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ПРЕДГОВОР 

Удружење Пивљана из Подгорице, односно Редакција Монографије 
„Пива Пивљани“ уз сарадњу Општине Плужине и бројних пивљана и 
пријатеља Пиве из Црне Горе и окружења, уз помоћ низа спонзора, 
организован је симпозијум који је посвећен истакнутој историјској 
личности из Пиве хајдучком харамбаши Бају Пивљанину-Николићу. 
Тема симпозијума била је „Бајо Пивљанин у историји, књижевности и 
легенди“. Симпозијум је одржан у Плужинама 22 и 23 јула 2005. 
године. 

Циљ овог научног скупа био је освјетљавање једне од најзна-
чајнијих историјских личности из Пиве Баја Пивљанина-Николића и 
његове улоге у догађајима из друге половине XVIII вијека. Научни 
скуп је био интердисциплинарног карактера и укључио је све аспекте 
присутности Баја Пивљанина у различитим научним и умјетничким 
дисциплинама: историји, усменој и писаној књижевности, миту, леген-
ди, језику и умјетности. За научни скуп је пријављено 35 реферата и 
они су сви штампани у овом зборнику. У прилогу овог зборника 
објављен је досад необјављени рад Антона Милошевића под насловом 
„Прилог за повијест о хајдуцима и харамбаши Бају Пивљанину–
Николићу“ као и око четрдесет докумената из которског и задарског 
архива која се односе на Баја Пивљанина. Такође, као прилог овом 
зборнику, објавиће се посебна књига „Библиографија о Бају 
Пивљанину“. 

Баја Пивљанина хајдучког харамбашу и витеза вјечно ће спамтити 
народно предање, историја га је забиљежила као истакнуту историјску 
личност 17. вијека, а Пива и пивљани му овим научним скупом, 
посвећеним у његову част, одају дужно сјећање уз понос да је био 
наше горе лист. 

Редакција се захваљује свим спонзорима и учесницима скупа, а 
посебно подносиоцима реферата. 

Радови у овом зборнику садржајно су штампани онако како су их 
аутори припремили. 

РЕДАКЦИЈА 
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Мијушко Бајагић 
предсједник Општине Плужине 
поздравна ријеч на отварању симпозијума 

Задовољство ми је да вам пожелим добродошлицу у име скупштине 
општине Плужине, центра за културу и своје лично. 

Поносан сам због чињенице да се мало градова и бројно већих од 
нашег, могу похвалити са оваквом манифестацијом и њеним трајањем. 

Моје задовољство је и веће што знам да ће резултати вашег научног 
и умјетничког надахнућа оплеменити људску душу и што ће засигурно 
дати значајан допринос општем развоју културе. 

Тема овог симпозијума: "Бајо Пивљанин у историји, књижевности и 
легенди" је свакако инспиративна, а за људе овог краја и емотивно 
пријемчива, јер смо свјесни да проучавајући живот предака сазнајемо како 
на прави начин усмјерити потомке. Ми смо овој теми и личности Баја 
Пивљанина, вјечно дужни и обавезни. На њега нас је обавезао Његош 
својим Горским вијенцем и стиховима: 

"Соко Бајо са тридест змајевах 
мријет неће док свијета траје". 

Дјела прошлости свима су нама заједно остављена, али у подесној 
прилици њима се послужити и оно што треба о сваком споменути и 
ријечима добро објаснити, то је посао вас, умних људи. Више од трећине 
вијека, - ријеч -, понекад натруњена свакодневницом, добија своје право 
значење пјесничким изразом на извору Пиве. 

Сигуран да ће и ову манифестацију обиљежити ријеч добре намјере 
за заједничку добробит, још једном вас поздрављам и желим да вам ови 
јулски дани остану у лијепом сјећању и по нашој домаћинској жељи да се 
угодно осјећате у Плужинама, баш као и нама због вашег доласка. 

Срећан рад! 
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Академик Зоран Лакић 

Поштовани учесници научног скупа  
Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди 

 
Поздрављам вас као секретар Одељења друштвених наука 

Црногорске академије наука и умјетности, које је суорганизатор овог 
нашег заједничког стваралачког окупљања. 

ЦАНУ је и до сада са великим задовољством и значајном 
партиципацијом - учествовала у припреми и реализацији оваквих научних 
скупова. Постојао је и постоји кадровски потенцијал и стваралачка воља 
њених чланова. У досадашњој сарадњи су предњачили њени угледници са 
ових простора - као што су то били академици Вилотије Блечић, Обрен 
Благојевић, Ново Вуковић. На претходном нашем саборовању овдје у 
Пиви - био је и тадашњи предсједник ЦАНУ. 

Овај научни скуп окренут је историјским темама, догађајима и 
заслужним историјским личностима. Слика прошлости често зависи од 
визије будућности. Мудри и древни Кинези одавно су рекли да се у 
садашњости налази сјеме свих будућих цвјетова. 

Бајо Пивљанин је историјска личност која обједињује историју као 
науку и ткз. фину литературу. Зато је окупио тако много стваралаца 
различитог научног профила. Он је и историја, и мит, и легенда. У исти 
мах. Он је уствари симбол који траје за сва времена. Срећни су народи 
који имају такве личности, које још за живота израстају у легенду. 

Научност и професионализам нас обавезују на објективан суд - и о 
времену, и о његовим јунацима. Мора се обуздати хегемонија догађајне 
историје, која често преувеличава збивања и занемарује процесе средњег 
и дугог трајања. Наука нас учи да постоји и прошла будућност и будућа 
прошлост, који нам помажу да сваку ствар поставимо на своје мјесто. То и 
такво сазнање је препрека слијепом патриотизму, који се понекад нуди 
као критички поглед. Објективни научник ће и себе самога и своју мисао - 
критички посматрати. Ако се тако посмтра патриотизам - једноставно 
речено - или јесте, или није. 

Са том жељом - још једном поздрављам учеснике научног скупа - 
Бајо Пивљанин у историји, књижевности и легенди.  
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Раденко Дамјановић 

БАЈУ ПИВЉАНИНУ ИСПРЕД РУДИНИЦА 
 - ЊЕГОВОГ РОДНОГ МЈЕСТА 

Даме и господо, драги Пивљани и уважени гости, високи научни скупе! 
 

Испод Пивског ока и крај пивске душе која се одмарала у 
истоименом манастиру до прије неколико деценија живо је куцало пивско 
срце из кога је у правцу сјеверозапада отицала главна артерија по којој је 
цијели крај добио име Пива. Из правца југоистока, од племена Дробњака, 
долазила је главна срчана вена која је названа именом Комарница. Иако 
крај по њој није добио име на њеним обалама рођена су два највећа имена 
у цијелој пивској историји. 

У XVII вијеку, на лијевој обали у селу Рудиницама, родио се Бајо 
Николић - Пивљанин, витез и харамбаша, пред којим су се отварала врата 
млетачког дужда и који се данас после триста двадесет година, кроз врата 
науке враћа у родну Пиву. 

У XVIII вијеку, на десној обали у селу Безују, родио се Арсеније 
Гаговић, касније архимандрит Пивског манастира, пред којим су се у 
више наврата отварала врата рускога цара и коме ће Пива, на једном 
оваквом скупу, ускоро пожељети добродошлицу. 

Данас се зајезерено пивско срце не види и не чује пивска душа 
тугује за својим Оком и својим водама Пивом и Комарницом, а ништа 
мање за једном кућом у рудничким Ивановићима од које су остали само 
темељи, без зидова и крова на(д) двије воде.  

У тој кући рођено је једно велико име, коме је угледно презиме 
Николић постало тијесно, па му је Историја додијелила још једно, а за 
његову основу није узела име претка, него име цијелог племена. 

Није тешко погодити да је ријеч о великом хајдучком харамбаши и 
витезу Бају Пивљнину, чија је сабља била покретна граница, не између 
племена и нахија, него граница између држава или боље речено 
цивилизација. И то не било којих, него великих ако не и највећих, 
хришћанске и исламске, које су обиљежиле не само историју вјекова, него 
и историју миленијума. Један од првих мисионра хришћанске науке, 
апостол Павле у својој посланици поручује: «Мени је Христос живот а 
смрт добитак». И заиста је ту поруку апостол животом посвједочио. 

После шеснаест вјекова, бранећи хришћанску цивилизацију, Бајо 
Николић Пивљнин је животом посвједочио истину да му је слобода била 
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живот, а овај високи скуп после триста двадесет година свједочи да му је 
и смрт била добитак. Након што му је туђинска рука покидала везе са 
родним мјестом, за друга се везао само привремено, тражећи у слободи 
пребивалиште, али је само у борби за слободу добијао рјешења и 
овјеравао потврде о сталном мјесту боравка. 

Данас наука треба да одговори на питање, како је могуће да човјек у 
пола једног, проживи пуна три вијека идући цијелог живота по оштрици 
ножа? Једни су то приписивали надљудској снази, други храбрости, трећи 
вјештини. Али су они најмудрији знали, уважавајући поменуте врлине, да 
се Бајова глава на раменима најтврђе држала истим оним молитвама које 
су загријавале хладну пештеру Острошку. 

Угодник Божији Свети Василије Острошки, кога је Господ 
прославио нетрулежним моштима и чије молитве вјековима призивају за 
исцељење ријеке болних и невољних различитих вјера, одиста се није 
молио за десницу која је сјекла по правди него по неправди. 

Оку Светитеља, пред којим су се отврали видици и кроз људске 
душе и кроз будуће вријеме, није могло промаћи неизмјерно слободрство 
у души преко двије деценије млађег савременика. 

То га је слободарство и везало с Бајом нераскидивим и 
побратимским везама о чему свједочи народно предање и Светитељева 
житија. То слободарство је Бајо, коначно и заувијек, пред народом и 
историјом, на Вртијељци смрћу посвједочио и овјерио печатом своје крви.  

Даме и господо,  

Историјски је зрела истина, која је дозријевала триста двадесет 
година, не може се шарати повијесно и етички зеленим истинама и 
софизмима. Изграђено име и мјесто у свијету науке дају слободу али и 
обавезују. И пред свијетом и пред науком, посебно пред истином. 
Искуство упозорава да је и у свијету науке било појединаца који су 
трговали са Истином, који су покушавали да је жртвују, заборављајући да 
Истина има много више времена на располагању од људског вијека и пера 
са ограниченим роком трајања. Али поштовање према науци нас обавезује 
да ни такве научнике не називамо плаћеницима. 

