда се они из куће и ми посипамо житом и честитамо бадњи дан.

– А сјечење иде овако: „Добро јутро бадњаче“ па га поспемо житом и 
онда што већу треску прву осијечемо да буде цијелу годину кајмак дебео. 
Понесемо је кући и она стоји у кући цијелу годину. Једну гранчицу од 
бадњака метнемо за икону и она буде ту цијелу годину. А мајка, кад кува 
чесницу, наспе воду и отом гранчицом измијеша брашно у води. Вјерова-
ло се код нас да треба за Божић печеница, тука и једно пиле. Да се троје 
закоље. Мећало се шенице скуване и мало издробљене са тичијем месом 
и то се звало „гершло“. Била је традиција да се то спрема за Божић. 

Саво се сјећа и пјесме која се пјевала: Вако се у нас прије говорило: 
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О Божићу 

– Јесен прође, а зима дође
и највећи хришћански празник 
Божић нам дође.
У нажега Божића
три сребрена ножића.
Један реже чесницу
други реже печеницу
а трећи реже масни сирац.
Колко у бадњаку било варница
толико у кући да буде 
здравља, радости, 
весеља и рођења.
(то говори полазник)
Да нам роди жито и шеница
а у брду винова лозица
да нам се краве теле
а крмаче прасе.
Да се са радости једе печеница
а да се у кући рађају мушка ђечица.
Да мајка своје дијете
својим млијеком ‘рани
а да мајчин благослов 
дијете од душмана брани.
Слава Богу на висини а на земљи мир
а међу људима добра воља.
Дај нам, Боже, мира 
да са радости пијемо вина.
Дај нам, Боже, да се Срби сложе
и да се умноже.
Много љета а више година
Мир Божији, Христос се роди
На ваистину Христос се роди
У име оца и сина и светога духа. Амин! 

Положајника, или полазника, како се овдје каже, имала је свака кућа. 
– На Божић ујутро, вели Милан Митровић, нађе се неко из села да буде 
полазник па се огрне и да му се поклон. Он удара машицама по ватри 
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и виче: – Колико варница - толико здравља и весеља, јањаца, прасаца, 
говеда, пара. Онда се он други или трећи дан Божића зазове на ручак. То 
обично буде неко дијете из фамилије или комшилука, а може и из куће 
најмлађи, ако нема ко. Први дан Божића се не иде никоме од своје куће.

Српска нова година
– На Српску нову годину, каже Милан, кити се башча сламом. То је 

она слама што се стере у кући уочи Божића, а износи трећи дан. Помало 
се ставља на сваки шљивић. Тијестом, а неко бијелом земљом или кре-
чом исписује се на свака врата ћирилицом С. Н. Г. (Сретна Нова година), 
а неко само на вратима амбара напише та три слова.

 
Васкрс 
– На покладе, уочи часног поста, обичај је да се дјеца и омладина 

намажу бијелим луком. Бијели лук одгони вјештице и чува да се дијете 
не урекне. То су гатке али бијели лук је здрав, вели Саво Симикић.

Милан Митровић каже: – За Васкрс се уз Часни пост сакупљају јаја 
па онда дјеца, а и одрасли, бирају себи „тучкове“. То су она кокошија јаја 
која се куцкајући о зубе пробају јесу ли тврде љуске. Кад тако изаберемо 
себи јак „тучак“, онда на Васкрс, послије доручка, изађемо из куће на 
пут па са осталима у комшилуку и селу пробамо ко је вјештији. Чије јаје 
буде јаче он однесе од оног другог и тако се зна накупит пуни џепови 
јаја. Свако носи макар по једно шарено васкршње јаје у џепу сва три дана 
Васкрса и ђе год дође треба му. А неко носи и више. Било је срамота за 
мушко ако немаш јаје да се „потуцаш“. 

Крсна слава
У Слијепчевићима нема куће у којој се не слави крсна слава, то кажу 

сви. Каже се да ако неко слави своју крсну славу он је сасвим сигурно 
Србин. 
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Славски комлет: свијећа, прекадња, вино, и крсни хљеб

У нашем народу је од памтивијека обичај да се слави крсна слава.�� 
Свака породица има светитеља који се слави по црквеном календару као 
заштитник лозе и породице. Тај обичај уведен је прије више од хиљаду 
година. Тог дана су крштени наши преци. Наш народ је побожан и вјеру-
јући од давнина. Кад су примили хришћанску вјеру, Срби су показивали 
своју вјеру по примјеру светих и побожних људи. Када би се догодило 
шта знаменито, спасоносно и избавитељно, славио се светитељ који је 
тога дана по календару, као празник. Исто тако, појединци су када би до-
живјели неку животну радост, избављење, испуњење жеље, рођење дуго 
очекиваног дјетета, славили тај дан са захвалношћу Богу и светитељу 
као посреднику и заступнику пред Богом. 

 Наши преци су памтили и прослављали тај свети дан када су крште-
ни, и предавали су потомцима у аманет да сваке године прослављају тога 
светитеља који је био свједок пред Богом да су искрено примили часни 
крст и крсну славу преко тога светитеља. 

 У нашем народу славе се многи светитељи, а највише српских домова 
слави Светог Николу - Никољдан (19. децембар по новом или 6. децем-
бар по старом календару)��, Светог Архангела Михаила - Аранђеловдан 
(21. нов. по новом или 8. нов. по старом), Светог Јована Крститеља – Јо-
вањдан (20. јан. по новом или 7. јан. по старом), Светог великомученика 
Ђорђа - Ђурђевдан (6. мај по новом или 23. април по старом), Светог 

�� Православна веронаука поводом 2000 година хришћанства, Епископи СПЦ, 2000
��  Нови календар је „грегоријански“по папи Гргуру, а стари „јулијански“ по Јулију Цезару. 

Наиме, у вријеме Јулија Цезара календар је већ био веома хаотичан и постао просто бесмислен. 
Празник жетве је, на пример, падао у зиму. Зато је Цезар одлучио да лунарни календар избаци из 
употребе и уведе нови. Много касније папа Гргур Тринаести реформисао је јулијански календар 
по рецепту италијанског астронома аматера Луиђија Лилија. Папа је објавио проглас по коме се 
иза четвртка 4. октобра 1582. неће рачунати петак 5. октобар, већ петак 15. октобар. На овај начин 
је избрисао разлику која се накупила између јулијанског и природног календара.
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Димитрија - Митровдан (8. нов. по новом или 26. окт. по старом), Свету 
Петку Параскеву - Петоковицу (27. окт. по новом или 14. окт. по старом), 
Светог Симеуна Богопримца - Симуњдан (16. фебруар по новом или 3. 
фебруар по старом)... неке фамилије у Слијепчевићима славе: Светог 
Стефана, Аранђеловдан, Ђурђиц, Св. Луку и Светог Алимпија (9. дец).

Ђурђевдански и други обичаји у селу, према казивању М.Митров-
ића: 

 – На Ђурђевдан изјутра, прије сунца се на капију стави вијенац од 
свјежег цвијећа, а свака засијана њива се закрсти, забоде се прут од љес-
ковине на коме је направљен крст. На Ивањдан се ставља ивањска трава 
на кућна врата, прозоре и капију. Направи се вијенац од оне жуте дуге 
ивањске траве и у средини круга крст. Понеко ставља и главицу бијелог 
лука.

 – Наша сеоска молитва је први дан Тројица. Тај дан слави свака кућа 
у Слијепчевићима. Спремамо се скоро као за славу. Долазе нам гости из 
других села, наша фамилија, кумови и пријатељи, па онда и ми идемо 
њима кад је њихова молитва.

