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Бранко Ћупурдија

хРоНИКА КРАКАРсКЕ вЕЧЕРИ 2003–2007. ГоДИНЕ 

Преглед друштвених и културних садржаја Кракарске вечери у пос-
ледњих пет година показује да су се неки њени елемeнти привремено 
променили да би се опет вратили у првобитно стање, а неки су се 
променили на дуже време или можда трајно. Тако су поново враћени: стари 
термин одржавања посела (почетак марта) и стари начин организације 
томболе (јавним оглашавањем), док се променило место одржавања 
забаве и употреба топлих прилога у менију. Показало се да су глобалне 
друштвене промене које су се догодиле крајем 20. и почетком 21. века, 
пре свега, рат на простору бивше Југославије и прелаз са друштвене на 
приватну својину, утицале на то да се забава почне одржавати у ресторану 
који је у приватном власништву као и на промену појединих садржаја 
забаве, пре свега прилога у менију, где су, у складу са погледима нових 
домаћина и из практичних разлога, топла јела замењена хладним јелима. 
Произлази да су промене унутар социјалистичког друштва, иако није 
било значајнијих својинских промена, радикалније утицале на мењање 
(и стварање нове) традиције, него садашње радикалне измене својинских 
односа и друштва у целини. Задатак је будућих истраживања, која ће 
обухватити појаву у целини, од краја 60-их и почетка 70-их година 20. 
века, да одговоре на питање зашто је то тако односно како настаје и како 
се одржава традиција. 

Кључне речи: Кракарско вече, вечера, Организациони одбор, спон-
зори, томбола, финансијско пословање, културне промене, друштвене 
промене, традиција
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I Увод 

У периоду од 1945. до 1948. године у Бајмок је колонизовано 358 поро-
дица са 2034 члана. већина насељеника потиче из Дрежнице, на тромеђи 
Лике, Горског котара и хрватског приморја. У новој средини дрежнички Срби 
су наставили да одржавају многе старе обичаје, међу којима и дружење на 
прелима, у властитим кућама, код комшија, рођака и пријатеља. Постепено 
је, у току 60-их година, замро овај вид дружења и помагања. Један део 
дрежничких Срба, родом из Кракара, који су у новој средини остали највише 
повезани, је организовао прело на нов начин. Оно се, из почетка под именом 
Кракарска вечера а касније као Кракарско вече, одржава, jeдном годишње, 
у ресторану Клуба резервних војних старешина, популарно званом Клуб, 
у периоду од 1972. до 1975. године, у ресторану Полет од 1976. до 1983. 
године, у ресторану Равница 1984. и 1985. године, у ресторану Корзо од 
1986. до 1990. године и у ресторану Полет од 1991. до 2002. године. 

II хроника 

Последње прело у Полету је одржано у уобичајеном термину, у суботу 
2. марта 2002. године. Рат на територији бивше Југославије, у последњој 
деценији 20. века, је свакако утицао на пад животног стандарда, повећање 
незапослености и сиромаштва у Бајмоку. Ову општу ерозију није издржао 
ни један од четири велика ресторана, у којима су иначе одржаване Кракарске 
вечери. велика сала Клуба је преграђена и једним делом издата у закуп 
приватној фирми, у Корзу су смештене избеглице из хрватске, Равница је 
затворена јер је истоимени пољопривредни комбинат прешао у приватно 
власништво, а у Полету је организована исхрана за избеглице. Тако је 
Полет у последњој деценији 20. века био отворен углавном за организовање 
исхране избеглица и за организовање Кракарске вечери, једном годишње. 
Постепено су технички услови у ресторану постали неодговарајући до те 
мере да више није било могуће одржавати јавне скупове у њему. Зато су 
организатори Кракарске вечери одлучили да се њихов следећи скуп одржи, 
по први пут у летњем периоду, у ресторану у Спортском центру Раднички, 
на отвореном простору, на великој наткривеној тераси, поред базена за 
купање, олимпијских размера. Тако је следеће прело одржано „на базену“ 
у суботу 21. јуна 2003. године с почетком у 20 часова. Тада је Недељко 
Маравић, председник Организационог одбора, пожелео добродошлицу 
свима присутнима, представио оркестар „Ноћни скитачи“, који ће забављати 
госте, и објаснио да се скуп одржава на Стадиону јер су ту тренутно најбољи 
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услови за то, има довољно места, тако да се могу позвати и гости. Затим 
је позвао присутне да минутом ћутања одају почаст Кракарцима који су 
преминули у периоду од прошлог посела и дао реч Николи Р. Косановићу, 
старешини вечери, који је поздравио госте и пожелео им угодну забаву. 
После тога је Недељко Маравић прочитао састав Организационог одбора за 
следећу годину. 

Забави је присуствовало 157 гостију, распоређених за 20 столова. Тако 
је Косановић Гордана резервисала 13 места, Латас весна 5, Ивошевић Дане 
и Косановић Душан – Дуја Курија и ћупурдија Бранко 8, Трбовић Илија 
10, Ивошевић Грозда, Радојчић Дмитар, Косановић Бранко и сестра Ружица 
7, Трбовић Миле и Трбовић Дане 16, Маравић Недељко и Ивошевић Мане 
9, Трбовић Дејан 17, Лукић Саво 6, Косановић Р. Никола 4, Лончар Срђа 
4, Радојчић Боро и Косановић Перо 3, Трбовић ђ. Никола 6, Зрнић Лазо 
5, Ивошевић М. Гојко и вукелић Зоран10, ћупурдија Никола и Ивошевић 
Душан 7, Ковачевић Здравко 4, Шарчевић Петар 3, Трбовић Д. Илија 
– Јуда, Трбовић Милан – Мићо Цвјетан и Трбовић Раде – Ратко Фујо 4 и 
Радуловић Милан 17 места. Најстарији гост и Кракарац односно овог пута 
(и по први пут) Кракарка, је била Живка вегрин рођена Ивошевић, 1919. 
године у Благају у Кракару, која иначе живи у Загребу. Највише посетилаца 
је било из Бајмока, Суботице, Београда и других места. Међу посетиоцима 
су били и Милан Мародић, председник Српског културног центра Свети 
Сава из Суботице, Зоран вељановић из Историјског архива Суботице, Ранко 
Радуловић и Миладин Маравић из Бајмока и други. 