И они који су писали као и они који су стварали Историју, морали су 
од нечега да живе. Можда у Божијем свијету, осим бестјелесних 
анђеоских, постоје и овоземаљске војске које су се на ничему храниле и 
опремале, али Историји нијесу познате. Између пљеве и пшенице, између 
лажи и истине, између неба и земље, може се с једнаким правом 
поставити знак једнакости, као и између слободара и плаћеника, посебно 
кад су у питању харамбаша и витезови с Вртијељке, који нијесу ни 
тражили ништа од Земље, него од Неба. А и од Неба ништа више осим, 
како лијепо рече владика Раде:  
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«спомен души а прекаду гробу». 
Надам се да ми овај Високи научни сабор неће замјерити на једном 

поређењу или боље речено подсјећању у коме се мит и поезија мијешају и 
прожимју са стварношћу. Историја каже да је чувени рат између Грчке и 
Троје трајао десет година, а кандијски рат између Турске и Млетачке 
Републике скоро четвртину вијека. 

У «Илијади» Хомер кроз поетско свједочанство тврди да међу 
Грцима И Тројанцима по јунаштву нико није раван Ахилу. А Андрија 
Качић-Миошић у «Писми од которских витезова» стиховима свједочи да 
«змија бише Николић сердаре» од кога ни хришћанска ни исламска војска 
на мегдану није имала бољега, за двадесет и четири године трајања 
«великога рата од Кандије». 

А како да завршим ово обраћање испред Бајовог родног мјеста, а да 
не запловим у вријеме и после триста двадесет година не напишем 
некролог о смрти и данас живог, бесмртног сина рудиничке земље и 
највећег кога је пивска мајка родила. 

Године 1685. мјесеца маја у дан осми, у јуначкој борби коју је 
надгледало Сунце од свога изласка до зенита, како пјесник каже, завртјела 
се на Вртијељци Бајова глава и растала са тијелом а душа вјенчала са 
вјечношћу с погледима из два Свијета на двије Воде. 

Посљедњи овоземаљски с Вртијељке преко смрти на Ријеку 
Црнојевића и први небески кроз рудиничко поподне на родну мајку - 
ријеку Комарницу. Умјесто Бајове деснице сабљом заузете и један и други 
поглед су, кроз туђи дивит и хартију, упутили поруку остављеном народу: 
«МРЗЈЕТИ РОПСТВО, ПРЕЗИРАТИ НЕПРАВДУ И БОРИТИ СЕ 
ПРОТИВУ СВЕГА ШТО СРАМОТИ ЖИВОТ - НАЈВЕЋА ЈЕ ДУЖНОСТ 
ЉУДСКА!» 



 



РЕФЕРАТИ 
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Др Петар Николић - Мр Борис Николић 

НЕКИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ  
О БАЈУ НИКОЛИЋУ - ПИВЉАНИНУ 

Писати и говорити о Бају Пивљанину је захвално, а истовремено и 
незахвално. 

Ово прво не треба много објашњавати. Довољно је рећи да га је 
Његош овјековјечио у ''Горском вијенцу'', а стихове су му посветили 
Никола Први Петровић Његош и Ђура Јакшић, те пјесник Јован Сундечић 
у пјесми ''Кула Баја Пивљанина'' из 1877. године, и сл. 

Бајо је постао симбол јунаштва у периоду хајдуковања. Генерације 
су се надахњивале његовим подвизима из народних пјесама и прича које 
су се преносиле са кољена на кољено. 

За ово друго има више разлога. Све до новијег времена о Бају се 
знало по народним предањима и народним пјесмама од којих је један већи 
број записан, а остале су се преносиле, углавном, пјевајући уз гусле. У 
новије вријеме, из докумената пронађених у венецијанским, задарским, 
дубровачким, херцег-новским и которским архивима, скинута је сјенка са 
многих нејасноћа и околности Бајовог живота, мада доста тога има још 
неистраженог из периода његовог хајдуковања, а посебно из приватног 
живота. Треба напоменути да су разјашњене многе околности, углавном, 
које се односе на период његовог боравка у Далмацији и Истри и 
посљедња година Бајовог живота у Боки.  

А период који се односи на Бајова четовања у Херцеговини и њеним 
сусједним крајевима још увијек, до данашњег дана, са сигурношћу се 
може рећи да су непознаница. За тај период живота ослањамо се на 
народно предње и пјесме, што се не може узети као историјски важна 
чињеница. 

Из тих разлога доста тога што је писано о Бају има не само 
нејасноћа, него и нетачности и контрадикторности , па човјек док једно 
чита, мисли то је то, а опет кад друго чита добија утисак да се не ради о 
истој личности. Посебно је нејасан његов приватни живот, почев од имена 
па до погибије. На овом мјесту даћемо више тих података па нека читалац 
процијени што је истина, а надајмо се да ће и историја у догледно вријеме 
имати на располагaњу архивску грађу која ће расвијетлити и овај дио 
Бајовог живота. 

Па почнимо редом: 
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ИМЕ. У народној литератури (пјесми и предању) Бајо му је име. По 
том имену помиње се и код истраживача. Из пронађене архивске грађе 
најчешће се помиње као харамбаша Бајо Николић, чешће Бајо Пивљанин 
(Баио Пигланин, Бајо Пивланин). Појављује се само као Бајо ''да Пива'', 
такође се помиње и као харамбаша Баио Драгоило или харамбаша 
Драгоило звани Бајо. 

Има и других имена. Вук Караџић у једној напомени у III књизи 
''Српских народних пјесама'' (издата у Бечу 1846. године), везано за једну 
пјесму о Бају, написао је да се у Перасту приповиједало да се Бајо звао 
Никола Сердар, па је закључио да му је крштено име било Никола, а Бајо 
надимак. Караџић је то забиљежио на основу казивања Симе 
Милутиновића Сарајлије. 

По неким истраживачима, изводи се закључак да је Бајо крштено 
име, а да се име Драгојло односи на неког другог. Међутим, такве тврдње 
су произвољне јер само познате личности у Млетачким документима 
немају другу идентификацију изузев име и презиме или само име и сл. То 
је могло да буде једино када је ријеч о Бају Пивљанину. 

Дакле, Драгојло је његово крштено име (иако ријетко у Пиви), а Бајо 
надимак - који вјероватно носи из дјетинства. 
 

ПРЕЗИМЕ. У пронађеним документима скоро свуда се води као 
Бајо Николић или Бајо Пивљанин. Постоје размишљања да је презиме 
Николић патроним, што значи да је изведено од оца. Међутим, касније 
ћемо видјети да и крштено име оца није утврђено. То је дало могућност да 
је било записа и размишљања да му се додијели више презимена ( Блечић, 
Руђић. Бајовић, Ивановић) па је стварана заблуда и увјерење да је, 
такорећи, сваки детаљ из Бајовог приватног живота неутемељен, што је 
посљедица народног предања и народних пјесама. 

Често је у пјесмама, усљед римовања, понеки детаљ погрешно 
тумачен, или можда онако како је коме одговарало. Заобилажена је чиње-
ница да су Николићи братство које је живјело и данас живи у селу у коме 
је Бајо рођен, што значи да је Бајо био Николић по братственичком 
презимену. 
 

ДАТУМ РОЂЕЊА. Још увијек нема тачног документа који указује 
његов датум рођења. Помиње се година рођења 1635. код једног броја 
аутора. До овог податка дошло се из претпоставке да је живио око 50 
година. Због овога ''око'' значи да је могла бити и нека година прије 
наведене, а има и оних који узимају да је то 1637. 

Интересантно је запазити да је за један број харамбаша у записима о 
саслушањима везаним за спорове даван тачан физички изглед, старосна 
доб са тачним датумом рођења, па чак и одјећа коју су имали на себи. Кад 
је Бајо у питању тога нема. Да ли је у питању била довољна појава без 
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неке посебне идентификације, с обзиром да је давао више тих изјава пред 
властима због разних повода. И на неким суђењима гдје је био кажњаван 
због прекршаја или у споровима око робова, или неке робе, записи везани 
за идентификацију сводили су се само на Бајо Пивљанин, Бајо Николић и 
сл. 
 

ДАТУМ ПОГИБИЈЕ. Мада је доста расвијетљен и историјски 
утемељен, заслужује мало више пажње да би се стекла јаснија слика о 
томе колико су тачни догађаји везани за ову личност. Требало је доста 
времена да прође да се утврди тачан датум битке на Вртијељци, а самим 
тим и погибија Баја Пивљанина. Тек кад су у Млетачким архивима 
пронађени документи вазани за тај догађај установљен је датум битке. 
Наиме, непосредно послије сукоба Турске војске, на челу са санџак-бегом 
Сулејман-агом Бушатлијом, са Црногорцима и млетачком војском коју је 
предводио Бајо Пивљанин, и осталим који су учествовали у одбрани 
Цетиња, которски провидур Зено извјештава о бици на Вртијељци , 
млетачки сенат, депешом од 8. маја 1685. године да се о харамбаши Бају 
ништа поуздано не зна. Касније у једној другој депеши која је примљена 
27.маја у Венецији извјештава да је Бајо погинуо. Депеши од 8.маја 
претходила је још једна депеша провидура Зена са истим датумом у којој 
извјештава о припремама за одбрану Цетиња и о кретањима Турске 
војске. Отуда се да закључити да је ова друга депеша написана непо-
средно након догађаја и на брзу руку јер је била кратка и без детаљних 
објашњења. Значи битка је могла бити 7. или 8.маја 1685. године, односно 
Бајова погибија. 

Везано за овај догађај интересантни су још неки подаци. 
Сима Милутиновић Сарајлија у ''Историји Црне Горе'' из 1835. 

године, битку на Вртијељци, а самим тим и Бајову погибију, везује за 
други поход Бушатлије на Цетиње. 

По Д. Милаковићу у Историји Црне Горе из 1856. године, Бајо 
Пивљанин је погинуо 1690. године, јер је те године била битка на 
Вртијељци. По М. Медаковићу, у Повијесници Црне Горе, из 1850. 
године, тај се догађај одиграо 1623, године. Павле Ровински узима 1692. 
годину, и Ђ. Поповић узима 1692. годину. Ова је година погибије Баја 
Пивљанина и код анхимадрита И.Руварца. Ову годину су прихватили М. 
Вукићевић и Томановић. 
 