 – Кад сам ја био млад, ми смо организовали лиларину��. Уочи Петро-
ва се пале лиле и дјеца лилају на путу, а на Петровдан ујутро се окупимо 
па пођемо од куће до куће да сакупљамо сир, кајмак, млијеко и другу 
храну. Послије смо се код једне куће окупљали. Жене су ту спремале 
ручак за све. Па кад се једе, засвира шаргија, пјева се и игра. Направи се 
сијело.

 – А била је и слава Дома Хришћанске зајднице Слијепчевићи. То је 
било сваке године у јесен на Мратиндан, 24/11. новембра.

***
Напорни рад, одмор и забава

 (записано од свих казивача)
 
Половином прошлог вијека у селу се орила пјесма на све стране, 

мушка и женска пјесма уз рад. У прољеће када почне окопавање кукуру-
за, „копање жита“, како се овдје каже, зором раном су се окупљали копа-
чи на њивама. Свако је од вратина (уврате), према домаћиновим упутама 
заузимао свој дио разора (ако је посијано из руке) или свој редак (ако је 
машинско сијање) и копао до ручка. Понекад и понегдје служен је дору-
чак, али најчешће је ручак био око подне. Домаћице су спремале богати 
ручак и доносиле у завежљајима на моткама ручконошама (обраменица-
ма) које су специјално рађене и изрезбарене за ту намјену. Напријед по 

�� Часопис „Баштинар“, број 13, 2010, Петар Васић „Лиларина“, стр. 57
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три четири завежљаја, назад исто толико, па полако до њиве. У завезаним 
бошчама висиле су и љуљале се тепсије са печењем на кромпиру, питама 
и хљебом али прије свега, обавезно на предњој страни обраменице били 
су земљани лонци куваног пасуља (гра’а) са сланином, куваног купуса, 
пиле у супи и лонац млијека, наравно ако се мрсило. Ако је био посни 
дан онда је било све исто само без меса, сланине, јаја и млијека. Понекад 
би се ту нашао и преостали расо за разгаљивање. Послије ручка била је 
„уја“. Ујати је значило мало одморити, полећи по трави или сједити у хла-
ду и поразговарати. Разговора никада доста о прошлости, садашњости, 
будућности, родитељима, плановима, доживљајима, очекиваној љетини, 
вашарима који су били или који слиједе, женидбама, удајама, љубави, 
дјеци... Сељачки живот био је тежак али садржајан, пун очекивања од 
будућности. Рат, иако није давно био, некако се брзо заборављао. Нери-
јетко су бивши партизани оживљавали успомене на те године додајући 
све слободније много нестварног измаштаног о себи и својим друговима. 
Наравно, било је и измишљених прича и настојања да се приближи поб-
једницима и властодржцима. Четничке породице и они који су прежив-
јели и одробијали избјегавали су такве приче, више им је било до рада и 
бриге о породицама, јер није било лако школовати дјецу избјећи порез, 
ни сакрити краву хранитељку од запљене због дуга. Отуда она пјесма: 
– Аој моја Шараво без млијека, бјеж’ у шуму ето порезника!

 На вашарима је било честих туча, што због осионог (силеџијског) 
понашања, појединаца па и милиционара, али због цура најчешће. Првих 
послијератних година, нарочито, али и касније, младићи су вољели да 
пусте косу и да заврћу „шишке“ испод капе, иза врата и са стране, што 
је тумачено као нека врста бунта или солидарисања са онима који се још 
крију у шуми. Зато су милиционари носили маказе, хватали младиће и 
церемонијално их шишали ту гдје их ухвате. Пјевало се: – Ошишаше 
моју косу дугу, бараба ће одгојити другу!

 Упркос забрани наручивани су код посебних занатлија (ковача и сара-
ча) ножеви који су ношени за појасом, у кожним футролама „корицама“. 
Видљиво истакнути са предње стране каиша на доњем дијелу трбуха, 
да буде лако на дохват руке да се „истргне“ кад затреба. Пјевало се „Мој 
ножићу шареније кора, ноћас неко погинути мора“. Појам престижа били 
су добар нож за појасом, бицикл и сат на руци. Дјевојке су касније носи-
ле транзистор и држале га у рукама или на бициклу а око врата струку 
дуката око врата као огрлицу. Било је случајева да они што доносе игре 
на срећу (коло среће) „обенђијају“ играче па изгубе и више него што су 
намјеравали да потроше. Трошило се углавном на куповину сладоледа 
дјевојци, за лубеницу, колач и срце с огледалцем - лицидерско срце, све 
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зависно од тога које је доба године и гдје се одржавао вашер. Слијепче-
вићка омладина је најчешће ишла цркви у Брезово Поље о Преображењу 
и другим великим годовима. Било је вашара и у свим другим околним се-
лима, ноћних и дневних. Богојављење код Миличине воде у Крбетима, на 
Сисоја у Главичорку, на Стјепана Вјетровитог у Сандићима, на Илиндан 
у Пиперцима, само су неки од најпосјећенијих. 

 

  Коло код цркве

 
Обичаји животног циклуса

Рођење и подизање дјеце
Дјеце је и овом селу све мање. Момци се ријетко жене, а и ожењени 

имају најчешће по једно дијете или су без дјеце. Склапање бракова и 
вјенчања су све рјеђи а ни постојаност брака није за похвалу. Уосталом 
најбоља илустрација за то је затварање четвороразредних основних школа 
у Трњацима и Сандићима. Раније је била ријеткост да способни младићи 
и дјевојке у селу остану неожењени односно неудате. Свака породица 
је имала више од двоје дјеце. Види се то из претходно наведених ста-
тистичких података. Култура рађања и подизања дјеце била је, наравно, 
доста нижа у односу на данашње медицинске стандарде. Народна тради-
ционална медицина била је распрострањена и његована у селу. Старије 
жене су преносиле савјете трудницама како да носе и одрже трудноћу, а у 
пракси су нарочито биле умјешне бабице. Жене су се углавном порађале 
код куће уз помоћ старијих из породице и комшилука.
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– Дјеца су се рађала код куће. Ја сам три сина родила овдје у сво-
јој кући: Милана (1947), Благоја (1949) и Љубу (1953). Бабице су биле 
комшинице. Она жена која буде бабица завеже дјетету пупак, омота то 
крпицом која се натопи воском. Послије се пази кад се дијете купа да 
се не покваси. А пупчић послије један мјесец сам отпадне. Кад се жена 
порађа, мушкарци не прилазе. Али се послије искупи комшилук па се 
пије кафа и ракија, наздравља се за сретно рођење и здравље породиље... 
– казује Јока Ђојић (1923)

Бебе су умотаване у пелене откане у домаћој радиности, а омотаване 
су повојем направљеном од плетеног разнобојног вуненог појаса у коме 
се истицала црвена боја. Све то, наравно, припремљено је прије бебиног 
рођења. Појас или повој обавијао је бебу прилично чврсто од рамена до 
пета с ручицама уз тијело. Не сјећа се нико да је било дјеце са ишчаше-
ним куковима или сличним деформацијама због таквог повијања. Бебе 
су спавале и лежале у бешикама (колијевкама) у чијој изради су се по-
казивала стваралачка умијећа мајстора, тако да их је било безброј раз-
личитих врста. Најважније је да су се све могле лако љуљати приликом 
успављивања и да се не могу лако преврнути. Колијевке односно бешике 
су педесетих година пуњене сламом, а преко њих су простиране ткане 
поњавице, како су намјештани и родитељски кревети. Покривачи су били 
откани или плетени од вуне.

Чим су бебе могле да се усправљају у сједећи положај стављане су 
у дрвену направу „сједу“ или „шједу“, како би маме могле да понешто 
ураде у кући или дворишту мотрећи на њих. 