За вечеру је припремљена: кисела чорба, прасеће и јагњеће печење, 
кромпир салата са црним луком, (уместо пекарског кромпира, који је 
ранијих година био уобичајен), салата од свежег купуса и земичке (уместо 
хлеба, чија је употреба, такође, ранијих година била уобичајена). Оркестар 
„Ноћни скитачи“ је настојао да репертоар песама прилагоди потребама 
публике. Ово је био први и једини пут да су они наступили на Кракарској 
вечери, јер су и иначе свирали у ресторану Спортског центра Раднички. Пре 
њих, пуних десетак година, док се забава одржавала у ресторану „Полет“, 
на овим вечерима су свирале и певале „Златне струне“ из Липара. „Ноћни 
скитачи“ ће углавном остати упамћени као оркестар који је прекинуо сталне 
наступе „Златних струна“ а не по неком посебном репертоару. 

Томбола се продавала по цени од 40 динара. Она је, од прошле године, 
организована на нов начин, сада се не објављује добитник и не оглашава 
преко микрофона, као раније, већ сваки купац отварањем коверте, у којој се 
налази томбола, сазнаје резултат игре и сам преузима награду. У продају је 
пуштено 150 томбола које добијају награде. Ове томболе имају бројеве, а оне 
које не добијају награде имају цедуљице са шаљивим текстом као утешном 
наградом или потпуно празан коверат. Тако је на неким цедуљицама био 
написан текст следеће садржине: „Онај који је до вође, / или најбоље или 
најгоре прође“ и „Почео је да тера кера, / јер узима храну из контејнера“. 
Из ова два кратка стиха може се закључити да традиција, старински начин 
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мишљења и певања, и даље живи међу Кракарцима. Ове кратке песме зову 
ојкани. Ојкани и ојкање су у прошлости били најраширенија лирска форма 
међу дрежничким Србима. Ове мале пошалице, двостихови, су у ствари нека 
врста свесних или несвесних сећања на ојкане. Осим тога, ови савремени 
ојкани имају и друштвену поруку: близина вође може да уздигне или понизи 
човека у друштвеној хијерархији; претурање по контејнерима је, са општом 
кризом друштва и падом животног стандарда грађана, постало део наше 
свакидашњице. Прва награда на томболи традиционално је један кубни 
метар дрва. 

Организацију томболе су помогла 42 појединаца и њихова предузећа. 
Из Бајмока су забаву помогли: АД Равница, Агро Атина, НИС Нафтагас, 
СТР Бајмочанка (власник Матковић Драго), Пољоопрема (власник Николић 
Драган), Агро центар хем (власник Николић Саша), Кафана Делта, Бифе 
Ловац (власник Радуловић Миленко), СТР Пиктора (власник вукелић 
Милан), Продавница Борели, Фризерски салон Јована и Мирослав, Бифе 
Спортски центар, СЗР – Пекара Скопје (власници Митке и Гордана), 
Индустрија намештаја Боска (власник вуколић Момо), ПТП Дубрава 
(власник Ивковић Душан), Про инвест (власник Радојчић Боро), СТР Био-
Мија (власник Радуловић Јадранка), Млин, Књижара С комерц (власник 
Токовић Снежана), СТР Агрокултура (власник Латас весна), Бифе Лондон 
(власник Трбовић Душан), Кафе бар Клуб (власник Комленић Мићо), 
Пицерија Фонтана (власник Пријић Мирослав), Бифе Код ђоне (власник 
Трбовић ђорђе), Фризерски салон Леди (власник Лазић Агнес), Циглана 
Дамаи (власник Ивковић Дамир и Марица), Микс трејд (власник Ивошевић 
ђуро), Фиделинка кооп, Продавница Челарево (власник Ивошевић Гојко); 
из Суботице: Дада текс (власник Томић Рајко), АД ветзавод, Зорка трговина, 
Пласт компани (власник Шкрбић Јово), Дуал импекс (власник Лазиница 
Јовица), Младост, Папир комерц (власник Драговић Бранко), хемос, 
Фероунион; из Старе Моравице: Сила; и из Мишићева: Сервис беле технике 
(власник Шуњка Бошко). 

Цена улазнице је за учеснике била 200 динара (око 6 немачких марака 
или 3 евра), али су организатори по свакој продатој улазници платили 
још 50 динара, што значи да је реална цена била 250 динара. Улазница је 
подразумевала само вечеру, није, као ранијих година, подразумевала једно 
бесплатно пиће односно аперитив. Приходи од 150 продатих улазница су 
износили 30.000,00 динара и од 580 продатих томбола 22.000,00 динара, 
што значи да је укупан приход био 52.000,00 динара. С друге стране, 
организатори су за 150 улазница, вечеру и пиће за 5 чланова оркестра, пиће 
за особље кафане, пиће за чланове Организационог одбора и вечеру за 
продавца томболе платили 51.850,00 динара, што значи да је укупан приход 
износио 150,00 динара, не рачунајући прошлогодишњи приход од 100 
немачких марака, које су организатори проследили Организационом одбору 
за следећу годину. 
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О организацији забаве се бринуо Организациони одбор у саставу: 
Маравић Недељко (председник), Косановић Р. Никола (старешина вечери), 
Ивошевић Милутина ђуро, Ивошевић Горан, Радуловић Милан, Ивошевић 
М. Гојко, Трбовић Дејан и Ивошевић Бошко. Тако се догодило да је члан 
Организационог одбора Косановић Р. Никола био и старешина вечери. 
вероватно да организатори нису знали да је најстарија особа на забави, 
која се по традиција проглашава за старешину вечери, била вегрин Живка, 
иначе би њој припало ово звање. Било би то први пут у тридесетогодишњој 
историји забаве да ово звање добије једна жена. За следећу годину је одабран 
Организациони одбор у саставу: Косановић Михајло (почасни председник), 
Ивошевић Л. Гојко (председник), Ивошевић М. Гојко, Ивошевић владо, 
Ивошевић Горан, ћупурдија Никола, Ивошевић Мане, Ивошевић Милош, 
Радуловић Милан и Тољагић рођена Трбовић Наталија.

