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чуди због чега аутор те активности не издваја у 
посебно поглавље. Но, како је лов нешто што чи-
ни структуру свакодневног живота те заједнице, 
аутор је заправо исправно поступио распоредив-
ши велики број детаља читавом књигом. То је 
урађено не само с грађом која се односи на лов 
већ са свим подацима који заокружују суштину 
живота те групе Индијанаца, будући да ми захва-
љујући приповестима наглашеним у појединим 
поглављима сазнајемо готово све што се могло 
сазнати о Аче Гату: од тога како се припрема 
нека једноставна храна до у митологији дубоко 
укорењених табуа везаних за лов; од тога како 
деца стичу имунитет жваћући прљаве комаде ме-
са до целокупног система сродства; од тога како 
се узгајају ларве до космогонијске митологије. У 
књизи не недостаје ни приказ материјалне култу-
ре. О њој се не пише много, али не због тога што 
аутор није обраћао пажњу на тај сегмент културе 
Гвајакија већ једноставно због тога што она у тих 
Индијанаца није развијена, а у исто време садржи 
све што им је неопходно. Штавише, читава књига 
је прожета квалитетним цртежима разних предме-
та које Гвајаки користе. Таква концепција књиге 
омогућава читаоцу да сагледа укупну логику ми-
шљења тих Индијанаца.

Читајући Хронику од почетка, увиђамо да 
Кластр постепено дезинтегрише дистанцу егзотич-
ности коју је „западна цивилизација“ столећима 
градила према „дивљацима“. Приказујући свако-
дневни живот тих људи, откривајући нам понекад 
чак и најинтимније делове тог живота, аутор нам 
их чини блиским. Професионална грешка ипак 
не сме бити начињена јер, Гвајаки индијанци, 
односно група Аче Гату, којој је аутор посветио 
највише пажње, јесу примитивна заједница. Због 
тога нас Кластр у последњим поглављима ипак 
враћа суровој страни живота тих Индијанаца, али 
не да би створио хијерархијску дистанцу или да 
би оправдао расизам већ да би нам у правом антро-
полошком смислу показао због чега неко друштво 
називамо примитивним.

Хроника о Гвајаки Индијанцима не прати 
ниједан конкретну етнолошку или антрополошку 
теорију. Књига је писана у духу класичних етно-
графија, али се не може назвату „само“ етногра-
фијом. У књизи веома лако препознајемо одређен 
формалноаналитички ниво где аутор покушава 
поједине елементе живота Гвајаки Индијанаца 
да смести у припадајући еколошки, социјални 
и историјски контекст и да прикаже њихов зна-
чај у структури те заједнице. Књига је, дакле, 
растерећена од сувишног теоретисања, што је у 
великој мери чини неутралном и објективном. Те 
две карактеристике чине ову књигу готово обаве-
зним штивом у образовању сваког антрополога. 
Сагледана у целини, књига представља корпус 

проблема које једна примитивна заједница може 
да постави пред етнологију и антропологију.

Милош Матић

Јован Р. Ћаласан, ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ ПИВЕ, 
Нови Сад 2004.

Име Јован Ћаласан није непознато у струч-
но-научној и нашој широј јавности. Неколико 
његових књига које су објављене код новосадских 
издавача „Прометеј“ и „Будућност“ заузимају сво-
је место међучитаоцима свих профила. Посеже се 
за његовом књигом Мратиње за незаборав, као 
и Приче са Коштана које је објавио „Прометеј“. 
Књига Мађарице (издавaчко предузеће „Будућ-
ност“), на пример, светлуцањем израза из старог 
завичаја Пивљана, префињеним стилом дочарава 
живот и прилагођавање планинаца у равници. 
У књизи Човјек из Пиве – др Обрен Благојевић 
(издавач „Будућност“) јасно се види да је Јован 
Ћаласан носио Пиву у свом срцу до задњег даха 
овоземаљског живота. Уосталом, то је потврдио и 
књигом Знаменити људи Пиве (издавач „Будућ-
ност“) коју је припремио за штампу, али није до-
живео њено објављивање. Послове у вези са штам-
пањем привела је крају његова породица и тако 
омогућила да се овековечи труд аутора и сачувају 
од заборава неке личности које су биле судионици 
и творци пивске историје и осталих прегнућа не 
само у минулом него и у наше време. Дакле, Јован 
Ћаласан је оставио дела по којима ће се памтити, 
посебно међу Пивљанима, и у садашњим и у буду-
ћим нараштајима.

Из књиге Знаменити људи Пиве, види се да 
о Пиви и Пивљанима постоји релативно обимна 
литература. Проучаване су географске облике 
Пиве, њена историјска прошлост, етнички развој. 
Приказан је у монографским, посебним и поједи-
начним освртима народни живот и делатност по-
јединих личности, као и многа друга питања аод 
општег и посебног интереса. Том богатству, због 
његовог специфичног и у много чему обједињују-
ћег садржаја, придружује се и ова изузетно зани-
мљива књига Јована Р. Ћаласана, чија је садржина 
намењена Пивљанима у Пиви и ван ње – да кроз 
њен садржај сачувају сазнања о свом родном кра-
ју, не само за себе него и за пријатеље у окружењу 
и генерације које долазе.