Кад дијете пропуже и мало очврсне, родитељи су га стављали у „ду-
бак“ дрвену направу са обручом испод дјечијих пазуха, довољно високу 
да дијете у њему може да стоји (дуби). Кад му дубак постане тијесан и 
непотребан, дијете је проходало.

 
 *** 

 Обичаји о сахрани и даћама

Из казивања Јоке Ђојић
Кад човјек умре како се одређује трећина. Је ли тачно да трећина иде 

обавезно трећи дан после смрти?
– Трећина се обиљежава трећи дан послије смрти, а седмица иде сед-

ми дан по са’рани, а ако је покојник умро прије подне онда треба давати 
трећину други дан. Четересница се даје четрдесети дан по са’рани, а по-
лугодишница мало прије. 
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Прије су били јеџеци?
 – Јеџеци се дају и сада. Обично се дају у години, а може одма’ послије 

полугодишнице. Обично то буде у јесен јер марва буде дебела. За јеџеке 
се коље обавезно троје, а гледа се да буде субота, тако и за полугодиш-
ницу и годишницу. Остале даће дају се онај дан када и падају. Обавезно 
у једну даћу мора бити ован ако је даћа мушку или овца ако је женску, а 
неко коље и теле.

А што су се прије трубе беза чувале за са’рану?
 – У сандук се метне без, па за меит�� се од двије струке беза сашије 

покров, а сада се све то купује. Прије се без ткао, а ако неко нема он иде 
па купи од жена које имају или му неко донесе.

Мушкарци се са’рањују у мушкој ношњи: рубине, дуге гаће, чарапе, 
на главу се стави шубара?

 – Јест рубине, дуге гаће чарапе, само не пантоле, а на главу се стави 
шубара или шешир ко је шта носио, а на жене мараме.

Чарапе су различите, мушке су краће а женске су до кољена и вежу 
се?

 – Да женске се вежу, али се касније развезују када се сандук затвара. 
Све се одвеже. 

Примијетио сам, не овдје, али у Пукишу и Смиљевцу, крстови су 
различити мушки од женских.

 – Ја то нисам примијетила, али има различитих и код нас. Све зависи 
од мајстора који прави крст. Сада узимају мале крстиће. Ставили смо 
покојном Васлији па ено га и сада, а има и споменик.

Је ли се прије стављала и нека мотка када се направи гроб?
 – Не знам за то, али знам да се ставља једна даска или, ако су уже, 

по двије, преко сандука да не пропадне. А мотка се меће кад се направи 
гробница и узврши.

Послије сахране, када се иде кући код родбине покојника, долази ли 
се на жалост?

 – Долази се све до четрдесет дана, да се разговоре укућани. Ако неко 
није могао доћи на сарану, он долази послије обавезно.

Има ли неки обичај да се нешто од одјеће покојника закопава?
 – Да, има неки гатки. То сам чула овдје, а у Градцу тога није било. Ја 

гатке не знам, прије се закопавало иза куће, а сада покупе у врећу и баце 
у поток. 

А што се тиче свјетла је ли гори свјетло када неко умре?
 – Четрдесет дана гори свјетло, у оној соби гдје је неко умро. Прије 

је горјела лампа.
А свијећа? После са’ране је ли гори?
 – Кад је меит и док је са’рана онда гори стално свијећа и пале се јед-

на или три, а после са’ране у кући се не пали свијећа, само на гробљу.

�� Меит се каже за тијело покојника
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А јело и пиће, ракија је била обавезна, на са’рани?
– Ракија је била обавезна и само ракија, а сада купе свашта од пића.
Шта је с вјеровањем да ће душа доћи, до када?
– Шта ја знам кажу до 40 дана да ода душа. Ја вјерујем само у оно 

што је божије давање, ево имам иконице и молим се богу.
Шта се стави на прозор?
– Стави се у чашицу ракија и вода и кажу да то душа дође и попије. 

Стварно нестане воде до 40 дана, па се мора досути. Не знам да ли је 
истина или није.

Уобичајено је и да послије смрти једног супружника други, ако то 
може, обоме подигне споменик, као што је (на слици горе) то урадио 
Саво Симикић подигавши споменик својиј покојној супрузи Ђуки и себи 
за живота.

Да се не заборави

Милан Митровић казује:
– Орало се с воловима и плугом. (плуг – цртало, лемеш). Лемеш 

осијеца одоздо. Даска преврће и слаже бразду. Плаз – гвоздени рам који 
држи и даску и лемеш. Цртало се приврће за гредељ који је од дрвета и 
има ручке које се држе кад се оре. На врху гредеља су три рупе оковане 
јаким лимом и ту се метне гужва и курдељ, на плугу, а гужва веже плуг 
за колица. Колица са два точкића с рудом и прикопчају се за оје (руда). 
Мачка (жељезна од шине) иде на јарам, веже се заорњем. Мачка се веже 
за руду или за оје, оје за крпељуше (дрвене), крпељуше за колица, а крча-
ло са два дрвена заорња.
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Дрвена дрљача са жељезним клинима има шест гредица по шест 
клинова, укупно 36 клинова на дрљачни. Одозго се на дрљачу стављала 
клада, некад се попнеш на дрљачу и сједнеш да буде тежа и да подроби 
бусење.

                         Јарам са тељизима                                     стара дрљача

– Сијало се ручно све до пред други свјетски рат, па и послије. Први 
је у нашем селу набавио сијачицу за кукуруз Гавро Максић и копаћи – 
шпартаћи плуг – то је било око 1938. године. Онда се сијало у редак и 
шпартало се са воловима или једним коњем. Ми браћа смо с једним волом 
шпартали. Направимо јармачац као код коња, а волу јармицу направимо 
(исто тељиг и као пола јарма).

– Кукуруз се мљео у Јосиновачи у Пиперцима и у Главичорку, звана 
Ристићка, те Букварка на Лукавцу у Тешићима, а биле су и жуње. У на-
шем засеоку су биле петере жуње: Лазара Обреновића, Милана Симики-
ћа, Алексе Митровића, Милана Деспотовића и Гавре Максића. Увијек су 
им биле добре и исправне жуње. Нас по двојица одемо у жуње.

– Сијала се конопља и ћетен (лан). Конопља се почупа па на клади 
осијече оно што је било у земљи. Руком свучем сјеме, а онда вежем у 
снопове па у ријеку Саву, уз обалу. Или потопим у бару. Тако стоји у води 
15 дана (конопља као и ћетен). Онда изнесеш и разастреш да се добро 
исуши, па на ступу и туцаш тако да подроби поздер. Потом на трљицу 
(заоштрена даска) па се преко тога трља док сав поздер не испане. После 
се на гребене изгребена (већи и мањи гребен). Имам ја и сада тај велики 
гребенац. После се кучине преду за поњаве и сламарице, бољу кудјељу 
испредену узмеш за оснутак. Сновало се за ткање. Од ћетена се ткало за 
рубине, а од конопље за постељину! – испричао нам је Милан Митро-
вић.



202

***

Старинска јела

О старим јелима која је спремала њена свекрва Јока Ђојић (1923), као 
и о рецептима за њихово припремање казује нам Смиља Ђојић, супруга 
Благојева:

 – Чесница - божићна погача се спрема овако: утрља се тијесто са 
пријетопом (маст) од печенице, па се у тијесто убаци, без замотавања, 
пара, папак, комадић-трескa од бадњака, зрно кукуруза, зрно пшенице, 
зрно пасуља, дрвце од кошнице пчела, комадић сувог сира и можда још 
нешто. Јер, када се чесница једе, ко у свом одломљеном комаду нађе неш-
то од тога имаће га цијелу ту годину довољно.

– Попара: спрема се од мањих комада изломљеног пшенишног хље-
ба; па када вода проври, замасти се - стави маст у воду, посоли, а ако има 
кајмака и покајмачи.