Следеће прело је одржано у вечерњим сатима, у суботу 3. јула 2004. 
године, у ресторану вожд у Бајмоку, чији је власник Гојко Н. Ивошевић 
– Роговић, пореклом из Кракара. Он је крајем јуна 2004. године управо 
завршио проширење и адаптацију ресторана тако да су се стекли технички 
услови за одржавање већих скупова у њему. Овог пута је за потребе 
кракарског прела продато 111 улазница. Прелу је присуствовало и 7 чланова 
Организационог одбора и 7 чланова музичког ансамбла „Златне струне“ из 
Липара, што значи да је укупно било 125 људи. Познати су следећи учесници 
прела: Ивошевић Горан, Станислава и Горана, Петковић Александар, 
Ивошевић Драган и Софија, Николић ђорђе и Радмила, Николић Бранислав 
и Јелена, Зотовић Мирослав, Радуловић Милан и Јадранка, Томашевић 
Предраг, Маравић Снежана, Ивошевић Гојко и Тереза, Ивошевић Никола 
и Францишка, Лазиница Јовица, Лукић љубан и Мира, Радуловић Илија 
и љиља, Радуловић Бранко и Аница, Токовић Рајко и Зора, Шкрбић Јово и 
Славица, Матковић Драго и Анка, Пензеш Арпад и Ружица, ћупурдија М. 
Никола и Марија, Трбовић Никола и Ибоја са још четири члана породице, 
Косановић Михајло са ћерком и зетом (Абдулах – Дуле), Радојчић Душко 
и Ката, Косановић Душан – Дуја Курија, који је био најстарији присутни 
Кракарац, Ивошевић Д. Бранко, Ивошевић ђ. Милан – Корабан и Бранко 
ћупурдија. 

Присутне је поздравио председник Организационог одбора забаве 
Ивошевић Л. Гојко, следећеим речима: „Драги Кракарци, драги пријатељи 
Кракараца, поздрављам вас испред Организационог одбора Кракараца и 
желим вам пријатно и угодно вече. / Тридесет и трећи пут смо заједно на 
дружењу, а овога пута у новоотвореној сали наших Кракараца, Роговића. 
Имамо част да вечерас са нашом забавом и отворимо ову салу. Захваљујем 
се Роговићима и поздрављам их. / Поздрављам и оркестар „Златне струне“ 
који су наши стари знанци. / Морам посебно да поздравим и наше најстарије 
и да кажем наше Кракарце из прве генерације. Имамо сви поздрав од нашег 
најстаријег Кракарца чика Слободана Косановића који ме је задужио да вам 
пренесем поздраве пошто је он у немогућности да буде вечерас међу нама./ 
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А сада по нашем устаљеном обичају минутом ћутања ћемо одати почаст 
преминулим Кракарцима у времену од последњег дружења. Молим да 
устанете. Слава им./ Ове и претходне године Кракарску вечеру одржавамо у 
летње време. Разлог је био недостатак одговарајуће сале. Пошто сада имамо 
салу за организовање наше вечере овај Одбор је одлучио да вратимо датум 
одржавања на прву суботу у марту месецу. Сматрамо да су у то време људи 
слободнији, а и после зиме добро дође да се мало раздрмамо. Надам се да 
се слажете са овим предлогом./ Томбола ће ићи поново продајом купона, а 
то ће одрадити ови млађи момци кад дође за то време. Могу да кажем да су 
нам спонзори и овога пута припремили доста лепих награда, а цена купона 
је 50 динара. / На крају ми је остало још да предложим Одбор за наредну 
2005. годину, а видећете одбор се састоји од наших најмлађих Кракараца, 
а то су: Ивошевић владо – Бошкан, Трбовић Дејан – Рожан, Ивошевић М. 
Гојко – Роговић, Ивошевић Драган – Лазић, Радојчић владимир – Манић, 
Ивошевић Бошко – из Луга, Ивошевић Зоран – Манин, Косановић Горан 
– Миланкићов и Ивошевић Никола – Роговић.“

Организатори забаве су од 111 продатих улазница, по цени од 350 
динара, зарадили 38.850 динара, а од 495 продатих томбола, по цени од 50 
динара, 24.750 динара, што укупно износи 63.600 динара. С друге стране, 
организатори су власнику ресторана, на име продатих вечера платили 
38.850 динара и музичком ансамблу 24.500 динара, што значи да су укупни 
расходи износили 63.350 динара и да је организаторима остало 250 динара 
зараде. При том треба поменути да су организатори благовремено на име 
аконтације уплатили власнику ресторана 7.000 динара, за шта су уложена 
и средства која су преостала од прошлогодишње забаве, у висини од 100 
немачких марака. 

Организациони одбор овогодишњег прела је радио у нешто измењеном 
саставу него што је био најављен на претходном прелу. Тако су терет 
организације прела понели: Ивошевић Л. Гојко, Ивошевић в. владо, 
Ивошевић Милош са Рате, Ивошевић Г. Горан, Радуловић Б. Милан, 
Ивошевић М. Гојко, Трбовић Момо и Ивошевић Т. Мане. 