БАЈОВ ГРОБ. Неспорно је да је Бајова глава завршила у 
Цариграду. Како је Бајо имао сукоба са Дубровчанима око плијена који је 
отимао од Турака, разумљиво је што је Дубровник придао значај његовој 
погибији. 

У Дубровачким архивима пронађен је један детаљ у вези Баја. 
Наиме, Дубровачки изасланици Џиво Сокрочевић и Марин Цријевић, 
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боравили су јуна мјесеца 1685. године у Цариграду. Извјештај тог боравка 
гласи: 

''Уоколо предворја палате стоосамдесет хајдучких глава на кољу, 
тринаест застава и два добоша, који су им одузети и четири жива хајдука 
са симџирима око врата. На једној од глава био је прикачен комадић 
папира како би се знало да је то глава Бајова. Његову смрт су са највећим 
задовољством примили чак први људи на двору, јер је његова личност 
била веома цијењена'' 1. 

Гдје је остатак Бајовог тијела сахрањен нема поузданих података. 
Угледни писци као што су Љуба Ненадовић, Јован Ердељановић и још 
неки други, наводе да је сахрањен испред Влашке цркве на Цетињу у 
улици која носи његово име. 

Ту су два стећка испод којих су сахрањени Бајо и његова жена 
Манда. Да ли је Љуба Ненадовић користио предање да забиљежи овој 
детаљ из Бајовог живота остаје неутврђено. Забиљежено је да су два 
камена била окренута ''челом'' једно спрам другог, али да су касније 
састављена један поред другог. Но како је, поред ових, било још 
надгробних камења за које се претпостављало да су означавали гробове 
погинулих на Вртијељци (њих шест), остаје да се нагађа који је Бајов гроб 
јер су без натписа. 
 

О БАЈОВОЈ ПОРОДИЦИ. КРАТКО. У цркви Св. Илије у Задру, 
5. фебруара 1676. године, крштен је син Бајов Симеон. Из тог документа 
први пут се сазнаје изворно име његове супруге. Звала се Манда. То име 
се поклапа са именом Алајбеговице из народне пјесме која описује похару 
куле Алајбега гатачког. Нема података о њеном поријеклу. Народно 
предање говори да је од Ченгића. Исто тако из постојеће документације 
немогуће је утврдити да ли је Манда једина жена, да ли је била из Боке, 
католичке вјере и др.  

Поуздано се зна да је Бајо имао четири сина. Поименице: Вука, 
Јована, Симеона (Симо) и Марка. 

Кад је ослобођен Херцег Нови и припао Млетачкој Републици, 
Бајови синови као и Бајова браћа, добили су бројне некретнине у том 
крају. Из катастра херцегновског краја могу се наћи подаци о Бајовим 
синовима и њиховим посједима. 

Бајо је имао два брата - Димитрија и Петра. То показује докумен-
тација, мада народно предање помиње Стевана и Николу. 

Димитрије је четовао и био је харамбаша. Први документи о њему 
помињу се из времена када се вјенчао са Аном Јанковић, сестром Стојана, 
Илије и Завише, 17. јануара 1675. године у цркви Св.Илије у Задру. Поми-
ње се и у катастру херцегновском из 1702. године. 
                                                 
1 Р. Самарџић: Глава Баја Пивљанина, Матица Српска, Нови Сад, 1978. 112. 
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Петар се такође, у документима, помиње у Задру, када се вјенчао 
5.фебруара 1676. године Савом Магазиновић. Он је такође као и његова 
браћа хајдуковао, али је интересантно да нема докумената који свједоче о 
њиховим заједничким акцијама у хајдуковању. У првом херцегновском 
катастру из 1690. године помиње се као власник земље у Подима. 

Гдје су завршили Бајови потомци и његова браћа није познато, јер 
нема података. 

Постоји вјероватноћа да су одселили у Задар, јер је Симо умро у 
Задру 1777., а његов син Андрија тада је био поручник у Млетачкој 
војсци. Помиње се и пресељење у Србију - Ужички крај. Остали чланови 
породице нијесу пронађени у архивској грађи, а у народном предању и у 
краћим радовима објављеним на тему Баја Пивљанина, нашли су мјеста па 
ћемо и о њима нешто рећи. 
 

ОТАЦ И ЂЕД. Код неких истраживача Никола се помиње као име 
Бајовог оца. У једном документу од 25. јула 1684. године стоји ''Baio 
Nikolich quadam Nikolo da Piva''2. По њему је Никола сигурно име Бајовог 
оца. То је пронађени документ који даје веће одређење, јер у до сада 
пронађених, нешто више од 40 докумената, свуда се кратко даје његова 
идентификација да се тачно није могло утврдити много тога. 

У једном запису у Пивском манастиру, када је ријеч о 
донацијама,помиње се да је прилог дао Јован, отац Бајов. Дакле, из два 
документа, два имена. Вјероватно је једно име, а једно надимак, што не би 
било нелогично пошто већина људи из ових крајева имају два имена, 
крштено име и надимак по коме се најчешће и називају.  

О ђеду нема документације, али ипак има предања. Узимам слободу 
да једно предање изнесем, иако су моја запажања сконцентрисана на 
изворну грађу. Наиме, по том предању Бајов ђед се звао Вуко. Име сам 
сазнао од мог ђеда Новака који је умро 1957. године, у 103. години 
живота. Његово казивање заснива се на сазнању од ђеда Радојице који је 
такође живио преко 100 година. По њему Бајов ђед Вуко био је ''глава 
породице Николић''. За Никољдан окупљао је браственике, и то у свакој 
породици редом (било их је 8 кућа); био је најбољи бацач камена с рамена 
у више околних села; козбаша на мобама и сл. ''Бајо је личио на њега''. То 
је често помињао. 

Ако се има у виду обичај да се често дају имена дјеци у ђедово и 
очево име, онда не би био нелогичан закључак да је Бајо дао имена 
старијим синовима Вуку и Јовану у ђедово и очево име. 
 

БАЈОВА СЕСТРА. Помиње се (према предању) као Анђелија 
(Јела). Нема докумената који то потврђују. Узима се 1661. г. као година 

                                                 
2 Историјски архив у Котору, VII - I, 217-226 
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њене удаје за неког Миловића у Бањанима, према писању Стевана 
Миловића. Иначе, Јела се помиње и у причи везаној за Бајов одлазак у 
хајдуке. 
 

О БАЈОВИМ ''РОЂАЦИМА''. Неки угледни професори и научни 
радници повезују Сима Милутиновића Сарајлију са родбином Баја 
Пивљанина. Наиме, Трифун Ђукић, у свом дјелу ''Преглед књижевности 
Црне Горе од Владике Василија до 1918. године пише сљедеће: ''По 
традицији Милутиновић је поријеклом из Црне Горе, из села Драговољића 
близу Никшића, одакле је прадјед одселио некуда ка Ужицу, а одатле ка 
Сарајеву. Мајка пјесникова поријеклом је такође отуда - била је праунука 
славног харамбаше Баја Пивљанина''. 

Ово нема утемељење у изворној грађи. Знамо да су Бајови синови 
живјели у Херцег- Новом послије његовог ослобођења, а гдје су живјели 
Бајови унуци и праунуци нема података. И не само то. Сима Милутиновић 
у својој ''Историји Црне Горе'', битку на Вртијељци везује за други 
Сулејманов излазак на Цетиње, а о погибији Баја Пивљанина не даје тачне 
податке. 

И сердар Јован Мићић, јунак из II српског устанка, поријеклом из 
Горње Мораче, повезује се са породицом Баја Пивљанина. Мићићи, који 
сада живе у Србији, истичу то поријекло и везују га за синовца Бајовога. 
О томе немамо неких тачних података, мада су ''Новости'' од 7.маја 1997. 
године, дале неке детаље3. 
 

ОДЛАЗАК У ХАЈДУКЕ. О Бајовом одласку у хајдуке нема 
докумената. Ако би се ослонили на предања, тешко да би добили тачан 
разлог. Они су различити и могло би се рећи противурјечни, неки, чак и за 
машту, неприхватљиви. 

Нећемо се упуштати у детаљније верзије одласка у хајдуке, које су 
наравно, у причама и пјесмама израз народног величања ове личности, 
али ћемо ипак навести неке од њих. Рецимо, верзија која се односи на 
смрт оца (док је био мали) и покушај Турчина да му обешчасти сестру. 
Ова верзија се највише препричавала у Рудиницама и околним селима, 
повезује га са хајдуцима и убиством Турчина у Бајовом пољу, по коме је 
ово поље и добило име. 

Друга верзија је везана за вјереницу коју му је преотео Хасан - паша 
Поповић из Казанаца. Ову верзију описује и народна пјесма. 

Једна од верзија је убиство Хасан-аге Капичића у Дробњаку. 
Једна је везана за трговину стоком коју су му Турци отели, па је 

пошао у хајдуке да би им се светио.  

                                                 
3 Душко Јолић: Сердар Мићић, Вечерње Новости, 7. маја 1997. године.  
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Дакле, све је ово хипотетичко док се не пронађу историјске 
чињенице које би расвијетлиле и ово, као и много тога везаног за Баја. 
 

БАЈО КАО ХАЈДУК. Период Бајовог хајдуковања, иако у 
потпуности нерасвијетљен, може се подијелити у два дијела. Онај дио 
који се односи на његов боравак у Боки, Истри и Далмацији и период 
прије доласка у Боку.  

Период који је провео у Млетачкој Републици је доста расвијетљен, 
или боље рећи има више изворне грађе о његовом кретању и сукобима са 
Турцима, док период до доласка у Боку своди се на сазнање које се 
темељи на народном предању и многобројним пјесмама по којима је 
углавном величан као побједник и јунак каквога му ''равна нема''. 

Његова епска биографија везује се за просторе између Мораче и 
Неретве. То су сукоби са Турцима који се везују за одлазак у хајдуке и 
нападе на имовину Турака. Неизоставно је поменути да је близу 160 
текстова са епском тематиком ђе се Бајо помиње. Оперише се са око 60 
епских пјесама искључиво везаних за њега, а ако би се узеле варијанте, 
онда их је доста више. 