– Дроба је јело од прове: издроби се прова и, исто као и попара, опет 
замасти и ако има стави кајмака.

– Пура се спрема од кукурузног брашна: кад проври вода, засипа се и 
мијеша, па посоли, пусти да пукти, али се мијеша док се не укува.

 (Попара и дроба су се спремале и посне, са мало уља)
– Цицвара: буде од сирутке: када проври сирутка, заспе се кукуруз-

ним брашном и посоли.
– Кајганаје брза за спемање: посољено млијеко се, кад прокува, преси-

па кукурузним брашном, а може се разбити и које јаје или додати кајмак.
– Сараџа је јело за салату (да се нешто закисели). Спрема се од џана-

рике тако што се наспе вода и скувају убаце зелене џанарике, што љуће. 
Послије кувања се добро оциједи и у ту мало гушћу течност насјецка 
бијелог лука, то се користило као салата.

– Грушава се спрема само кад се тек крава отели; у прво помужено 
млијеко дода се пола воде, угрије се и посоли, мало помасти по тепсији, 
мало се наспе кукурузног или пшенишног брашна и испече у рерни.

– Сатрца је јело од лука и сира. Измијеша се ситно исјечени млади 
лук (пера и главице) са младим сиром.

А о старинским јелима Саво Симикић још каже:
– Кад се грушава испече носи се у село да што више уста једе ту 

грушаву, ваља се да би крава имала више млијека.
– На копању или другим пољским радовима, кад цуре ручају, што год 

су јеле, крену од ручка и запјевају.
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– Углавном се јела прова, а пшенишни хљеб - сомун се чув’о само за 
материце, ђетинце и очиће, кад идемо на причешће и о великим годови-
ма. 

– Били су дрвени чанчићи са поклопцем и у њима помијешан млади 
сир и кајмак. То су носили у торбама ђаци и чобани. 

 

***

 Дјечије игре

Благоје Ђојић прича о некадашњим дјечијим играма:
– Игре у мом дјетињству биле су сасвим друкчије од данашњих. Када 

смо чували стоку ми смо тражили забаву у ближој околини. Тако смо од 
класурке (кукурузовине) уз помоћ обавезног ножа правили разне предме-
те, па чак и музичке инструменте (ћемане). Од врбове коре правили смо 
трубе, а са врбовог штапића огулимо кору, скинемо је, мало зарежемо врх 
и урежемо рупицу на кори па добијемо пиштаљку. 

Није било правих лопти, па смо ми овдје лопте правили од говеђе 
длаке.Начупамо длаке и уз помоћ мало блата и пљувачке сабијемо у твр-
ду лоптицу и та таква лопта се звала топ. Онда смо играли, добацивали 
тај топ један другом. Ако нас је више ухватимо се у круг-коло, добацује-
мо топ један другоме, ако неко не ухвати он је испао из игре. Та се игра 
звала топа-кола. Осим игре топа – кола, пењали смо се један другом на 
леђа и горе се додавали, то се звало топа-коња. Па било је и топа жена, 
топа града, то сам заборавио како се игра. 

Од дрвета смо правили чалу и фириз. Мало дужи чврст штап (око 
пола метра дужине) и мањи комад (око 20 цм) који се удари да одлети 
што даље па се послије броји колико је далеко одлетио - игра се звала 
- чале и фириза. Свака чала када се измјери даљина давала је број поена. 
Побједник је онај који најдаље одбаци фириз. 
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Ове године родиле и банане
 

Сазнали смо већ да је, према казивању Милана Митровића, Ђун(и)ско 
поље било највећим дијелом у власништву покојног ђеда Благоја Ђојића. 
Он је имао око 400 дунума земље. Након Другог свјетског рата власт му 
је све одузела. Касније су његови потомци успјели скоро све и да врате. 
Откупљивали су мало по мало, тако да данас имају своје посједе на истом 
мјесту. Сада то рационално користе уз максималну посвећеност раду. 

Благоје Ђојић (1949) и његова супруга Смиља (1953) уз остале по-
слове, узгајају и егзотичне биљке. Ту су: авокадо, маслине (двије врс-
те-патуљста и обична), лимун, наранџе, 
мандарине, грејфрут, нар, смокве, банане, 
кафа, киви, кивано, урма-палме, горка 
диња, јапанске трешње... Пратећи интер-
нет и информишући се, Благоје засађује и 
нове врсте ријетког биља. У томе му пома-
жу њихова дјеца која често шаљу сјеме или 
пелцере ријетких и за нас необичних би-
љака. Свака наведена воћка већ даје плодо-
ве али ту има и стабала која не рађају, као 
што су еукалиптус, платани, чемпреси... 
Кад дођете у њихову авлију, посебно љети, 
зачуђени застанете пријатно изненађени. 
Осјећате се као да сте у близини, не само 
Медитерана, него екваторијалног појаса на 
земаљској кугли.

 
– Све је почело сасвим случајно, прича Благоје, има више од тридесет 

година када сам посијао сјеме лимуна. Рекох, да пробам можда се прими, 
и примило се, ево то је стабло које се стално кити новим плодовима.

 

              Банане                             Поморанџе                                         Киви
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Благоје сам сије и калеми. Имао је дрво јаје (облик, боја и величина 
јајета) које кад роди плодови му личе на јаје, а тако се и зове у складу са 
изгледом. – Кад се расијече има жуманце, пуно сјемена. То ми се осуши-
ло али набавићу ја опет – каже Благоје. 

         Стабло авокада                                           Саднице кафе

Нема стручне литератаре, самоук је али користи интернет. Млади-
це, каже, донесе с мора калеми их на дивљаке. Авокадо му је никао из 
кошчице плода. Претежно је све из плодова. Почео је први лимун који 
је засадио прије 30 година и сада му је то стабло дебљине око 15 цм. 
Имао је и ананас али му се осушио а био је он и почео рађати. Смиља му 
у свему помаже заљевајући стално своје биљке нарочито када су биле 
велике врућине.

           Распукли кивано                                  Вријежа и плодови кивана 

 



206

                       
                      Перуанска јагода                                                  Горке диње

У зимском периоду Смиља и Благоје унесу своје биљке, у кућу оне 
које су нижег раста, а у велику шупу, оне високе. Стабла банана мало и 
скрешу да би могле стати у шупу.

 Воћке у топлом склоништу током зиме
 

Смиљине рукотворине

Смиља је, и поред свакодневних напорних пољопривредних и до-
маћичких послова, годинама спремала своје ручне радове. Прела, тка-
ла, везла и плела да би постигла завидну количину разноврсних ручних 
радова. Ту су дивно украшени ћилими и шаренице у разним бојама и са 
орнаментима који се претежно могу видјети у подмајевичким селима. 
Чини ми се да нема „мустре“ коју Смиља није снимила и пренијела на 
свој ћилим, односно шареницу. Исто се може рећи и за ткане торбе са 
поклопцима, па откани и везене пешкире, столњаке, таблетиће, зидне 
украсе, крпе и остале рукотворине.
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  Мали избор Смиљиних ручних радова
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Разговор са Савом Симикићем за „Баштинар“ 78 

 САМОУКИ РЕТОРИЧАР 

Баштинар: Редакција нашег часописа одлучила је да у наредном броју 
објави разговор са Вама. Познати сте, поред осталог, и по једноставним, 
сваком разумљивим а мудрим говорима у разним приликама. Сматрамо 
да сте човјек који у савременом добу може да послужи као примјер свим 
добронамјерним и поштеним људима а нарочито омладини. Да ли прис-
тајете?