Наредне године је Кракарско вече опет одржано у ресторану вожд, 
код Гојка Н. Ивошевића – Роговића, 18. марта 2005. године, с почетком у 
19 часова. Забаву су отворили поједини чланови Организационог одбора. 
Најпре је говорио Ивошевић П. Стојан – Цокље, који је поздравио присутне 
и позвао их да минутом ћутања одају почаст Кракарцима који су преминули 
у последњој години дана, а затим Ивошевић М. Гојко – Роговић, рекавши, 
поред осталог, да је ово тридесет трећа година како се прело засполи, 
односно непрекидно одржава. 

Забави су присуствовала 154 лица, не рачунајући чланове оркестра 
„Златне струне“, с којима је, први пут, наступила и једна певачица, по 
имену Инес. Тако су носиоци резервација били: Трбовић ђ. Миле, чије 
је друштво имало 5 чланова, Косановић Душан – Дуја Курија, Трбовић 
ђ. Никола 6 чланова, Зрнић Лазо 2 члана, ћупурдија Д. Никола 4 члана, 
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Радојчић Дмитар 2 члана, Шарчевић Богданка 4 члана, Таталовић Милан – 
Лисац 5 чланова, Стојановић Тања 4 члана, Ивошевић П. Никола 6 чланова, 
Ивошевић П. Стојан 3 члана, ћупурдија М. Никола 2 члана, Човчић Савка 
2 члана, Радуловић М. Бранко 10 чланова, др Трбовић Илија 2 члана, Репаш 
Марица 2 члана, Бек рођена Ивошевић Марија 3 члана, Косановић Михајло 
– Мића 8 чланова, Скендеровић Иван – Булка 3 члана, Ивошевић Б. Дмитар, 
Маравић љубица, Ивошевић М. Илија, Ивошевић ђ. Милан, Бранко 
ћупурдија, Губеринић Абдулах 2 члана, Трбовић Дејан 4 члана, Ивошевић 
Дане, Ивошевић Жарко 2 члана, Томић Милан 3 члана, Трбовић Петар 3 
члана, вуцелић Душко 2 члана, Николић Бато 2 члана, Чокорило Зоран 2 
члана, Бабић ђуро 2 члана, Ковачевић Саво 2 члана, Ивошевић Милош 6 
чланова, вукелић Зоран 2 члана, Радуловић Душко 2 члана, хорват љубица, 
Самарџија Милан, Ивошевић Милица, Ивошевић Мане 4 члана, Ивошевић 
М. Гојко 2 члана, Ивошевић владо 3 члана, Ивошевић Л. Гојко 6 чланова, 
Косановић Р. Никола 4 члана, Радуловић Милан 4 члана и ћупурдија вајо. 
Међу присутнима је најстарији Кракарац био Косановић Душан – Дуја 
Курија, рођен у Косановићима у Кракару 1923. године. Осим њега, од људи 
који су рођени у Кракару или селима насталим од његових станова и других 
крајева Дрежнице, забави су присуствовали: Ивошевић Дане из Понорца, 
Косановић Михајло из Косановића, Косановић Р. Никола из Косановића са 
супругом, Трбовић Никола из ћошана, Трбовић Миле из ћошана и Зрнић 
Лазо из Зрнића и његова супруга Зрнић рођена Ивошевић Милка родом из 
ћула. Најмлађа су била деца предшколског узраста, која су се играла између 
столова. Чини се да је ове године било мање старијих Кракараца него обично 
и више гостију са стране, који нису пореклом Кракарци. Стеван Радуловић 
– Коле је био главни певач, као и обично. Највише се опет играла балканка, 
у којој су девојке и жене главни играчи. То је већ одраније познато. 

вечера је, у односу на уобичајену, била нешто измењена: супа са 
резанцима, руска салата и свињско и јагњеће печење и рибани кисели купус 
са мешаном киселом салатом и хлебом. Изостала је кисела чорба и пекарски 
кромпир. вечера је послужена око 22 сата. Са читањем томболе се почело 
око 23,30 сати. Међу важнијим наградама су били један кубик дрва и бицикл, 
које је добила вуцелић Маја. После извлачења томболе је прочитан списак 
спонзора томболе. 

Спонзори су углавном били из Бајмока и Суботице: Балкан шпед, 
Лукас, Млекара, Еурошпед, Фиделинка, Пласт компани, Папир комерц, 
хемос, Пиктора, Тренд, вистако, Бајмочанка, Дадо промет, Агро Атина, 
Дубрава, ђепето, вет завод, Младост, Нафтагас, Беопетрол, Дамаи, Дуал 
импекс, Аграр промет, Шуњка Бошко, Индустрија намештаја Бајмок, Север 
Суботица, Кафана Ловац, Месара Стомес, Латас весна, Кафана вожд, Јуком 
из Таванкута, Земљорадничка Задруга Радуловић и Синдикат Југословенског 
речног бродарства из Београда. 

Организатори су за ово вече у новцу сакупили или зарадили 122.800,00 
динара. Тако је од 142 продате улазнице, по цени од 450 динара, зарађено 
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63.900,00 динара, за 748 продатих томбола, по цени од 50 динара, је зарађено 
37.400,00 динара, а за 3 прасета, по цени од 2.500,00 динара, је зарађено 
7.500,00 динара. Осим тога, тројица спонзора: Аво и Еурошпед из Суботице 
и Синдикат Југословенског речног бродарства из Београда су укупно 
приложили 14.000,00 динара. Укупни расходи су износили 104.150,00 
динара. Тако је за потребе вожда плаћено 160 вечера по цени од 400 динара, 
што износи 64.000,00 динара, за музику 32.600,00 динара, пиће за музику је 
износило 2.150,00 динара, пиће за организаторе је коштало 2.000,00 динара, 
клање прасади 700,00 динара и бензин који су потрошили организатори за 
припрему забаве 1.950,00. Из тога произлази да су организатори зарадили 
18.650,00 динара. 