Идеја за писање те књиге потекла је од покој-
ног Обрена Благојевића, великог Пивљанина, који 
је до последњег даха носио Пиву у срци и дао јој 
своја најкомплекснија дела, мада, нажалост, нити 
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је рођен у Пиви нити је у њој отишао на вечни 
починак. Због тога није чудно што окосницу Ћа-
ласанове књиге, чини Благојевићева књига Пива 
– природа, историја, етнологија, револуција. Књи-
га Знаменити људи Пиве Јована Ћаласана, лаким, 
свеобухватним стимом, осветљава историјску 
прошлост Пиве и приказује њено културно-исто-
ријско наслеђе. За разлику од осталих аутора који 
су писали о Пиви, Јован р. Ћаласан је приказао 
поједине личности и њихово дело, које – поред 
помена у историјској литератури, историјским из-
ворима и другим списима, исто тако, и рекло би се 
много више – живи у предању, у свести народној, 
у народној традицији, у причама и сећањима из 
Пивског краја која имају значајну поуку и поруку 
и у минулом и у наше време. Многа од тих сећања 
указују на високоморална стремљења којима тре-
ба тежити и у будућности у нашем народу. 

Јован Р. Ћаласан је у овој књизи описао на-
родне јунаке, творце јавног мњења, последнике 
свих врста, научнике, све ове који су по својим 
високим мерилима аи моралним особинама обеле-
жили своје време и пронели славу свога завичаја 
по знатно ширим географским просторима, по 
Балканском полуострву, Европи па и изван ње.

Аутор прати историјски развој Пиве од 
најранијих времена, а посебно од XII века наова-
мо. Обратио је пажњу на важност Пиве у Рашкој 
држави, затим на њен положај у оквиру српске 
босанске државе у време Котроманића, хранића и 
Павловића, као и на догађаје и збивања у турском 
периоду. Излагања су заснована на истражива-
њима наших истакнутих историчара (Михаило 
Динић, Сима Ћирковић и др.) који историјским 
документима осветљавају људе и догађаје који 
су постали саставни и незаобилазни део свога и 
нашег времена.

Прикупљајући и обрађивајући познију 
историјску прошлост Пиве, Јован Р. Ћаласан је 
посебну пажњу обратио на неке преломне исто-
ријске тренутке који су имали шири историјски и 
друштвени значај. Међу њима су догађаји који су 
уследили после пораза Турака под Бечом (1683) 
затим Прва (1690) и Друга (1737) сеоба са својим 
узроцима и последицама, помоћ Карађорђу у Пр-
вом српском устанку из Пиве, страдање Пиве од 
казнене експедиције Омер-паша Латаса, устанак 
1875, догађаји у балканским ратовима, затим у 
Пром и Другом светском рату. Приближио је чита-
оцу, сажето и јасно, једно дуго раздобље, и људе 
који су у њему живели, чије дело има изузетан зна-
чај за хомогенизацију Пивљана и Пивскога краја у 
етничком и сваком другом погледу.

Расправљајући о поменутим догађајима, 
Јован Р. Ћаласан је указао на улогу појединих 
личности које су организовале и, заједно са на-
родом, учествовале у појединим одбрамбеним и 
ослободилачким догађајима њиховог времена. У 

многим од тих догађаја страдало је становништво 
Пиве, чије су патње, као жртва за слободу, у овој 
књизи сачуване од заборава. Међу њима су, на 
пример, трагични догађаји јуна 1943, када је у 
време Народноослободилачке борбе, жртвујући 
се за слободу, Пива изгубила више од 15% свога 
становништва.

Пратећи историјске догађаје у Пиви, Јован 
Р. Ћаласан описује делатност и улогу појединих 
војвода из Пиве, као и улогу и значај духовника из 
пивског простора. Међу њима су угледни прегао-
ци: Макарије, Антоније, Герасим и Саватије, који 
су обновили Пећку патријаршију (Макарије1557) 
и били на њеном челу и челу целокупног народа у, 
за народ, веома тешким условима и временима. 

Из књиге Јована Р. Ћаласана јасно се види 
да је Пива дала, осим чувених ратника и верских 
духовника, велики број интелектуалаца, доктора 
наука, истакнутих професора универзитета, ака-
демика, који су својим пословањем дали богат 
допринос нашој и општој научној мисли.

Све личности које су поменуте и које су на-
шле место у књизи Јована Р. Ћаласана, с разлогом 
су постале појам и синоним Пиве и Пивљана и 
изван њиховог ужег завичаја на просторима ши-
ре отаџбине. Примера ради, међу њима су: Бајо 
Пивњанин, Арсеније Гаговић, Вуле Аџић, Стојан 
Чупић, Лазар Сочица, Видоје Жарковић, Вилотије 
Блечић, Обрен Благојевић, Јован Вуковић, Љубо-
мир Тадић и многи други који заузимају значајно 
место у нашем историјском, културном, друштве-
ном и духовном развоју.

Приказујући делатност појединих лично-
сти, ради што веће веродостојности својих изла-
гања, Јован Р. Ћаласан се ослања на списе наших 
истакнутих научника и културних прегалаца, као 
што су: Обрен Благојевић, Глигорије Божовић, 
Милован Лучић, Радоје Пајовић, Миомир Дашић, 
Ненад Вуковић и други.

Пишући о знаменитим људима Пиве, Јован 
Р. Ћаласан је, анализом њиховог живота, приказао 
и њихов допринос развоју не само свога Пивског 
краја него, захваљујући томе, и зналачки осветлио 
ликове и дочарао време са којим је био повезан њи-
хов живот. Због тога ова књига Јована Р. Ћаласана 
има посебан значај за Пиву и Пивљане у Пиви, 
као и за оне у расејању, јер чува драгоцена сведо-
чанства о њиховом родном крају и крају њихових 
предака. Представљене су узорне личности чија 
поука и порука остаје непобитно сведочанство о 
томе како се служи домовини, јунаштву, части, до-
стојанству, поштењу, хуманизму, особито „чести и 
имену“, како би то рекао Његош.

Петар Влаховић
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