– Како не би присто, ви сте ми драги. Знам за ваш рад и чиме се бави-
те. А чит’о сам „Баштинар“ и свиђа ми се много. Нарочито ми се свиђају 
ријечи које ви наводите. Све је то истина која не смије да се заборавља. 
Ми старији људи који свашта памтимо морамо млађим да казујемо праву 
истину о свему што се у прошлости дешавало. Да се зло не би поновило, 
не д’о Бог! 

Баштинар: Афирмисани сте и као вишегодишњи народни представ-
ник у локалној скупштини, а при том као вјешт говорник. Јесте ли још 
нечим обдарении? Рецимо, имате ли дара за музику?

– Знам свират шаргију и двојнице, знао сам пјеват и напријед и пра-
тит утроје. Као млад момак игро сам у колу. Јер, ако момак не зна играт 
не треба ић на вашор. Наш народ каже: „Ко да си натјеро крме међу го-
веда“, јер тај момак никако није међу тим свијетом. Често момци сви оће 
да воде коло па дође гужва код свирача, па се и побију. Богатији плати 
„пратеће“ а обично су свирали свирачи у средини а коло игра около. Код 
цркве цијели дан а увече цијелу ноћ (на пилаву, на ноћном вашару, на 
сијелу) свира шаргија или двојнице. Код цркве су долазили свирачи са 
виолинама и армуникама. Некад буду и двоји, троји па на смјену свирају, 
буду и шаргије и двојнице.

Баштинар: У животу сте претурили многе бриге и муке преко главе, 
а, кажу, да се нисте никда свађали. Је ли тако?

– Тако је. Нијесам у животу закло зимину, а тешко ми је и пиле заклат 
ако морам. Са људима се нијесам свађо, а знао сам се и ја са својом женом 
посвађат. Па ми она рекне коју ружну, а ја отрпим па сјутра расправимо 
смирено.

Баштинар: Сада имате 78 година, јер сте рођени 1933. овдје у Слијеп-
чевићима. Дјелујете прилично учено за друге људе са села. Колико сте 

78  Објављено у часопису „Баштинар“, бр. 17, од јуна 2011. године
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ишли у школу? 
– Само годину дана. У школу сам ишо 1940. године. Пошо и једва 

завршио први разед у 1941. години на самом почетку рата. Кад се рат за-
вршио, ја сам био повелик и приватио радит земљу, а оно што сам научио 
скоро све заборавио. Мој брат Радивоје је имо завршена четири разреда, 
па је учио течајеве и мени написо 30 слова, па сам мало ишо у тај течај и 
добио неки папирић од тога. И то је било сво моје школовање.

Баштинар: Зар сте остали само на томе?
– Онда сам имо срећу и научим ковачки занат. Моја тетка Митра се 

удала за Симу Антића у Бузекару, а Симо и тетка имали два сина, један 
завршио занат у Брчком код неког чувеног мајстора Штефљике. То је био 
њиов син Петар који је завршио тај занат ковачки и почео да ради са 
млађим братом Стоканом. Петра дигну у четнике уз рат, стријељали га 
партизани на Близној, тамо има сада спомен. То мом тетку Сими је све 
послије рата конфисковано, а у рату запаљено, уништено, усташе убиле, 
заклале тетку а партизани убили сина и шћер Стоју.

Баштинар: За ковачко умијеће потребна су нека основна сазнања и 
много праксе. Како сте то постигли? 

– Ја сам научио како се гожђе вари и како се кали, то је најважније у 
ковачком занату. Био сам најбољи ковач и имо сам пуно посла. Направим 
себи прво машину за сијање куруза, кад су људи видли те моје сијачице 
онда и купе. Правио сам и копаћи плуг. За Доњу Буковицу сам направио 
25 сијачица, а исто тако сам правио за Пиперце, Корениту, Горњу Букови-
цу, Сандиће. Радио сам као ковач од, сељачка радна задруга је основана 
1949. године, а ја сам почео тако од 1950. и радио до 1965. године.

Баштинар: Када сте отворили ковачку радњу и је ли било прекида у 
ковачкој пракси?

– Од 1953. до 1955. године сам био у војсци, као падобранац. У Хан 
Пијеску, служио сам у Титовој гарди. Осам пута сам скакао из авиона са 
2.000 метара висине. Кад сам дошо из војске у Брчком сам у занатској 
комори се регистрово. Имо сам право да радим код куће само нисам имо 
право да имам ученике. Кад сам то добио ко да сам положио за доктора, 
био сам сретан. Једну сам сијачицу направио неком чојеку у Магњеви-
ћу. 

Баштинар: Значи, ковали сте и стварали сложеније пољопривредне 
алатке и машине?

– Правио сам воловска кола, коњска кола и лотре и шараге. Па послије 
гумена кола - гумарице, имо сам своје коње. Прве своје гумарице продам 
и коње и гумарице и орму за 1,5 милион динара. Први сам ја узео комбај 
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за два милиона динара 1971. године. Од Брчког на овој страни нико није 
имо приватни комбај него ја. Имо је Јовеља Станић у Мртвици са Мијом 
Симикићем из Сандића и Јован Видовић Гоћин из Пипераца.

Баштинар: Онда сте се с новом техником удаљавали од ковачког за-
ната!?

– Моро сам. Са комбајом сам вр,о 33 године (1971–1995), уз рато 
нико није смио да врше а ја сам једини вр,о. Ако је неко у тој кући часно 
погино, ја сам домаћину или домаћици џаба вро. Ако ћоек није имо пара, 
ја сам реко: „Кад се смири рато ти ћеш ми платит“.

Баштинар: Онда Вас је привукла политика. Како сте се политички 
активирали?

– Прије рата нијесам био члан СКЈ него сам био добар домачин. 
Изабран сам био за одборника 1974. године. Једини сам био одборник 
а да нијесам члан СКЈ, а престављао сам МЗ Ражљево од 90 одборника 
(вијеће ДП, вијеће МЗ, вијеће радника). Од свих једини ја нијесам био 
члан партије. Кад сам дошо у Скупштину, ја сам реко: „Дошо сам што су 
ме људи изабрали да будем слуга и курир своји бирача. Стеко сам углед 
код људи и оћу да га сачувам и кад одавле одем“.

Баштинар: То је за примјер свима како треба да поступа неко ко је 
изабран да представља свој народ?

– На свакој сједници ја сам бранио село, а људи је било само дођу за 
дневницу, иако су биле мизерне. У то вријеме се плаћо порез за трактор. 
Кад се о томе причало ја сам реко: „Увијек је чоек плаћо на земљу порез, 
а не и на волове. Док чоек купи трактор, сви у кући се пате, штеде док 
се скупе паре. Он може орат и себи и другим ал трактор се подере и 
никад се не исплати. Треба узет горива, уља, дијелове. Више се земља не 
ради мотиком већ парама. С њиве је тешко живит. Кад би једна фабрика 
била откривена ко њива њу би радници напустили. Мјесец дана се љеб 
сије, а једе се годину.“ Отписан је порез на трактор. Успио сам да сељаке 
ослободим тог пореза. 

Баштинар: Како је ишао рад са комбајном?
– Ја сам наставио да плаћам порез на комбај, а набавио сам и још је-

дан па сам пет година вро са два. Тешко је овдје живит од рада на земљи. 
Овде је сва земља прауља. Сионице су у Семберији, у Дворовима, оне 
боље рађају кад је добра година. Прауља је лакша радит, боље издржи 
сушу, а кад је бурно она теже пропушта воду, треба добре разорице на-
правит. Треба јој доста комбинованог, не ваља пуно стајњака, ако је суша, 
изгори све.

Био сам само те четири године одборник и више нијесам стио. Није-
сам се отимо за власт.
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Баштинар: Чиме сте се још бавили осим сезонског посла с комбај-
ном?