Организациони одбор забаве је радио у саставу: Ивошевић владимир 
(председник), Трбовић Дејан, Ивошевић Драган – Лазић, Ивошевић М. 
Гојко – Роговић, Радојчић владимир, Ивошевић Бошко, Ивошевић Зоран, 
Косановић Горан, Ивошевић Никола – Роговић и Ивошевић Горан – Лазић. 

Следеће Кракарско вече је одржано у ресторану вожд 11. марта 2006. 
године са почетком у 19 часова. Забави је, рачунајући и чланове музичког 
оркестра, присуствовало више од 120 душа. И овај пут госте су забављале 
„Златне струне и Инес“ из Липара. Гости су углавном били из Бајмока и 
Суботице. Осим тога, било је неколико гостију из Београда и двоје из Немачке 
(једна Бајмочанка, Милица – Мима рођена Ивошевић, са мужем, који већ 
деценијама живе у Немачкој). Превладавале су млађе и средње генерације 
посетилаца, а било је и неколико деце. Очигледно је да родитељи желе да 
код њих од малих ногу створе осећај припадности. Најстарији присутни 
Кракарац, старешина вечери, био је Раде ћупурдија, који је седео у друштву 
са супругом Милијом и сином вајом. Он је рођен 1926. године у ћупићима, 
у Кракару. Обратио се присутнима са неколико речи, упркос здравственим 
проблемима са грлом. Поздравио је присутне и пожелео им пријатну забаву. 
Међу присутнима је највише чланова било из две фамилије са презименом 
Ивошевић, једна са шпиц наметом односно надимком Петровић, а друга 
са шпиц наметом Лазић, и са презименом Трбовић из ћошана, ђуђини и 
његови потомци из Бајмока и Суботице. Међу посетиоцима је било доста 
људи рођених у Дрежници: Ивошевић Грозда, Маравић Марко, Зрнић ђуро 
– Срна и други, и у Јасенку, Шарчевић рођена Косановић Богданка, која 
је била у друштву са супругом Пером и ћерком Горданом, и други. Осим 
њих забави су присуствовали и: Ивошевић М. Илија из Београда, Ивошевић 
Б. Дмитар из Суботице, Ивошевић Р. Никола – Нина Бикић, Ивошевић ђ. 
Милан – Корабан, Ивошевић Ж. Никола, ћупурдија Бранко из Београда, 
Шуњка Перо из Мишићева, Ивошевић Стојан са породицом, сестре Наталија 
и Душанка, рођене Трбовић, из Суботице, са члановима породице, Гордић 
рођена вукелић Милица, Сава Р. Ковачевић из Бајмока (старином из Јасенка) 
са супругом и његове две сестре са мужевима, из Бајмока и други. 

За вечеру је овог пута припремљена супа са резанцима, прасеће и 
јагњеће печење, барени пиринач и салата од свежег купуса. (Појавила су се, 
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дакле, у односу на уобичајену вечеру, нека одступања, уместо киселе чорбе 
супа, а уместо пекарског кромпира барени пиринач.) вечера је завршена око 
22 сата. Читање и извлачење томболе је почело око 24 сата. 

Овогодишњу забаву је помогло доста спонзора, углавном из Бајмока и 
Суботице: Агро лидер, Агро Рата, Балкан шпед, Лукас, Млекара, Фиделинка, 
Пласт компани, Папир комерц, хемос, Пиктора, Тренд, Бајмочанка, вистако, 
Дадо промет, Кафе бар Лондон, Агро Атина, Дубрава, ђепето, Младост, 
Шуњка Бошко, Дамаи, Лук оил, Дуал импекс, Сакала, Север Суботица, 
Индустрија намештаја Бајмок, Кафана Ловац, Месара Стомес, Аграр промет, 
Ресторан вожд, Јуком из Таванкута, Месара Јагње и Аво Суботица. 

Организатори су овај пут остварили 147.200,00 динара прихода. 
Тако је од 108 продатих улазница, по цени од 600,00 динара, зарађено 
64.800,00 динара, од 1.000 продатих томбола, по цени од 500,00 динара, 
50.000,00 динара, од фирми Аво и Јагње је добијено 15.000,00 динара, и 
од прошлогодишње зараде је приложено 17.400,00 динара. С друге стране, 
расход је износио 113.150,00 динара. Тако је за потребе Ресторана вожд 
уплаћено 120 конзумација по цени од 450 динара, што износи 54.000,00 
динара, за „Златне струне“ 38.000,00 динара, за телевизор 10.000 динара, 
карте за томболу 800,00 динара, пиће за организаторе и чланове оркестра 
8.000,00 динара, за бензин 1.500,00 динара и за остале, ситније расходе 
850,00 динара. Захваљујући оваквом пословању организатори су зарадили 
34.050,00 динара. 

Организациони одбор овогодишње забаве је радио у саставу: Ивошевић 
Стојан (председник), Ивошевић Бошко, Ивошевић Милош, Ивошевић вла-
димир, Косановић ђорђе, Трбовић Дејан и ћупурдија Д. Никола. 