Да би трајно остали у сјећању, његови подвизи су везани за 
одређена мјеста, тако да и данас имамо, само у пивском крају, имена 
одређених мјеста која се везују за Његово име: Бајово поље, Бајово 
ждријело, Бајово скакало, Бајов гај, Бајово раме, Бајов крш, Бајове торине, 
Ресулбегов вир, Градиште - град Османа Крвавца и др. 

Све су то мјеста по којима се памти. Нијесу у историји записана, али 
су ипак историја која говори о једној личности.  

Дио Бајовог живота у Млецима садржи доста докумената и 
података. Истина, до њих се није дошло истраживањем везаним за Баја 
као личност. Односно конкретним пројектом, већ истраживањима која су 
везана за рад хајдука из тог времена, па је Бајово име било често 
помињано. 

Познато је да су хајдуци у Боку дошли у вријеме Кандијског (Крф) 
рата. Они су дошли из Херцеговине и Црне Горе. Како је Венеција водила 
герилски рат против Турака, примљени су раширених руку јер су 
коришћени као војска. Центар сакупљања био је Пераст. Хајдуци су 
одлазили у групама и нападали Турске посједе. Доводили су у Боку 
велики број робља, стоке и другог плијена.  

Зато провидур Антонио Бернардо, почетком новембра 1657. год., 
доноси терминацију о опорезивању плијена. Том терминацијом, између 
осталог, забрањује се упад на Турску територију без харамбаше, као и 
обавезе извршења наредби капетана града. Тада почиње, рекло би се, 
конкретна ''сарадња'' између Млечана и хајдука.  

Гдје је ту Бајо? Бајо је као харамбаша био укључен у ту сарадњу. 
Водио је спискове заробљеног материјала и робова из акција које је 
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изводио уз дозволу Млетачких власти, предавао прописани дио 
Млетачком капетану, а већи дио дијелио са хајдуцима који су учествовали 
у акцијама. Продавали су робове и један дио намирница, а остатак за 
издржавање породица. Таквих упада било је и без дозволе, јер су били 
принуђени, немајући од чега да се издржавају. Због тога је било 
саслушања пред властима и новчано је кажњаван. Хајдуци, управо, нијесу 
ни имали што друго да раде. То је добро Бајо описао у једној молби 
генералном провидуру у Котору 1668. године: ''Непрекидно моје зани-
мање је било да са мојим људима упадам у срце непријатељске земље, да 
водим Турке у ропство, да им одузимам стоку, да палим куће и на крају да 
вршим сваке врсте нехумане покоље против невјерних пограничних 
варвара у славу Бога, његове свете вјере и узвишене и моћне Венеције'' 4.  

Када је Бајо дошао у Боку, на основу расположиве грађе, тешко је 
закључити. Помиње се 1661. година у којој се наводи његово име. У 
документима се налази да је његово мјесто боравка Пераст. Помиње се и 
1667. и 1668. година кроз дозволе које је добио за упад на турску тери-
торију. Из тог времена значајан је документ од 11. јуна 1669. године, са 
Хвара, који се налази у списима далматинског генералног провидура 
Антонија Прулија, који у терминацији (провидурско наређење) ''погла-
вицу хајдука који чувају которски крај'' увршћује у списак ''заслужних''. 
Тиме је стекао право на ''плаћу и хљеб'' без обавезе вршења војничке 
дужности. Из те терминације дознаје се да је Бајо добровољно пришао 
Млетачкој Републици, да је у сталном ратовању са Турцима излагао свој 
живот, био рањаван и да за све то није раније награђиван. 

У септембру 1669.године склопљен је мир у Кандији. Хајдуке је 
свршетак рата довео у тежак положај. Повратка у домовину није било, а 
од чега тада да живе. Млечани су то знали па су увидјели опасност која је 
могла државу да задеси. '' Они су људи ватрене нарави, лако замећу кавгу, 
душмани су Турака из пограничних области и будући да су у дуготрајним 
ратовима научили на слободу, навикли су на убијање и на пљачку. Стога 
их треба веома обазриво држати на узди и уз благонаклоно и пријатно 
поступање према њима убацити и понеку пријетњу да ће бити кажњени, 
те тако постићи послушност, код тако сирових људи да се не би ставило 
на коцку достојанство јавне власти''5.  

Прошло је доста времана док је ријешено њихово питање. Бајо је као 
хајдучки изасланик, са Грујицом Жеравицом, Вукосавом Пухаловићем и 
буљубашом Милошевићем, заступао хајдуке. Тек је 25. јуна 1670. године 
издата терминација у којој се хајдуцима додјељује град Рисан са околним 
селима гдје су настањени. Због сукоба са Турцима, Порта је енергично 
тражила да се хајдуци уклоне из Боке, због бојазни да се не наруши мир. 
Сињорија је попустила и жртвовала хајдуке. Они су почетком јуна 1671. 
године укрцани на бродове и превезени у Пуљ у Истри. Међу њима био је 
                                                 
4 Марија Црнић-Пејовић: Бајо Пивљанин и његово вријеме, фељтон, Побједа, 1998. 
5 Ibidem 



Неки биографски подаци о Бају Николићу - Пивљанину 

 21 

и Бајо са породицом. Године 1674. досељава се са породицом у Задар. Ту 
се упознаје са браћом Јанковић. 

Из боравка у Задру има доста података о Бају и његовој породици. 
Женидба брата Димитрија са Аном Јанковић, сестром Стојана Јанковића, 
била је 1675. године. Сљедеће 1676. вјенчао се Бајов брат Петар Савом 
Магазиновић. Истог дана крштен је син Бајов и Мандин. Дали су му име 
Симеон (Симо). Кум је био Задарски племић Георгио Детрико и Ана 
Његушевић, 1677. године крштен је и Димитријев син Никола. 

Из боравка у Задру има доста изворне грађе - од његовог кумовања 
до судских спорова. 

Док је боравио у Истри и Задру, долазио је у Боку и без дозволе 
Млетачких власти, претежно због наплате дугова јер се бавио трговином. 
Познато је да је имао гаету коју му је одлуком Млетачких власти одузет 
због недозвољене трговине. 

Послије образовања ''Светог савеза'' хришћанских владара да 
отпочну рат са Турцима, Млечани мијењају курс. За Которског провидура 
постављају Антонија Зена. Он тражи да му пошаљу браћу Баја и Митра у 
Котор. Тако су 12. априла 1684. године опет дошли у Боку. 

Хајдучке активности које је Бајо изводио са дружином из тог 
периода су познате. Припрема за одбрану Цетиња такође. 

Међутим, његова смрт је тајенствена и остаје историчарима да је 
разјасне.  
 

СПОМЕНИЦИ. Први споменик је Бајова кула. Налази се на 
Дражином рту у Доњем Ораховцу. Према подацима из Завода за заштиту 
споменика културе у Котору ''због историјске и амбијенталне вриједности, 
као и типичан егземплар одбрамбене куле'' уврштена је у Регистар 
споменика културе. Кула се састоји из приземља, два спрата и поткровља. 
Према предању кулу су саградили Бокељи као спомен великом 
харамбаши. Међутим, имајући у виду да има пушкарнице, да је имала 
тамницу, још тога што је оскрнављено обнављањем и реновирањем, 
сигурно је Бајо саградио. Обнова овог објекта извршена је 1935. године. О 
томе свједочи табла са натписом: ''Овај дом Бају у спомен његове славне 
погибије на Вртијељци 1685. године обнови захвална Зетска баноивина 
бана Муја Сочице 1935. године''. 

Послије II свјетског рата прилагођена је угоститељској намјени. 
Посљедњих година препуштена је пропадању. Постоји опасност да 

новокомпоновани бизнисмени, како сазнајемо из штампе претходних 
мјесеци, уништавају њену околину, а могла би и кула да добије други 
изглед. 
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Ово нека буде мјесто да се упути иницијатива властима ове општине 
да покрену поступак враћања власништва Бајове куле Пиви, којој 
припада, а на то нас обавезује Бајово име. 

Други споменик је црква ''Светог Николе'' у Рудиницама. На том 
мјесту постојала је црква, коју су у 17. вијеку, као и манастир Немањића 
на оближњем Орашју, порушили турски освајачи. На темељу порушене 
цркве Бајо Пивљанин је саградио другу. Бајову задужбину Турци су 
спалили послије његове смрти. Бајови потомци уз помоћ осталих 
Рудиничана, Миљковчана, Буковчана, Дубљана и Сељана, изградили су 
нову цркву на темељима претходне. У више наврата поправљана је (у 19. 
вијеку између два свјетска рата). Садашњи изглед цркве свједочи да 
Рудиничани нијесу заборавили свог славног претка. Године 2000-те браћа 
Благојевићи (Јоко Милорадов, Ратко и Ново Радојичин) власници грађе-
винске фирме ''Фидија'', уз незнатну помоћ Рудиничана, обновише цркву. 
Дадоше јој бакарни кров, нови иконостас са пет нових икона и још тога. 
Браственици Николићи уградише нова врата. 

Трећи споменик је омеђина у Ивановићима гдје је била кућа у којој 
је Бајо рођен. Постоји жеља и иницијатива удружења Пивљана у 
Подгорици да се кућа обнови, односно сагради нова на темељима старе. 
Постоји сагласност Републичких власти да ће помоћи. Међутим, питање 
пута је, до сада био нерјешив проблем. Нека и ово буде задужење 
Општинских власти да то ријеше.  

Четврти споменик је пирамида на Вртијељци. Подигнута је послије 
II свјетског рата са непримјереним обиљежјем. Од удара грома, пирамида 
је оштећена па и она захтијева оправку. 

Пети споменик је у Рудиницама. Мада је било критичких тонова 
због мјеста гдје је постављен и због изгледа, захвални смо иницијатору и 
реализатору изградње тог споменика.  

Из свега наведеног може се закључити да су живот и дјело Баја 
Пивљанина неистражени, што оставља простора неком младом 
истраживачу да се прихвати тог посла. 

На инсистирање једног броја учесника Симпозијума, угледних 
професора и научних радника, као прилог овом саопштењу износим 
неколико породичних предања, предања која су у породици Николић 
заиста причана са дозом истинитости. Ја сам ова предања чуо од мога ђеда 
Новака (умро је у 103. години, 1957 год.), а он је имао сазнање од свог 
ђеда Радојице који је такође био стогодишњак. 