– Први у селу смо ја и један комшија, Милан Вуковић родом из Тут-
њевца, направили млинове на струју са по једним каменом. Ишло је до-
бро, зарађивало се, имо сам га 3-4 године. Ушур је био 10 посто. После 
сам направио млин са раставом, сито па се брашно дијелило, просијано 
на бијело и на просто, су два камена. А могло се мљети и посебно куруз, 
посебно шеница. Након једно четири године то сам продо и направио 
млин са ваљцима и млио бијело брашно. Тада је, исто, ишло добро, узео 
сам двјема шћерима по кола, а себи камион. Али 1980. године увати ми 
каиш руку и поломи тако да нијесам радио годину дана. Млин сам продо, 
па онда узео два комбаја и зарађиво шенице. Држава је одређивала ушур 
12-16%, а то је кад вежем и сламу онда већи ушур. Мајстор за млинове 
био је Милан Љубојевић, а са раставом млин ми је правио човјек из Дуб-
ља у Србији.

Баштинар: А када сте пристали да се учланите у партију и да дјелу-
јете политички?

– Кад је дошло до распада оног система ја сам позван на разговор 
о оснивању СДС, а већ су биле ХДЗ и СДА основане. Ја сам имао 58 
година и био сам у селу први газда. Присто сам и основали смо странку 
у Брчком, онда у Трњацима гдје сам изабран за предсједника странке за 
Трњаке и Слијепчевиће. Припремани су избори. Са села су углавном 
дошли старији људи. Рато се спремало, многи су избјегавали а ја и још 
неки угледни Срби смо се приватили. Требало је бирати некога у ондаш-
њу Скупштини БиХ. Мене су нудили а ја сам се колебо јер сам реко да 
ја нијесам мислио да се бавим политиком. Али сам присто да будем на 
листи, па у првом кругу од Срба је СДС добила 97%, а у мом селу је било 
273 бирача и за мене је гласало 230, само 7 није. У првом кругу није ни 
био изабран делегат за Сарајево. 

Баштинар: А на локалном нивоу сте били бирани за одборника. Како 
сте ту дужност прихватили и обављали?

– Кад је у Брчком формирана Српска општина ја сам ишо као од-
борник, било је око 60 одборника. Цијело вријеме рата смо били одбор-
ници без накнаде. Након самог рата предлагано је да нам се плати нека 
накнада, ја сам први усто и реко:„Не треба мени ништа, ви ако оћете 
другим одборницима платит. Нама је лакше него људима у рову. Онда 
су сви остали то прихватили и тако је остало“. У рату сам скупио у свом 
селу пун камион ране и одвукли смо попу Ђорђији и то је ошло у Книн 
Србима. Послије је на сједници у Брчком договорено да се скупи бар 
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фришки пасуљ. Скупио сам и својим камионом одвуко 700 кг пасуља, 
800 кг брашна, 150 кг масти, а било је и друге ране. Послије су рекли да 
су дошле избјеглице из Хрватске у Брезово Поље, опет сам скупио ране 
и одвуко да људи имају шта да једу. У млину Чеде Павловића у Доњем 
Црњелову имо сам један вагон шенице и ја сам узо једну тону брашна и 
однио у Брчко у гарнизон.

Баштинар: Запажени су Ваши говори на скуповима у важним тре-
нуцима. Сјећате ли се неких од њих и да ли бисте неке дијелове могли 
поновити?

– Био је сукоб у руководству РС па сам ја позван на славу РС Свети 
Архиђакон Стефан – Стјепањдан. Били су присутни сви највиши руково-
диоци РС и била је неслога међу њима. Није било одређено да се држи 
говор, а ја сам замолио да одржим здравицу и поздравим госте. Кад су 
сви посједали реко сам: „Драги гости, браћо и сестре, Мир Божји Хрис-
тос се роди, ова свијећа и овај колач нас обавезују да будемо сложни и 
да поштујемо гробове наше дјеце која су изгинула за РС и да не смијемо 
да се дијелимо. Ја сам упамтио Други свјетски рат кад су Срби ошли на 
двије стране, највеће су жртве били Срби између се. У мом селу је било 
28 жртава, двије су жртве од усташа, а 26 је од Срба. Ја сам се тога стал-
но бојао, и ми смо у овом рату, фала Богу, ратовали под једним именом 
Војска Републике Српске, нијесмо се дијелили. Нажалост данас кад смо 
ми добили Републику Српску ви у нашем руководству сте дошли у сукоб. 
У име ове свијеће и наших гробова ја вам кажем да то нијесте смјели 
дозволити. Ако неког суди суд па нађе свједоке он се море одбранит. А 
ако неког народ осуди тога сунце неће никад огријат, а ја не би желио да 
се то вама деси“. И још сам био понешто реко. Реко сам: „Браћо и сестре, 
Република Српска је муком добивена, а крви заливена. Ми морамо то 
чувати снагом и разумијевањем, а не нападати једни друге. Море се само 
бранити части, поштењем и снагом, а не свађом. Сем тога ће гробови 
наше ђеце почивати мирно, а њиховим родитељима бити лакше.“ Још 
сам на крају реко:„Опростите што сам вам узео вријеме, ваљда нијесам 
никога увриједио“. 

 А кад сам ја то завршио генерал Момир Талић је усто и реко ми: 
„Одборниче, ја ти се зафаљујем и свака твоја ријеч носи много ријечи. 
Фала ти на твојој здравици“. 

После тога кад је већ ручак обављен пришо ми је човјек из Београда, 
доста старији од мене и каже: „Господине Саво ја сам члан Сената РС и 
дошо сам из Београда да кажем да се не смијемо дијелити, јер нема нас 
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као Кинеза. Ти си реко да ниси школован али си паметније говорио од 
пуно образовани људи. Реко си више од пола ријечи које сам и ја хтио 
рећи. Кад би мене питали, ја би тебе изабро да будеш савјетник предсјед-
ника РС, а није битно како си образован“.

Реко сам му само: „Фвала ти, професоре, на твојим ријечима.“ И кад 
сам сио да ручам каже ми један наш чоек: „Да су, Саво, комунисти на 
власти ти сутра ујутро не би био жив“! А ја му кажем: „Нисам ништа 
ни додо ни одузео, а мој живот није толико скуп, реко сам оно што сам 
стио“. Ту је сједио и владика Васлија и Милорад Додик.

Баштинар: До када сте били активни у политици?
– Чим се рато завршило, ја сам реко:“Ђецо ја идем кући, ја сам стар 

чоек, за ме власт није, ви се борите да се очува образ и ово што је створе-
но. Зову ме сада на сваку славу и одазовем се. 

Баштинар: Увијек у таквим приликама кажете неку изреку која се 
памти и препричава. Као напримјер: „Стари не треба да кашљу у скуп-
штини, а млади да одају по путу.“ „Кад је рат чувај се непријатеља, а 
кад се смири чувај се онога што сједи узате.“ Једном на слави сте рекли: 
„Ово сам реко зато што свијећа гори а кад свијећа гори што чоек каже све 
иде на његову душу.“ Сјећате ли се још неке Ваше изреке?

– Кад је Фаранд био, реко сам и ово: „Ја сам човјек земљорадник, на-
учио сам радит, своје чуват и људство поштиват. Нијесам никад ни свињу 
закло, па не би мого ни чоека убит. Народ се пазио па се завадио. Пала је 
многа крв. Мајка има једну шћер и воле се, а кад шћер пусти чоека у кућу 
често се заваде и онда се мрзе.Ту је тешко бит мирџија. Можемо се трпит 
а не можемо се више пазит и вољет. Можемо живит једни крај други. 
Свако на своме и ништа више.“

Баштинар: Говорили сте и у свом селу кад је освјештан храм. Можете 
ли поновити дио тог говора, ако се сјећате?