Наредно и за сада последње Кракарско вече је одржано у ресторану 
вожд у суботу 10. марта 2007. године са почетком у 20 часова. Присуст-
вовало је више од 140 људи. За вечеру је припремљено: живинска и говеђа 
супа, јагњеће и прасеће печење, руска салата, салата од свежег купуса и 
хлеб. Госте је забављао Добривоје Павлица са оркестром. Познати су сле-
дећи учесници забаве: 1-2. Маравић љубица са још једним чланом породи-
це, 3-5. ћупурдија Раде, Милија и вајо, 6-7. Шарчевић Перо и Богданка, 8. 
Радојчић љиља, 9. Гордић рођена вукелић Милица, 10-11. Таталовић Ми-
лан – Лисац и Славица, 12-13. Латас Дејан и весна, 14-15. ђурић Родољуб и 
Марица, 16-21. Стојановић Саша и Тања и други, 22-23. Томашковић Зоран 
и Оливера, 24-26. Ивошевић Данка, Ружа и Невенка, 27. Томашковић Те-
реска, 28-29. Мрвош Милан и Зора, 30-31. Леро Мирослав и Оливера, 32. 
Косановић Сандра, 33. Ивошевић весна, 34. Ивошевић Тера, 35-38. вуце-
лић Душко и Маја и други, 39-40. Косановић Душан и Ружа, 41. Ивошевић 
Грозда, 42. Маравић Марко, 43-48. Ивошевић Мане, љубица, Зоран и други, 
49-50. Репаш Драго и Марица, 51-52. вулини, 53-58. Лукић Саво и други, 
59-64. Ивошевић Милош и други, 65. Ивошевић Милица, 66-73. Бек рођена 
Ивошевић Марија и други, 74-82. Радуловић Бранко и Јадранка и други, 
83. Ивошевић Станислава, 84. Ивошевић Драган, 85. Ивошевић Софија, 86. 
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Ивошевић Г. Никола, 87. Ивошевић Францишка, 88-89. Стјепановић вељко 
и весна, 90. Ивошевић Тереза, 91-92. Николић Бранко и Јелена, 93-94. ћу-
пурдија Никола и Марија, 95-96. Човчић Јосо и Савка, 97. Недељковић Де-
јан, 98. Томашевић Предраг, 99. Токовић Мирослав, 100-101. Јањић Богдан и 
Душанка, 102-103. Косановић Милутин и Бранка, 104-105. Николић ђорђе 
и Рада, 106-111. Трбовић Дејан, Мара, Перица и Радојка, Миљанић рођена 
Трбовић вера и други, 112-117. Батинић Миле и Дана и други, 118. Иво-
шевић Л. Гојко, 119. Ивошевић М. Гојко – Роговић, 120. Ивошевић владо, 
121. Ивошевић Горан, 122. Ивошевић Бошко, 123. Косановић ђорђе, 124. 
Ивошевић Б. Дмитар, 125. Радуловић Милан, 126-127. Трбовић Н. Илија и 
Марија, 128. Ивошевић Ж. Никола, 129. Маравић Миладин, 130. Ивошевић 
видојко, 131. Петковић Александар, 132. Дулић Иво и 133-134. Лукић љу-
бан и Мира, 135-136. Зрнић Милан и Радојка, а од чланова оркестра Павли-
ца Добривоје са супругом и 8 чланова ансамбла „Лика“, што укупно износи 
146 посетилаца. Највише посетилаца је било из Бајмока, затим из Суботице, 
Куле (потпредседник општине Жељко Таталовић), врбаса, Београда и дру-
гих места. Међу посетиоцима је било више људи рођених у старом крају: 
ћупурдија Раде и Милија, Ивошевић Д. Бранко, Шарчевић Богданка рођена 
Косановић, Ивошевић видојко и Трбовић Н. Илија и други. Најстарији је 
био, као и прошле године, ћупурдија Раде, рођен 1926. године у ћупићима 
у Кракару, али ове године се није обраћао присутнима, због здравствених 
проблема са грлом.

Овогодишњу забаву је помогло 44 спонзора: Дрвара Дубрава из Бајмока 
(вл. Ивковић Душан), Ивошевић Б. Дмитар из Суботице, Месара Пепа из 
Бајмока (вл. Радуловић Петар), Нова бразда из ђурђина, Ловачко друшт-
во Зец из Бајмока, Дрвара Матковић из Бајмока (вл. Драго Матковић), Син 
компани из Бајмока (вл. Лукић Зоран), Лукас интернационал из Бајмока (вл. 
љубан Лукић), Папир комерц из Суботице, Пласт компани из Суботице (вл. 
Шкрбић Јово), Папак из Таванкута (вл. Тинтор Бранко), Дадо из Суботице 
(вл. Рајко Томић), хемос са Палића, Комерцијална банка АД из Београда, 
Земљорадничка задруга Радуловићи из Бајмока, пчелар Капор војо из Ми-
шићева, Сервис беле технике из Мишићева (вл. Бошко Шуњка), Младост из 
Суботице, Дуал импекс из Суботице (вл. Лазиница Јовица), хамбургерија 
Треф из Бајмока (вл. Радуловић Миленко), СН Дунав из Бајмока, Лазовић из 
Алексе Шантића, Евас из Бајмока (вл. Симо Таталовић), Индустрија наме-
штаја из Бајмока, ђепето из Бајмока (вл. Боца Петар), Бифе Ловац из Бајмо-
ка, Јуком из Таванкута, Женски фризерки салон Адријана из Бајмока, Аграр 
промет из Бајмока, Агро култура из Бајмока, Микра из Пачира, МБ Пивара 
из Новог Сада, хермес са Палића, Комерцијална банка из Суботице, Аво 
из Суботице, Томи из Бајмока, Дамаи из Бајмока, Ресторан вожд из Бајмо-
ка, Брашно-млин из Бајмока, Фиделинка из Суботице, Лукоил из Суботице, 
Пицерија Колиба из Бајмока, Млекара из Суботице и ИМ Салон лепоте из 
Бајмока. За прву награду – један кубик дрва – спонзор је била Дрвара Дубра-
ва из Бајмока, за другу награду – боравак 7 дана у Јасенку у Горском котару 
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– Ивошевић Б. Дмитар, и за трећу награду – телевизор – Организациони 
одбор Кракарске вечери 2007. године. 