Ево тих предања: 
 

КУЋИШТЕ БАЈА ПИВЉАНИНА ВЛАСНИШТВО БАЈОВИЋА. 
Када је основана подофицирска школа на Цетињу, за питомце су бирани 
стасити и паметни момци, наравно, по препоруци војвода и књажевих 
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сарадника. То је искористио војвода Лазар Сочица и одабере за питомца 
из Пиве Ђорђија Бајовића. Зашто баш њега? 

Једном приликом пролазећи кроз Рудинице војвода Лазар угледа 
једно наочито момче гдје са торбом о рамену пролази поблизу њега не 
придавајући много важности проласку војводе са пратњом. То га мало 
заинтересова те нареди пратњи да момка уставе да са њим поразговара. 
Распита се ко је, одакле је и шта носи у торби. Доста мрзовољно момче се 
легитимиса и рече војводи да у торби носи чепуре (чепур у нашем крају 
називају печурке, па су по томе сиромашне Бајовиће звали ''чепурани''. 
Вјероватно им је то била претежно храна, пошто су их сушили и 
користили за јело у вријеме када нијесу рађале). 

Из разговора са Ђорђијем, Лазар је закључио да је бистар момак, а и 
стасом одговара да буде полазник подофицирске школе. Преко Јанка 
Вукотића уписао га је у школу, коју је за три године, редовно, завршио и 
касније напредовао до чина пуковника. 

Као награду за постигнути успјех, Лазар га награди ливадом, у 
Ивановићима, на којој је била рушевина куће у којој је рођен Бајо 
Пивљанин. (Омеђину гдје је некада била кућа називамо кућиште). Том 
приликом дао је обавезу Ђорђију да на Бајовом кућишту подигне кућу, уз 
помоћ Рудиничана, сличну оној у приморју, да то буде спомен дом 
чувеном јунаку. 

Ђорђије је прихватио поклон са векилим задовољством, уз обећање 
да ће сам саградити кулу која ће бити љепша и већа од оне у Перасту, без 
помоћи Рудиничана. И не само што није одржао обећање, већ није 
дозволио да то ураде Николићи. Наиме, Никола Николић пошао је као 
младић у Америку печалбу. Кад је зарадио нешто новца, желио је да 
откупи ливаду од Ђорђија Бајовића да би на омеђини саградили Нколићи 
нову кућу и одужили се Бају за његове подвиге о којима се доста причало 
у Пиви. Постојало је, писмо које је писао ђеду Новаку, са описом каква би 
требало да буде кућа (писмо је изгорело са неколико породица у 
Овстенику 1943. године). Разговори са Ђорђијем Бајовићем о тој намјери 
нијесу уродили плодом. Чак и предлог да ливада остане његово 
власништво, а да се кућа сагради, није прихватио. 

Тако су сва настојања породице и аманет војводе Лазара пала у 
воду. За неупућене би логична прича да је Бајо Пивљанин од Бајовића, 
баш због те ливаде. 
 

ЗАШТО ЈЕ БАЈО ПОШАО У ХАЈДУКЕ? Разлози Бајовог 
одласка у хајдуке су различито описивани у литератури и има више 
верзија. Ова верзија код Николића задржала се као вјероватна.  

Бајо је као дјечак, а касније као момчић, чувао стоку. Највише 
времена проводио је у кањону Комарнице чувајући козе. Једног дана, у 
предвечерје, по повратку од коза (које је затварао у пећине) затекао је 
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мајку уплакану. Обавијестила га је да су Турци прошли кроз село, 
покупили виђеније ђевојке и упутили се према Пивском манастиру. 
Повели су и Јелу, Бајову сестру. Дао се у трк и стигао једног Турчина који 
покушава да обешчасти Јелу. Како су остали Турци били поодмакли, Бају 
није било тешко да га убије. Док се Јела бранила и гребала га, пришао је 
са леђа и сабљом, коју је недалеко оставио Турчин, усмртио га. Турчина је 
одвукао у кањон Комарнице и негдје закопао, а са Јелом се настанио у 
некој од пећина док се није опоравила и прошла потрага за несталим 
турчином. Остали укућани нијесу о томе ништа знали.  

Послије овог догађаја, више од двије године, Бајо је био ван куће. 
Повремено је ноћу долазио. Ступио је у контакт са Морачким хајдуцима 
који су често упадали у Пивска села и нападали турске караване. Бајо им 
је служио као веза, јер је обавјештавао Морачке хајдуке о кретању Турака 
по Пиви и њиховим акцијама везаним за купљење харача.  

Зашто је Бајо толико дуго сам лутао по Пиви и стално се кретао у 
близини своје куће породично обавјештење своди се на бригу коју је 
водио о својој породици, посебно о сестри Јели коју је увијек штитио и 
мислио на њу.  

Када је стасао као хајдук и прочуо се по свом учешћу у акцијама, 
преселио је у Морачу читаву породицу код свога стрица који је тамо 
живио. 
 

ЗАШТО ЈЕ БАЈО НАПУСТИО МОРАЧКЕ ХАЈДУКЕ И 
ПРЕШАО У БОКУ? Ни за ово, као и за низ догађаја из Бајовог живота, 
нема писаних докумената, али породично предање има упорише у једном 
догађају. 

Наиме, познато је шта су све хајдуци радили са Турским живљем и 
њиховим јатацима. Било је момената када је и он учествовао у неким, 
нехуманим, акцијама што потврђује једно Бајово писмо генералном 
провидуру у Котору 1668. године.  

Међутим како га је приказало народно предање у причи и пјесми, 
Бајо је био изузетак у односу на многе хајдуке. То потврђује и ова прича. 
Група Морачких хајдука пресрела је неке Турске сватове. У жестоком 
окршају сватови су побијени сем невјесте. Њу су већина хакдука силовали 
и оставили међу мртве сватове.  

Бајо је то са стране посматрао. Згрозио се на тај чин, што је био 
разлог да је напустио дружину и упутио се у Боку, коју је, изгледа, добро 
познавао. Тамо се прикључио Бокељским хајдуима, са којима је остао до 
краја живота.  

Ово се може повезати са моментом покушаја силовања Бајове сестре 
Јеле, од стране једног Турчина, због чега је пошао млад у хајдуке. А и 
народна пјесме и приче приказују га као заштитника жена и нејачи, што 
све говори о Бају као високо моралној личности. 
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БАЈОВ БРАТ ПЕТАР ''ЦРНА ОВЦА'' У ПОРОДИЦИ. Послије 

дугог лутања и скривања у кањону Комарнице и планинама Јаворку, 
Бундосу и сл. Бајо се прикључио Морачким хајдуцима. Прича да је убио 
Турчина у Бајовом пољу (по чему је добило име) и тако примљен у 
хајдуке, у породичном предању нема утемељење. Сигурно је убио неког 
Турчина на том мјесту, али кад је то било? 

Његов контакт са Морачким хајдуцима био је много дужи и није био 
случајан. Томе кантакту допринио је његов стриц који је тамо боравио. У 
породици је остала прича да није хтио да остави породицу која се 
противила да напусти Рудинице и пође у неизвјесност. Када је постала 
опасност за читаву породицу (већ се причало о његовој вези са Морачким 
хајдуцима), Бајо се преселио у Морачу и постао члан Морачке хајдучке 
дружине. Сестру је удао у Бањене, а он се касније са браћом Димитријем и 
Петром преселио у Боку.  

Његова браћа били су такође хајдуци. Димитрије је постао 
харамбаша. А Петар? И он је хајдуковао. Међутим, није познато да је 
ишао у акцује са Бајом и Димитријем. Често је био у друштву са оним 
хајдуцима којима је пљачкање био једини мотив. Чак ни жртве нијесу 
бирали. Због тога је био често у сукобу са Бајом, због чега га је вријеђао и 
злостављао. То потврђује једна терминација генералног провидура 
Ћиролама Корнара од 02.јуна 1682. године којом забрањује Бају да 
вријеђа и злоставља свог брата Петра и да се уплиће у његов живот. Био је 
због тога и новчано кажњаван. 

Према породичном предању често је без Бајовог знања упадао у 
Пиву и сусједна мјеста ради пљачкања па се сматра да је Петар ''наносио 
на образ'' Бају са својим поступцима. Бацио је сјенку на Бајове подвиге и 
поштене поступке па су за њега говорили да је био ''црна овца у Бајовој 
породици''. 
 

БАЈО И МИЋИЋИ. Сердар Јован Мићић, јунак ИИ српског 
устанка, према породичном предању, води поријекло од Николића из 
Рудиница. Сматра се да коријене воде од Бајовог стрица. 

Овај податак сазнао сам од ђеда Новака који је често причао о 
Бајовој родбини и Бајовим подвизима. 

Један детаљ утицао је да сам, као гимназијалац, упамтио овај 
податак. Наиме, једно вријеме, послије ИИ свјетског рата, моја породица 
становала је у интернату учитељске школе. Ту школу похађао је 
најстарији брат Бајо око ког су се окупљали ученици учитељске школе из 
Пиве. Ђед, иако је примакао стоту годину, имао је невјероватно памћање. 
Сјећао се догађаја још из дјетињства, из ратова, са ослужења војног рока и 
сл. Често је препричавао (па и понављао) Бајове подвиге и догађаје везано 
за Бајову породицу. Помињао је Јована Мићића као великог јунака. Ми, 
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дјеца, нијесмо знали ко је био Јован Мићић, јер у оно мало историје које 
смо учили није било детаља о појединим личностима.  

Миленко Барјактаревић, професор учитељске школе дао нам је неке 
податке (истина не оног момента кад смо га питали већ сјутрадан). 

Једног од слиједећих дана, Тодор Благојевић (касније завршио 
факултет и био први директор гимназије у Плужинама), запита ђеда, у 
шали, да ли Марко Краљевић води поријекло од Николића? Ђед се 
наљути, удари га штапом и забрани му долазак у наш стан (често смо се са 
њим шалили и то му није сметало до овог момента). 

Овај детаљ ми је остао у сјећању па сам често у контакту са Тодором 
ово препричавао. 