– Могу, памтим сваку ријеч коју сам реко. Било је то прошле године 
14. октобра, на освећењу цркве у Слијепчевићима. Реко сам: „Драга браћо 
и сестре, јутрос је осванула света недеља, а на нашој новој цркви врата су 
се отворила и у цркви звоно зазвонило. Ми смо данас дочекали високог 
госта владику Василија, његово преосвештенство и са њим подијелили 
радост, а вјерујем да је и владика радост подијелио са нама. Прије двије 
године у Доњој Буковици смо били кумови крста ја и мој братић Брањо. 
Владика је онда реко: – Ви у Слијепчевићима кад имате ваке вјернике 
треба да направите једну малу цркву. Ево имате свештеника Вујадина, 
мало се угојио па нек смрша док се направи црква. 
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И ми смо послије тога, поштовани владика, са твојих ријечи преш-
ли на дјело. Фала Богу и нашим људима мјесто мале ми смо направили 
велику цркву. Захваљујем се свима приложницима који су данас дошли. 
Ко год цркви даје он Богу заима, а њему Бог милости враћа. Сад ћу да 
поздравим најпречега госта, кума ове цркве, мог братића Брању, фала и 
њему и његовој домаћици који су дуго у иностранству радили и штеди-
ли, а кад су дошли кући они се опредијелили за вјеру и достојанство и 
нека Бог да здравља њима, њиховом сину и унуцима. Поздрављам кума 
иконостаса Милана Митовића, његово се здравље погоршало, даће Бог 
па ће оздравит али ова црква ће његово име спомињати вјечно. Онда кума 
Милорада Максића, кума крста наше цркве. И он је радио у иностран-
ству, поздрављам га и цијеним га и његову породицу и зафаљујем му се. 
Овде треба да будем поздрављен и ја као кум звона, мене је поздравио 
владика а ја ово говорим у име мога свештеника Драгана Јездића који је 
сада заузет другим послом а мене је задужио да поздравим госте. Кад смо 
цркву градили, прото Славко нам је пуно помогао и савјетима и морално 
и материјално. Позрдављам градоначелника Брчког Драгана Пајића, он 
је млад чоек и примио се тешког посла и знам да му није лако са свије-
том, млад је па ће све то издржати. Али је једино срећа што је љекар и 
има своју апотеку. Вјерујем да свако вече мора попит по једну таблету 
да смири живце и једну да море заспат. Мени није жао ни криво кад га 
нападају наши непријатељи него ми је жао кад га нападају наша браћа.“ 
Ето, то сам говорио.
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НАЧИН ОПСТАНКА
(Мodus vivendi)

Онолико колико сам ја успио да упознам ово село у тој мјери сам, 
надам се, поштовани читаоци, успио и вас да информишем о њему. Знам 
да то није много, а поготово не довољно, из више разлога. Да би се могао 
осјетити прави пулс овог села, треба бити Слијепчевићанин и живјети 
ту довољно дуго. Барем онолико колико живе моји драги казивачи и, као 
они, будно пратити све што се дешавало и дешава Значи, некад једва 
преживљавати, али најчешће богме и живјети, уживати и дисати подма-
јевички ваздух пуним плућима. У данашње вријеме кад је све теже бити 
свој, треба бити поносан на своје, а уважавати и поштовати туђе па и 
прихватати понешто придошло што је ново, што се нуди као цивилиза-
цијски напредак. Реалност је да живимо у глобалном селу, али морамо 
да задржимо своје посебности, да волимо и градимо јединствено, своје 
село.

И не само то него треба слушати и памтити оно што су наши преци 
казивали па све повезати са могућностима и условима живота у трајању. 
Имати вјеру, свој понос и поштовање, вољу, упорност и стрпљење. То је 
одговор на питање: Како су генерације Слијепчевићана успјеле да опста-
ну и у добру и у злу, а многи од њих и да се уздигну високо? 

Схватили смо, ако човјек може да погледа истини у очи у сваком добу. 
да на основу онога што види и зна осмисли правац и начин кретања и 
напредовања у животу. Ако може да прочита ситуацију у којој се налази, 
као и однос власти према њему и његовој животној средини, утичући, 
колико може, и на саму власт. Ако може да издржи зла и добра времена и 
да, кад прођу мирно настави својим путем сигуран и самоувјерен. То јест 
ако издржи и ратове и временске непогоде и пореске обавезе и разне дру-
ге пошасти. Ако отрпи кад треба, устане кад може. Ако послије свега што 
га таре нађе начина да се нашали на свој и туђи рачун. Ако све те особине 
сакупи у себи онда ће се приближити менталитету Срба Подмајевичана. 

Одговор је једноставан: Слијепчевићани имају стрпљење! Мислим 
да схватају поуке Светог Николаја Велимировића који каже: – Највећи 
српски грех, онај из кога касније произилази све зло, сва страва и ужас 
наше историје и свакодневице, јесте нестрпљење. Обично, мало, свакод-
невно, тобоже безазлено нестрпљење. Оно је наш највећи, најтежи, онај 
оригинални грех. Јер нестрпљење није супротност “стрпљењу”, већ му-
дрости. Нестрпљење је очито показани недостатак вере у Бога и у себе. 
Нестрпљење је малодушје и маловерје. Нестрпљење је безбожни отпор 
свему ономе што не разумемо

Закључујем да је дугогодишња тајна Слијепчевићана у томе и у ве-
личанственој заштити коју им пружа Свети Стефан Дечански – Свети 
Мрата, коме су и цркву посветили и ревносно му се моле. Упознајте их 
па ћете се увјерити да је све тако!

 Аутор
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***
Изводи из рецензија

Петар Рајин Васић, новинар и публициста, писац и баштинар, из Брч-
ког, иако у годинама у којима би многима више одговарало да пензионер-
ске дане проводи одмарајући се у кругу породице и унучића, прихватио 
се обимног, одговорног, али и јако корисног и захвалног посла. Петар је 
на једном мјесту сакупио и приказао  историјске чињенице, статистичке 
податке, записе и казивања мјештана села Слијепчевићи, о настанку овог 
малог села, чији се „атар граничи са запада Сандићима, са југа Крбетима, 
са истока Ражљевом и селом Брезово Поље и са сјевера Трњацима.

Аутор је стрпљиво и упорно прикупљао и прикупио податке о свим 
фамилијама у Слијепчевићима, а највише пажње посветио је поријеклу 
слијепчевићке фамилије Симикићи. Из разговора са члановима ове и 
осталих фамилија, аутор сазнаје многе занимљиве детаље о поријеклу, 
страдањима, обичајима, сијелима, славама и светковинама, вјеровањи-
ма и животу овог и сусједних села кроз вијекове. Објављене су бројне 
фотографије мјештана села, живих и мртвих, умрлих и страдалих у ра-
товима који су, нажалост, неодвојиви дио живота људи са ових простора. 
И на овом мјесту би се могла поновити мисао филозофа који каже: „Све 
породице су срећне на исти начин, али је свака од њих несрећна на свој 
начин“.

Иако сам рођен и одрастао у Трњацима (а Трњаци и Слијепчевићи 
су се готово стопили у једно село) прије више од пола вијека и велики 
број дана свог живота провео у Слијепчевићима код родбине и школских 
другова, тек сад сам, читајући овај текст, сазнао многе детаље о настанку 
села, о животу и страдањима, о радостима и тугама и скривеним тежњама 
мојих најближих комшија. Зато је за мене прича о Слијепчевићима коју 
нам аутор нуди право богатство, велика ризница историјских чињеница, 
статистичких података, записа и казивања, свједочанство о овом селу и 
његовим житељима кроз времена која су највећим дијелом била тешка   
и за живот и за опстанак. Али, оно што највише импресионира је то да 
из цијеле ове приче извире људска доброта и поштење, њихов велики 
оптимизам и вјера у Бога, у љубав према ближњем и непрестана борба за 
боље и љепше сутра. 