Госте су забављали: познати певач и свирач на тамбурици, сакупљач 
народног блага из Лике, који последњих година живи на Криваји, Добри-
воје Павлица, са мушком певачком групом „Лика“ из Новог Жедника. Он је 
бајмочкој публици познат од раније. Први пут је наступио у Бајмоку крајем 
седамдесетих година 20. века, у ресторану Корзо. Свој наступ је отворио 
познатим песмама „Пјевај ми, пјевај, соколе“, „вук магаре на плот нагонио“ 
и „Преко Капеле, личке горе зелене“. Осим тога, ове вечери је са оркест-
ром свирао и неколико кола: „Шири ми се моје коло мало“, „Милица“, „Ку-
куњешће“, „Ај на лево“, „врањанке“, „Каните се Анчице“, неколико личких 
бећараца и других песама и игара. У паузама, док су се чланови оркестра 
одмарали, Добривоје Павлица је казивао шале из Лике, посебно о Дани и 
Мани. У целини посматрано, око 70% репертоара програма се односило на 
Лику, а око 30% на песме и игре из војводине и Србије и на парне игре. Тако 
су се играле: ужичко коло, моравац, валцер, танго и друге игре. 

Неке од песама и игара које су ове вечери извођене, познате су средњој 
и поготово старијој генерацији Кракараца и Дрежничана у Бајмоку, јер су се 
изводиле у старом крају и једно време у Бајмоку, након колонизације, која 
је проведена непосредно после Другог светског рата. Тако су се у старом 
крају, у Кракару и Дрежници певале песме: „Пјевај ми, пјевај, соколе“ и 
„Преко Капеле, личке горе зелене“ и играла кола „Милица“, „Кукуњешће“, 
„Ај на лево“ и „врањанке“, док је дрежничка варијанта розгалице „вук ма-
гаре на плот нагонио“ имала другачији, краћи текст. Захваљујући оваквом 
музичком репертоару на забави је било више песме а мање игре него на 
ранијим прелима, када су наступале „Златне струне“ из Липара. То је један 
од разлога што се неким припадницима млађе генерације посетилаца прела 
више допада репертоар „Златних струна“, а неким припадницима средње и 
старије генерације посетилаца забаве репертоар Добривоја Павлице и ње-
гове певачке групе. 

велики број спонзора је омогућио богату томболу и зараду. Након од-
битка свих трошкова организаторима је остало 50.000,00 динара. Чланови 
Организационог одбора су после напорног вишенедељног рада на припре-
ми забаве и после њеног окончања организовали дружење уз јело и пиће, 
на шта је потрошено 10.000,00 динара, што значи да је ове године зарађено 
40.000,00 динара односно око 500 евра. 

Овогодишњу забаву је приредио Организациони одбор чији су чланови 
били: Ивошевић Л. Гојко (председник), Ивошевић Б. Дмитар, Ивошевић Г. 
Горан, Ивошевић М. Гојко, Радуловић Милан, Косановић ђорђе и Ивоше-
вић Бошко, а Ивошевић владо је у раду помагао поменутом одбору, мада 
овог пута није био његов члан. 
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III Културне промене

У последњих пет година догодиле су се неке промене у одржавању пре-
ла. Тако је већ 2003. године промењено време (лето) и место његовог од-
ржавања (Стадион), а тиме и музички ансамбл и његов репертоар („Ноћни 
скитачи“). Осим тога, и вечерњи мени је доживео делимичне промене. Тако 
се на вечери, уз устаљену киселу чорбу и прасеће и јагњеће печење, умес-
то пекарског кромпира појавила кромпир салата, а уместо хлеба земичке. 
Смисао је у томе да је печен и топао кромпир замењен са бареним и хлад-
ним кромпиром. До ове промене је вероватно дошло из практичних разлога. 
Пекарски кромпир треба послужити топао, а капацитети ресторана можда 
нису такви да би брзо и у једном одређеном тренутку могли да послуже 
потребне количине топлог печеног кромпира. Осим тога, још важније је то 
што хладан барени кромпир на салату има једну предност: може током ве-
чери дуже да стоји на столовима, тако да гости могу да се послуже у више 
наврата. Од њега се и не очекује да буде топао и да се као такав конзумира. 
Томбола је овог пута, као и прошле године, понуђена преко коверата а не 
преко куповине купона са бројевима, при чему се извлачење врши јавним 
читањем односно оглашавањем преко микрофона. Овом новом извлачењу 
томболе су организатори приступили да би уштедели на времену, али пока-
зало се да ће се извлачења већ следеће године обавити на уобичајен начин. 

У 2004. години је задржан, показало се привремени термин (лето) од-
ржавања прела, али је било ново место његовог одржавања (вожд). Томбола 
се опет извлачи продајом купона и јавним читањем и извлачењем бројева, 
као и пре три године као и раније. враћа се музички оркестар „Златне стру-
не“, који је до сада био најчешћи гост на овим забавама. Његов музички 
репертоар је одраније познат. Он је свирао и певао изворне народне песме 
из Дрежнице, Лике, Босне и херцеговине, Србије и других крајева бивше 
Југославије, међу којима су ојкани, севдалинке, новокомпоноване народне 
песме, забавне песме на српском, енглеском и другим језицима, више врста 
плесних односно игара за парове (танго, валцер) и више кола из Србије, 
међу којима се највише игра Балканка. 