Ево приче: Бајо је имао једног стрица. Био је несташан и рано је 
пошао од куће. Прикључио се Морачком трговцу и помагао му да тјера 
стоку коју је куповао. Кад је одрастао скрасио се у Морачи, оженивши 
ћерку тог трговца. Колико је имао дјеце ђед није знао, али је знао да је 
Бајо са породицом (браћом, сестром и родитељима) пребјегао у Морачу и 
нашао уточиште код стрица. Једно вријеме боравио је у Морачи и 
хајдуковао са Морачким хајдуцима, сахранио родитеље и сестру удао. 
Касније се са браћом преселио у Боку и о томе постоји предање. 

Шта је било са стрицем, ђед није имао података. Знао је да се 
одселио у Србију, али гдје се настанио није знао, као ни то како се 
повезује презиме Мићићи са Бајом. Остала је дилема да ли је Бајов стриц 
био ожењен од Мићића или су промијенили презиме преласком у Србију. 
Ово друго је присутно у породици Мићића. 
 

БАЈО ПОМАЖЕ ИЗГРАДЊУ МАНАСТИРА ПОД ОСТРОГОМ. 
Читајући ''Вртијељку'' Косте Радовића западе ми за око један детаљ везан 
за ''побратимство'' Баја Пивљанина са Св. Василијем Острошким. То ме 
асоцира на један разговор са ахимандритом Лукијаном Зечевићем. 

Ко је био Лукијан Зечевић знају сви старији Пивљани. Његов 
боравак у Пиви, до ИИ свјетског рата, оставио је доста кумстава и 
побратимстава. Сјећам га се још из дјечачких дана јер је често боравио у 
нашој кући, као свјештено лице и као побратим мог оца Радојице учитеља 
у Рудиницама. 

Послије рата преселио се у манастир Острог. Ту је службовао и радо 
дочекивао госте (вјернике и друге), посебно из Пиве иако су у оно вријеме 
били ријетки. 

По наговору мајке Љубице, која је била побожна, са млађим братом 
Раденком, пошао сам под Острог, са неким скромним прилогом, јер јој се 
нешто приснило. Инсистирала је да пронађемо Лукијана и да му се 
јавимо. Срдачно нас је примио. Био је угодан разговор, јер сам као ученик 
7-ог разреда гимназије могао да му пружим скоро све податке везано за 
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Пиву, који су га интресовали. У сјећању ми је остао детаљ везан за Баја 
Пивљанина.  

''Пива ми је остала у души, не због оног велелепног манастира, него 
и због тога што је рођен тамо један велики јунак, племенит и хуман 
човјек. То је ваш Бајо. Он је помагао нејаке, а посебно је помагао 
изградњу цркава и манастира. Помагао је и изградњу овога манастира. 
Ове ријечи сам запамтио скоро дословце, посебно због оних ријечи ''ваш 
Бајо'', јер се причало да Бајо није Николић. Бајо је саградио цркву у 
Рудиницама, коју су Турци спалили послије његове погибије. На 
темељима те цркве налази се данашња црква.  

У сјећању ми је остало и то да је ахимандрит Зечевић помињао још 
неке цркве чију је изградњу Бајо помагао. Њих се, на жалост, не сјећам. И 
Раде Гломазић, паметни и начитани сељак, из села Рудиница знао је доста 
о Бају Пивљанину. Често је говорио: ''Пивљанима се лако било молити 
Богу у Бајово вријеме. Помагао је изградњу цркава, а Турцима задавао 
страх да их не руше. Нека се сада помоле па ће видјети ђе ће завршити''. 

Остала ми је празнина у мом незрелом разговору са Лукијаном 
Зечевићем одакле му податак да је Бајо помагао изградњу манастира 
Острог. Да ли је то негдје записано у Пивском или неком другом 
манастиру, можда ће се једног дана наћи. 
 

КАКО ЈЕ ЦРКВА У РУДИНИЦАМА ДОБИЛА ИМЕ ''Св. 
НИКОЛЕ? Црква је саграђена на темељу цркве коју је Бајо Пивљнин 
саградио становницима околних села, а која је порушена послије његове 
смрти. 

Бајови потомци уз помоћ сељака из Рудиница и сусједних села 
сазидаше нову цркву која и данас постоји. Градња је трајала дуже јер је 
саграђена од чврстог материјала (клесаног камена). Камен је довожен у 
тешким условима на саоницама са воловском запрегом. Радило се 
организовано по систему моба, обично неђељом и са више запрега. 
Завршетак рада за учеснике, а и госте, приређиван је обилан ручак. Мобе 
су организоване обично кад се потроши довезена количина. 

Када је била изградња при завршетку, почеле су приче како цркви 
дати име. Стигла је прича из дотичног села Сељана (јер су дали велики 
допринос њеној изградњи) да се црква назове ''Св. Јована''. 

Радојица Николић, најбогатији сељак из Рудиница, па и околних 
села, имао је двоцифрен број крупне стоке, а за ситну се није ни знало 
броја, нареди да се за довожење камена припреме само његови волови. 
Упрегнуше пет јарама. Разлог је био да је уснио сан да му се ближи крај, 
па је желио да за његова живота црква добије име. Припремљен је богат 
ручак. Пило се и јело тога дана до касно. У погодном моменту саопштио 
је сан и предложио да се црква назове именом ''Св. Николе''. Нико се није 
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противио јер је то била крсна слава Баја Пивљанина и осталих Николића 
из Рудиница. И данас је.  

За овај дан десио се још један интересантан догађај. Наиме, момак 
који је задужен да чува волове по завршетку рада није био обазрив. 
Дозволио је да се волови наједу цимине од кртоле на сусједној њиви, 
напију се воде и на једној сусједној ливади, недалеко од цркве, попадају. 
Домаћин је наредио, да не би крепали, да их сељаци покољу и месо 
разнесу сиромашним. Та зараван добила је име ''Одриволе'', те се тако и 
данас назива.  

По селу су дуго причане приче да је то била Божја казна што није 
сачекао да се црква заврши, освешта и да јој се тада да име. Но и поред 
свега име је остало.  

SUMMARY 
 

In the article we gave some biography fact about Bajo Pivljanin-Nikolic. 
We cleared some important details about his life but there is lot of inexplicable 
fact especially from period of his active military commitment before arrival at 
Dalmatia. Sojourn and life of Bajo Pivljanin-Nikolic at Dalmatia corroborate 
with a lot of historical dokuments. At final chapter we hand down tradition 
talks that family Nikolic care during the centuries. 
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Академик Зоран Лакић 

ПИВА, ХАЈДУЦИ И ХАЈДУЧИЈА 

Тема нашег научног скупа - Бајо Пивљанин у историји, књижев-
ности и легенди је и општа и посебна. Зато је и окупила оволики број 
учесника различитог научног и стручног профила. Општа је зато што 
третира једно значајно питање Балкана и балканских народа, које је још 
увијек неадекватно своме значају - научно елаборирано. При томе имам у 
виду да су хајдуци и хајдучија - заједничка појава народа на Балкану. То 
су примијетили бројни путописци и мемоаристи који су нам долазили у 
походе. Од бораца отпора турској власти, хајдуци временом израстају у 
борце противу егзистенцијалне угрожености локалног становништва, које 
је третирано као обеспраљена раја. Ријеч је, дакле, о организованом 
отпору хришћанске раје у турској империји - противу економског и соци-
јалног израбљивања и у крајњем смислу противу политичке обесправ-
љености. 

Највећи број истраживача ову појаву објашњава као отпор народних 
бораца противу страних завојевача. Хајдучија као социјални покрет јавља 
се и прије османлијског запосједања ових простора. Истина то још увијек 
нијесу професионалци, који атрибут ће добити тек у тзв. Турско доба. 
Хајдучија се развијала, дакле, од обичних друмских разбојника до по-
пуларних народних прегалаца, који су као такви остали у народном 
памћењу кроз народну пјесму, занимљиву и поучну причу и легенду. 
Најистакнутији хајдуци су били прави дивјунаци. 

Тема која нас је окупила је и посебна - завичајна јер се односи на 
Баја Пивљанина и његово вријеме и на Пиву као на поприште најпле-
менитије хајдучке борбе и отпора противу турске власти и терористичког 
понашања њених силника. Хтио сам рећи да је тема добро конципирана. 
Наша историја је још увијек богатија у причи - нарацији, него у записима. 
И када је био огромним процентом неписмен, наш народ је био спреман за 
историјску причу ''од Кулина бана до нашијех дана''. (И Бајо Пивљанин је 
био неписмен). Педантни и истрајни сакупљачи доста тога су сабрали. 
Зато изгледа, нама и странцима, да нам је историја блиска легенди и да је 
народно памћење сачувано кроз бројне и садржајно богате легенде. 

Када се све то има у виду, онда је лако доћи до сазнања - о друштве-
ној, колико и научној оправданости овог научног скупа. Иако није сасвим 
реализован онако како је био замишљен, већ се може говорити о успеш-
ности нашег научног подухвата. На истом нучном задатку су окупљени 
разни стручњаци разних профила, који су поријеклом Пивљани, или су 
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стваралачки одани Пиви и њеној историји. То је важна чињеница због које 
организатор заслужује похвале и признање. 

Моје саопштење сам насловио - Пива, хајдуци и хајдучија. Три теме 
или три сегмента једне глобалне теме. Три теме, али једно вријеме. 
Вријеме Баја Пивљанина. Дакле, 17. вијек. И у назначеном времену Пива 
је скренула пажњу домаће и мађународне јавности. На њој су се одвијали 
историјски процеси ширег значаја - подсјетимо се само Кипарског рата 
(1570-1573), затим Кандијског рата (1645-1669) и Морејског рата (1984-
1699). Том времену припада и Турско-млетачки рат (1714-1718) и познати 
Ћуприлићев поход на Беч 1683. Да не помињемо мање локалне сукобе 
Црне Горе са Турцима - или боље речено, она је у свима учествовала. То 
је произилазило из чињенице о важности њеног геостратегијског положа-
ја. Сусједи су јој били ондашњи моћници - Млетачка република, Турска, 
Аустрија, Дубровник, Котор и читаво приморје. Преко њих су били близу 
и остали заитересовани, увијек називани великим: Русија и Француска на 
примјер. Као подручје на рубу тада моћне Турске империје, далеко од 
централне власти, Пива је била погодна за појаву хајдука и хајдучије. У 
17. вијеку практично није се осјећао утицај организоване власти, нико је 
није поштовао нити признавао. Све је личило на вријеме безвлашћа, 
повољно за хајдуке и хајдуковање. Свакоме се могло да ради шта хоће. 
Управо зато многи су хтјели да имају Пивљане на својој страни, поготово 
њихове хајдуке. Тражили су од њих оно што нијесу имали. А хтјели су 
оно са чиме је Пива била богата: одважност, храброст и јунаштво њених 
синова, попут Баја Пивљанина.  