 Проф. Др Стеван Р. Стевић

***
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Увијек ме је  одушевљавала Петрова  марљивост у трагању за поузда-
ним подацима о било којој теми да је писао. Није било другачије ни док је 
писао о Слијепчевићима. Ослањао се на утемељене и провјерене изворе,  
те и у овој књизи успио да стигне до циља који је себи поставио: да пода-
ци и казивања буду тачни, највећим дијелом аутентични, па самим тим и 
ексклузивни, занимљиви и јединствени. Међутим,  да би изврстан писац 
и истраживач могао да искаже своје умијеће, потребно је да му се пружи 
прилика да ради. Срећом, Петар Васић је ту прилику добио захваљујући 
Љуби Симикићу из Слијепчевића, наручиоцу родослова своје породице. 
Овај привредник је сматрао вриједним да (о) својој породици и свом селу 
остави запис, покрећући стваралачки процес у којем су учествовали сви 
они  који су на било који начин помогли Петру Васићу, ријечју или савје-
том да обликује мноштво података. 

Добро познавање традиције и стварности резултирали су изванред-
ном социолошком студијом, која има и шири значај јер садржи обиље 
етнолошких и лингвистичких записа. Поглавље Казивачи и казивања  
краси народни говор, скоро напуштене и заборављене изреке, загонетке,  
сјећања о обичајима, народној кухињи, традиционалним музичким ин-
струментима, старинском пјевању и игрању, свему што осликава мента-
литет Слијепчевићана.  Подмајевички Слијепчевићи су прво српско село 
у Брчко дистрикту БиХ које је добило своју публикацију која у поднас-
лову каже да се ради о казивањима и записима. Ова књига јесте све то, 
али и монографија којој се задуго неће имати шта да дода. Надам се да ће 
будуће генерације знати да цијене шта су овом књигом за њих учинили 
данашњи становници Слијепчевића и Петар Васић.

                                                                Мр Драгица Панић-Кашански

***

Боравио сам у тим крајевима и блиска су ми казивања која је Васић 
ревносно биљежио и објективно приказао. Морам признати одушевљав-
љају ме казивања, али и растужују констатације ове врсте: -У селу је 
била Хришћанска заједница, основана око 1937. године. Имали смо дом. 
У дому су се пјевале хришћанске пјесме. Сваке суботе увече била је мо-
литва. Један чита јеванђеље, а послије се развије коло, омладина игра, 
шаргије, двојнице свирају. Ори се пјесма утроје...- Или: -У Трњацима 
је почела школа одма’ послије рата 1949. године кад је задружни дом 
завршен док се није школа направила. А сада је већ друга годона како је 
и та школа затворена. Нема ђеце неће их ни бит! Није ни једно дијете ове 
године рођено нити ће се родити.- 

Боже мој, има ли нечег што би могло изазвати већи аларм? Народе, 
шта радиш, гдје ти је будућност?
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Ипак, Васићев текст доноси и податке који охрабрују. Јер у Слијеп-
чевићима се сада лијепо живи. Излокане и блатњаве путеве замијенио 
је асфалт. Изграђене су нове куће а многе старе очуване, стоје као украс 
авлија. Много је школоване дјеце, са завршеним факултетима. Има доста 
и приватне иницијативе, малих и средњих предузећа чији су власници 
људи из Слијепчевића. Изгадили су цркву посвећену Светом Мрати. И 
још много тога што је добро и напредно. Има и свадби, биће и дјеце!

 Ранко Прерадовић, књижевник

***

Да би написао ову монографију о Слијечевићима аутор је уложио 
много труда и напора и причитао на стотине страница књига, посебно 
још ученика научника Јована Цвијића, почасног члана пет европских 
академија наука давне 1918. године. У свим дијеловима Васићеве књиге 
осјећа се лак и разумљив стил писања и приласка овој теми о прошлости 
и поријеклу предака.

Језик којим се аутор обраћа својим саговорницима је изворан и ра-
зумљив за свакога. Добар познавалац психологије људи из села сјеве-
роисточног дијела мајевичке подгорине Петар Рајин Васић лако ступа 
у разговор са најстаријим људима из Пипераца, Трњака, Слијепчевића, 
Бузекаре, Брезовог Поља и других села чији су преци дошли на садашња 
огњишта, само њима знаним путевима, са херцеговачких и црногорских 
вјетрометина. Он се њима обраћа њиховим свакодневним говором не ма-
рећи за стандардизована језичка правила. Старци су га, вјероватно, кри-
шом одмјеравали својим погледом који је прецизнији и од самог радара и 
у себи мислили: -”Овај је наш, прави човјек из народа” и отварали своје 
срце за разговор.

Са изузетном пажњом аутор је посветио дио књиге досељавању 
предака, а податке је користио из поузданих извора из Љетописа српске 
православне цркве у српском Брезовом Пољу, који је водио прото Милан 
Дојчиновић, познатији у народу као “поп Мило” и прото Рајко Софрено-
вић. Исто тако користио је и Љетопис брчанске православне цркве чији 
је аутор др Зоран Милошевић, Београд, 2001. године, издавач Српска 
православна црква у Брчком.

 Душан Ристић, књижевник и публицист
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О Аутору 
 
Новинар и публицист Петар Рајин Васић рођен је 

27. 6. 1941. године у Пиперцима, општина Бијељина. 
Вишу реалну гимназију завршио је у Бијељини 1960. 
године. Потом је завршио педагошку академију и сту-
дирао педагогију у Сарајеву, а новинарску диплому је 
стекао на Југословенском институту за новинарство у 
Београду. До 1992. године живио је и радио у Зеници, 
а од 1996 у Брчком.

Коаутор је више књига о Брчком и Брчко Дис-
трикту Босне и Херцеговине, од којих је прва „Брчко-
хроника супервизије“, објављена 1999. године. Његова 
прва самостална књига „Супервизор“ изашла је 2010. године у издању 
Књижевне заједнице „Васо Пелагић“ из Бања Луке. Ово му је друга књи-
га код истог издавача и сада суиздавача Удружења за његовање Српског 
културно-историјског насљећа Баштинар.

Градитељ и спонзор
Замисао да се напише ова књига потекла је од Љубомира-Љубе Си-

микића, директора и власника фирме „ЗИДАР“ из Брчког. Љубо је фи-
насирао цијели овај пројекат, те пажљиво, од првог дана до самог краја, 
пратио ток рада на књизи и пружао максималну помоћ у њеној реали-
зацији. Он је, како пише у рецензији мр Драгица Панић-Кашански, као 
успјешан привредник сматрао вриједним да  о својој породици и свом 
селу остави запис, покрећући стваралачки процес у којем су учествовали 
сви који су на било који начин пружили помоћ аутору.

          Љубомир Симикић                          Љубимирова кућа у Слијепчевићима



222

Да се Слијепчевићи непрестано развијају и шире доказ је и градња 
нових кућа коју изводи фирма Зидар. Тако је само у 2012. години ова 
фирма у Слијепчевићима изградила сљедеће четири куће:

      Кућа Мике Максића (код цркве)                             Кућа Боре Панића

            Кућа Мише Дамјановића                               Кућа Томислава Панића

***

Остале фирме које су власништво Симикића и њихових ближих 
сродника:

1.  “СИКО” Д.О.О.  власник Милорад Симикић
2.  “ГРАДЊА” ДМД, власник Симикић Милан и Симикић Дарко
3.  “МАШИНАЦ” Аранђеловац, власник Симикић Жељко
4.  СП “CHAMPION” аутомеханичарска и вулканизерска радња, 
 власник Симикић Миодраг
5.  СП “CAFFE PADRINO”, власник Симикић Перо
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