У следећој 2005. години је устаљено место одржавања прела (вожд), 
али су се у оквиру менија појавиле извесне измене. Овог пута је, уз ус-
таљене остале елементе вечерње трпезе, супа са резанцима заменила кисе-
лу чорбу а руска салата пекарски кромпир. видели смо да је 2003. године 
пекарски кромпир замењен кромпир салатом, а овог пута се руска салата 
појављује уместо уобичајеног пекарског кромпира. Опет је смисао у томе 
да је топао прилог замењен хладним прилогом, који је, изгледа, у оваквим 
приликама практичнији за послужење. Ове године је поново наступио ор-
кестар „Златне струне“, тако да се почео уобличавати један нешто другачији 
концепт прела у којем су многи елементи већ познати. То се потврдило и на 
следећем прелу, одржаном 2006. године. Овогодишњи мени је, поред оста-
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лог, садр жавао супу с резанцима, уместо киселе чорбе, и барени пиринач, 
уместо прошлогодишње руске салате и ранијег пекарског кромпира. У овом 
случају је барени пиринач у истој категорији јела као и раније кромпир са-
лата и руска салата – у категорији хладних јела. У току прела 2007. године 
вечера није претрпела неке битније измене. У оквиру вечере су послужени, 
поред осталих познатих јела, супа и руска салата. Овога пута су се појавиле 
новине у оквиру музичке сцене. Наступио је Добривоје Павлица и ансамбл 
„Лика“. Њихов репертоар је више био окренут ка фолклору завичаја неголи 
репертоар „Златних струна“ из Липара. 

IV Друштвене и културне промене

Поменуте промене у одржавању Кракарске вечери су део ширих друшт-
вених промена које су се догађале у југословенском друштву и Европи на 
самом крају 20. века и даље. Пад Берлинског зида, рат на територији бивше 
Југославије, распад Југославије и формирање нових држава су утицали и на 
промену појединих садржаја Кракарске вечери. Ипак, то нису основне про-
мене традиције. Мењају се само поједини њени елементи. Тако би се, бар 
на први поглед, могло закључити да промена система, и општа друштвена 
и медијска бука која је прати, није оставила много трага на овом сегменту 
традиције. Поента је у томе да је друштвене ресторане, у којима се одржава-
ла Кракарска вечера, заменио приватни ресторан, односно да је друштвено 
власништво замењено приватним власништвом, при чему је већина садржаја 
традиције остала уобичајена. Ако је то тако, оправдано се поставља питање 
како то да су се веће промене традиције догодиле почетком 70-их година 20. 
века, када је ово прело установљено и када, што је још битније, друштвене 
и политичке промене унутар социјалистичког друштва (либерали, маспок), 
нису имале тако радикалан карактер, него садашње промене система (тран-
зиција). Произлази да су промене унутар социјалистичког друштва, иако 
није било значајнијих својинских промена, радикалније утицале на мењање 
(и стварање нове) традиције, него садашње радикалне измене својинских 
односа и друштва у целини. Задатак је будућих истраживања, која ће обух-
ватити ову појаву у целини, од краја 60-их и с почетка 70-их година 20. 
века, да одговоре на питање зашто је то тако односно како настаје и како се 
одржава традиција. 
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IV закључак 

Преглед друштвених и културних садржаја Кракарске вечери у по-
следњих пет година показује да су се неки њени елементи привремено про-
менили да би се опет вратили у првобитно стање, а неки су се променили 
на дуже време или можда трајно. Тако су поново враћени: стари термин 
одржавања посела (почетак марта) и стари начин организације томболе (јав-
ним оглашавањем), док се употреба хладних прилога у менију, изгледа, ус-
талила. Показало се да су глобалне друштвене промене које су се догодиле 
крајем 20. и почетком 21. века, пре свега, рат на простору бивше Југославије 
и прелаз са друштвене на приватну својину, утицале на промену места на 
којем се забава одржава и на промену у оквиру појединих садржаја забаве. 
Тако се забава, у складу са општим друштвеним променама, у последњих 
пет година по први пут одржава у ресторану који је у приватном власниш-
тву, а вечерњи мени доживљава делимичне промене у складу с погледима 
нових домаћина. Показало се, дакле, да традиција која је установљена пре 
35 година, и даље подлеже појединим променама, под утицајем глобалних 
друштвених прилика. 

Показало се, такође, да су промене унутар социјалистичког друштва, на 
прелому шесте и седме деценије 20. века, када је овај обичај заживео, иако 
није било значајнијих својинских промена, радикалније утицале на мењање 
(и стварање нове) традиције, него садашње радикалне измене својинских 
односа и друштва у целини. Задатак је будућих истраживања, која ће обух-
ватити ову појаву у целини, од краја 60-их и почетка 70-их година 20. века, 
да одговоре на питање зашто је то тако односно како настаје и како се од-
ржава традиција.

Branko Cupurdija

CHRONICLES OF THE KRAKAR EVENINGS 2003–2007

Summary

This gathering has been held in Bajmok since 1972, initially under the name Krakar Dinner 
and later as the Krakar Evening. From 1972 -75 it was held in the restaurant of the Club of Reserve 
Army Officers; from 1976 -83 in the Polet restaurant; in 1984 and 1985 in the Ravnica restaurant; 
from 1986 – 90 in the Korzo restaurant, from 1991 – 2002 in the Polet restaurant, in 2003 in the 
Radnicki Sports Center and from 2004 – 07 in the Vozd restaurant.. It has been demonstrated that 
the global social changes which took place in the late 20th century and in the early 21st century, 
primarily the war in the territory of the former Yugoslavia and the transition from socially-owned to 
private property, have affected the change of the venue of this gathering and some of its contents. 
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Thus, the gathering, in keeping with the overall social changes, has in the past five years been 
held for the very first time in a privately-owned restaurant, while the evening menu was partially 
changed in accordance with the views of the new hosts. Therefore, it has been show that a tradition, 
established 35 years ago, continues to go through certain changes under the influence of global 
social developments.