Са своје стране хајдуци су тражили и налазили савезнике у свим 
непријатељима Турске империје. У тим настојањима су кадкад пактирали 
и са ранијим непријатељима, по принципу - од два зла треба изабрати 
мање. Тај принцип је познат у историји и малих и великих народа - 
држава. У вријеме Првог српског устанка 1804. године турски султан је у 
први мах помогао Карађорђу у борби против одметнутих дахија - све док 
није схватио да буна противу дахија прераста у српску револуцију са 
јасним и познатим циљевима. Други примјер је још јаснији и познатији. 
Ријеч је о споразуму Хитлер-Стаљин који је склопљен на пар дана прије 
почетка Другог свјетског рата 1939. године, а раскинут двије године 
касније, дакле у јуну 1941. године. Такви споразуми су кратког вијека тра-
јања. Наука их је тако и објаснила, опажајући да је ријеч о два тотали-
тарна система који се међусобно удаљују на дуге стазе. Тако је схваћено и 
објашњено Черчилово настојање да се одмах након пораза њемачког 
нацизма 1945. године крене у обрачун са совјетским комунизмом, што је 
трећи драстичан примјер за нашу причу о хајдуцима и хајдучији. 

На жалост, неки млађи, болесно амбициозни историчари, жељни 
брзог продора у сам врх историографије, то нијесу схватили и разумјели, 
па су најистакнутије хајдуке, чак и самог Баја Пивљанина, квалификовали 
плаћеницима, чиме навлаче сумњу у научне мотиве поправљања исто-
ријске истине - има пуно докумената из којих се види да су хајдуци били 
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заштитници народа, поготову у смутним временима. Само ради 
илустрације наводим један документ из 1657. године у коме мјештани 
Пераста и околине изражавају несебичну жељу да пријатељују с 
хајдуцима - баш тако пишу ''и да се уздамо - ми у њи а они у нас'' (Милош 
Милошевић, н.д. стр 19.) 

Прилика је да кажем да су, управо, таква Пива и њени јунаци попут 
Баја Пивљанина, постали снажан стваралачки мотив. Имам у виду 
народно стваралаштво, али оно индивидуално - књижевно. Сјетимо се 
Његоша и Горског вијенца и стихова посвећених Бају Пивљнину: 

''Не кће Србин издати Србина 
Но сви пали један до другога 
Витезови Срби вртијељски'' 

или 

''Соко Бајо с тридесет змајева 
Мријет неће док свијета траје'' 

Један од најпоузданих хајдука тога времена је Бајо Пивљанин - 
Николић. Богата је литература о њему. Заслужује монографију која још 
није написана. То би могао бити зборник радова са овог научног скупа, 
који ће попунити ту историографску бјелину. 

Хајдучко стасавање Баја Пивљнина од дјечака па до гласовитог 
јунака нећу казивати на начин како то чине професионални историчари. А 
могао бих захваљујући објављеној и необјављеној грађи, до сада 
написаним историјским и литерарним дјелима. У свом роману Вртијељка 
књижевник Коста Радовић каже да се не зна кад је Бајо посјекао прва два 
Турчина, али да се зна да управо од тада почиње његово хајдуковање. Зна 
се његова хајдучка активност у Пиви и њеном залеђу, Котору и Боки 
Которској, његово хајдучко четовање у Истри, Задру и сјеверном Јадрану. 
Са својим хајдуцима је учествовао и у одбрани Беча 1683. године од 
турских османлија. О томе говори богата архивска грађа которског, 
дубровачког, задарског и венецијанског архива. Има је доста и објављене - 
захваљујући труду академика Славка Мијушковића и др Милоша 
Милошевића. Рекао бих да је период Бајовог хајдуковања најпотпуније 
обрадио академик Обрен Благојевић у свом капиталном дјелу Пива. 
Сматрам да би одломак из ове студије - насловљен са Бајо Пивљанин 
(130-154) - од двадесетак страница могао бити објављен у нашем зборнику 
радова. 

И четовање Баја Пивљнина аргументоваћу подацима из тзв. фине 
литературе. Та биографија је богатија од фактографије, макар за једну 
имагинацију. Доноси атмосферу хајдучког времена које нема у архивској 
документацији, затим начин како се размишљало на које се постулате 
ослањала борба ових слободара. Наравно да не можемо дозволити да 
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машта произведе сувише имагинације, јер је Бајо Пивљнин неспорна и 
значајна историјска личност, која је обиљежила и вријеме у којем је 
живио и широки простор по којем је дјеловао са својим хајдуцима. Ти 
подаци су садржани у широј верзији саопштења. За ову прилику само ћу 
рећи још да је зреле године свога живота посветио хајдуковању у 
сјеверним дјеловима претходне Југославије, да је под својом командом 
имао више стотина пробраних хајдука, да је био страх и трепет турским 
зулумћарима, али да су од његових чета понекад страдали и они 
плашљивци који нијесу имали смјелости да се дигну противу турских 
моћника. Због таквих инцидената погрешно би било закључивати да је 
поред ослободилачког хајдуковања упражњавао и терорисање хришћанске 
раје, каквој су трвдњи склони неки млађи историчари. Тиме доводе у 
питање слободарство и слободарску традицију народа који је одњихао и 
Баја Пивљнина. Исто тако неправилно би било издвајати Баја Пивљнина 
из укупности хајдучког корпуса. Хајдучке, комитске и герилске традиције 
балканских народа, као и сјећање на та времена и те јунаке, уграђени су у 
дух и понашање каснијих ослободилачких покрета и данас доприносе 
ставу о битним питањима историјских процеса.  
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Др Владимир Јовићевић 

БАЈО ПИВЉАНИН – ИЗ ТРАДИЦИЈЕ У ИСТОРИЈУ 

Стотинама година послије њихове смрти снажне личности одувијек 
су привлачиле истраживаче – да прошире сазнања о њима и да укажу на 
њихово мјесто у историји. Ове личности надрастају просторе и 
премошћују вријеме. Такав је несумњиво и Бајо Николић - Пивљанин. 
Они су узор генерацијама и путоказ у будућност; искуство историје и дух 
времена. 

Основна питања 
Предмет овог рада је знаменита личност Бајо Пивљанин. Човјек од 

историјског и националног значаја, учесник морејског и кандијског рата, 
савременик, побратим и сарадник Св. Василија Острошког, који је његов 
духовник. Бајо Пивљанин је прегаоц велике ослободилачке енергије и 
велике покретљивости која га је водила од Пиве до Боке и касније до 
Истре и назад. 

Историја догађаја на малим просторима важна је за сагледавање и 
разумијевање историјских токова ширих територијалних цјелина. У ходу 
историје ниста није изоловано и случајно, све је, тако рећи, у међу-
утицајима, међузависности и прожимању. Личност и вријеме Баја 
Пивљанина нећемо довољно успјешно истражити и упознати на ширем 
простору Херцеговине, Боке и Далмације, ако је претходно дубље не 
сагледамо и објаснимо на простору завичајне Пиве, гдје је формиран као 
јака личност и покретач ослободилачке борбе против Турака. 

У времену и личности Баја Пивљанина сусрета се историја и 
традиција које о догађајима и личностима граде истину различитим 
истраживачким методама и поступцима. Није једноставно утврдити да ли 
је Бајо Пивљанин прије ушао у историју или традицију.Чин који га 
издваја од осталих људи на означеним просторима, гдје је ратовао, 
обезбјеђује му историјско трајање. Традиција као дио народне културе 
узима га и мелодично узноси на висини славе. Није без значаја 
разграничити тај ход времена, који га присваја – да ли прво као 
историјску личност или то чини традиција. Треба, такође, указати на 
прожимање историје и традиције и раст Бајове личности у њима. 
Црногорско и херцеговачко предање у основи је исторично, тачно је, јер је 
сачуван основни смисао и суштина догађаја. 
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Концепција и план рада обухвата хронолошки слијед историјских 
догађаја, излагање, анализу и уопштавање. Рад садржи основна питања, 
историју и традицију, доба и личност Баја Пивљанина. 

Бајо Пивљанин се, према предању, родио 1635. године у Рудницима 
у Пиви родитељском дому Николе и Руже. На крштењу је добио име 
Драгојло, али су га од пете године звали смо га именом Бајо. У даветој је 
чувао петсто коза поред ријеке Комарнице. Његове двојнице узносиле су 
милозвук преко кањона ријеке. 

Од родитеља и породичне задруге, те од мудрих Пивљана, а такав је 
био сваки редом, дјетиње снове пунио је причом о подвизима храбрих 
хајдука који су отимали слободу од Турака. Гусле су му из дубине 
прошлости откривале видике слободних и непокорених људи. 

Поочео је са хајдуковањем 1652. године.Народно казивање преноси 
да је 1661. године убио турског бега Дилавера. 

Вријеме његовог стасавања и формирања је сурово. Схватио је као 
младић да суровост турска према Пивљанима није га могла спријечити да 
се саседамнаест година одметне у слободу. Хајдучија је његово царство 
слободе са много ризика и искушења. Као вучић који оштри зубе, знао је 
непредвидљиво и муњевито да удари на душманина и направи касапницу. 

Први историјски запис о Бају Пивљанину датира из јануара 1661. 
године. У писму харамбаше Ивана перашком капетану Вицку стоји, поред 
осталог: “Како могу Баја дохранит докле сидемо, ако ли не могу нека ми 
пишу”1. Из цитата слиједи да је хајдучки живот тежак и нимало лак. 

О узроку одласка Баја Пивљанина у ускоке (хајдуке), недорсатак 
историјског трага у запису увјерљиво је надомјестила народна пјесма 
“Зашто Бајо оде у ускоке”. Шездасет ускока тражи да им Бајо Николић-
Пивљанин исприча о муци која га је отјерала у ускоке. Бајо указује да је 
сиротиња раја косила берову зелену ливаду. Објесни Копчић Асан-ага 
због кашњења ударио је Баја Пивљанина плетеном канџијом. 

 
“Мене браћо зазаор и срамота 
скидох косу са рамена мога 
па ударих агу Асан-агу 
посјекох му са рамена главу 
па утекох у Морачу тврду”. 

 
Утврђено је да се Бајо Пивљанин помиње у сто педесет текстова 

пјесама са епским садржајем, а од тога су око шездеасет цјеловитих 
епских пјесама, а остало су варијанте. У досадашњем излагању пратили 

                                                 
1 Хајдуци у Боки Которској 1648 – 1718, приредио је Милош Милошевић,  
Титоград, 1998, стр.56. 
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смо један облик појавног односа између историје и традиције (предање). 
И док архивски записи о том догађају одласка Баја у ускоке (хајдуке) 
ништа јавно не престављају и саопштавају, народни еп овај догађај јавно 
представља у колу гласом народа. Окосница догађаја у народној 
традицији потпуно је очувана за јавност и будуће генерације. 

Добри познаваоц Пиве књижевник Коста Радовић је трагом 
казивања старих памтиша и паметара забиљежио више топонима са 
Бајовим именом који су ушли у памћење и свијест народа. Такви су: 
 

1. Бајово ждријело – прелаз ка Голије ка Пиви 
2. Бајово Поље – село у Жупи пивској (ту је убио турског бега и 

отишао у хајдуке). 
3. Бајовача – њива у селу Безују (Пива) 
4. Бајово скакало – на ријеци Пиви, гдје је Бајо прескочио Пиву кад 

су га Турци тјерали. 
5. Бајова гора – у прејелу Муликових одла (Пива) 
6. Бајова зидина – у Рудиницама, родном мјесту Баја Пивљанина 
7. Бајова Кула – Пераст (добио је на поклон од преаштана и Бокеља 

због борбе против Турака) 
8. Ресул – бегов вир – Растоци у кањону Пиве гдје је убио 

именованог бега 
9. Драганића њива – у Бањанима гдје се срео са кнезом Драганићем 
10. Бајов врт – у Рудницима 
11. Крвавчева њива – Рудинице, мјесто гдје је осветио побратима 
12. 1Бајове Врањаче – мјесто у кањону Пиве  
13. Бајово осоје – потопљено мјесто код осоја Сињица 
14. Вртијељка – брдо код Цетиња гдје је погинуо Бајо Пивљанин 1685. 

године. 
15. Лимов гроб – на Јаворку упиви гдје је погинуо Бајов побратим и 

харамбаша Лимо 
16. Бајови катуни – прелаз ждријело између Пиве и Голије  
17. Бајов лаз – у Братоножићима. 
Ови топоними, својеврсни непролазни поменик, свједоче о величини 

Бајова дјела и имена, јер његов историјски учинак подиже име његово у 
висине непролазности у народној традицији. Нема правила када се 
временски формира народна традиција послије неког догађаја. На 
његовом примјеру историја и народна култура су се среле и спојиле у 
нераскидивом и непротивурјечном јединству и вриједности. Народна 
традиција у Херцеговини и Црној Гори непротивурјечи историјским 
догађајима и личностима, јер их потврђује и оживљава у народном 
памћењу и преношењу генерацијама. Ако догађај или чињеница није 
забиљежен, или је архивски записаннестао касније – народна традиција је 
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незаобилазан извор, који се не може одбацити, а у многим случајевима 
касније откривени архивски записи потврђују вјеродостојност предања. 
То је очигледно у историјским токовима у којима је Бајо учествовао, а 
записа нема. Народна традиција у суштини неће изневјерити истину у 
основном објашњењу догађаја. Историјска грађа и казивање народа на 
простору Херцеговине и Црне Горе нијесу у противурјечности и 
неслагању. Разлика је само у времену настанка. 

Историја није забиљежила Бајов историјски одговор на тиранију 
када је 1652. године убио Копчић Асан-агу и Бајов слободарски пуцањ у 
народног крвника и бега Дилавера 1661. године у Смријечну (Пива), али 
их је очувало народно казивање као облик народне књижевности. У овој 
1661. години историја је први пут писмено забиљежила име Баја Пивља-
нина. Каснији записи и народна традиција нијесу сметали једно другом, 
већ су се добро допуњавали и били су у сагласју. Тако Бајо из његовог 
историјског хода 1652. и 1662. из историје (незабиљежени историјски 
догажђаји) прелази у народно предабје, својеврстан духовни храм у којем 
гори кандило народног памћења. Изгледа необично, али је тако! 

У претходном одјељку истакли смо високо мјесто Баја Пивљанина у 
народној традицији.У даљем излагању указаћемо, на основу објављених 
архивских докумената, велики значај Баја Пивљанина историјске 
личности, покретача снажног отпора азијатском тирјанству. 

Напријед цитирани извор у коме се Бајо Пивљанин први пут помиње 
указује да је овај предводник чета против Турака имао већ богато ратно 
искуство. Водио је герилскиу борбу за коју је тад био уобичајени народни 
назив четовање. Бајо Пивљанин је герилац прије свих герилаца на 
Балкану.Ова година забиљежена као извор указује да је Бајо Пивљанин 
већ у служби Млетачке републике у Боки, који граничар и четовођа води 
дуготрајну и жестоку борбу против непријатеља свога народа, коме је 
крвник одузео земљу и слободу. Хајдуци чувају границе Млетака од 
Турака. На позив Млетачке републике одазивају се хајдуци у Боки, који су 
већ дуже времена отишли из Црне Горе 

 и Херцеговине. У организационом, војном, дипломатском, правном 
и политичком погледу значајна је активност канцеларије которског 
ванредног провидура, који је званични пердставник Млетачке републике 
(Венеција). Хајдуци су историјска релација реалност Боке цијеле друге 
половине XVII вијека и почетком XVIII вијека. Током овог периода 
пресељавањем њихових породица из залеђа, повећава се број становника у 
Боки, нарочито од Херцег-Новог до Рисна. 

Економски положај хајдука у Боки није био повољан, нити су им 
била ријешена основна животна питања за разлику од редовне млетачке 
војске. Записан је вапај и јаук озлојађених хајдука, искусних ратника: „А 
ми, херцеговски кнезови без плате служимо од почела рати и дан 
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данашњи...“2 У други приликама, које су рјеђе, хајдуци добијају неки 
приход од продаје стоке, трговине, откупа заробљених Турака и слично. 
Приличан број харамбаша хајдучких стекли су, четујући, солидан иметак 
који су улагали у потомство. Угледне харамбаше, међу којима и Бајо 
Пивљанин, изабрани су као судије и пресуђују у Судовима добрих људи. 
Хајдуци у Боки воде бродићима борбу на мору против Турака, а често и 
против Дубровчана. Суштину хајдуковања најбоље је истакао поп Радул 
из Дврсина (Херцеговина) у писмима капетану перашком из 1650. године: 
„Ми господо радимо о слободи вашој и нашој“3. И у писму из 1657. 
године исти наглашава: „Ми смо на стражи, нећемо уснути...“4. 

Извори из наведеног Зборника „Хајдуци у Боки...“ потврђују 
значајну активност Баја Пивљанина на простору Боке и шире територије у 
дужем периоду. (За краће садржаје наводићемо само датум и годину). 
Ванредни провидур у Котору Франћеско Орио 15. ВИИ 1666. године 
„издаје дозволу харамбаши Бају и друговима да могу четовати против 
Турака и њихове имовине. На повратку се одмах морају јавити у 
карантин“5. Ова исправа указује на прилике, догађаје и личности у 
блиском сусрету Млетачке и Турака. Лука Враћен заступа Бајо 
Пивљанина у спору са Марком Илијиним из Пераста (07.08.1666.) Бајо 
Пивљанин настањен касније у Столиву признаје свој дуг Ђеролиму 
Казалери (25.03.1669).Суд од 24 судије 12.09.1669.“ међу којима је и Бајо 
Пивљанин, су извршили умир између заставника Марка Мркојевића и 
сердара Стјепана Поповића, који му је убио брата Мила...., а по одредбама 
краља Стјепана“6.Харамбаша Бајо Пивљанин и Стеван Илијанић 
28.05.1871. године траже судским путем наплату дуга „пошто као и 
остали хајдуци, морају иселити из Боке“7.Овај исказ је свједочанство да је 
процес насељавања Боке послије кандијског рата нагло прекинут 
исељавањем у Истру. Венеција је намјеравала да колонизира Истру 
житељима и хајдуцима из Боке, Херцеговине и Далмације ради 
привредног опоравка и развоја. До сеобе Црногораца у Истру дошло је 
1666. године. Глад и болест су уништавали досељенике. Послије 
кандијског рата бокељски хајдуци су се у фебруару 1870. године са 
породицама преселили у Истру. Венеција их је морала пребацити из Боке 
због њихових сталних и жестоких сукоба са Турцима. То су налагале 
политичке прилике, а Млетача је хтјела да им се одужи за вјерно служење. 
По нашем увјерењу они су у Истри пресељени да колонизују тамошњи 
простор, а у ствари били су у једној врсти интеграције. 

Генерални провидур Антонио Барбаро 01. јуна 1671. године издао је 
у Сплиту теминацију којом регулише положај хајдука у Истри, којима је 
                                                 
2 Исто, 674. 
3 Исто, 33. 
4 Исто 37. 
5 Исто, 85. 
6 Исто, 111. 
7 Исто, 125 и 126. 
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додијељена терторија у околини Пуле. Почетком јуна 1671. године 
превезено је млетачким галијама око 600 хајдука и њихових чланова 
породица у Пули8. Почетком септембра 1671. године умрли су 80 хајдука. 
Зараза је покосила преко 200 хајдука и чланова њихових породица који су 
сахрањени испред православне цркве у Пули. Нико од досељених хајдука 
није обрађивао земљу јер су држали да су ратници, не земљорадници8а. У 
љето 1672. године Бајо Пивљнин долази у Боку приватним послом са 
Његушевићем Матом, али се убрзо враћају у Истру. Према једном попису 
из маја 1873. године болест је преживело 157 лица. Десеточлана породица 
Баја Пивљанина била је најбројнија од досељеника и имала је једног роба 
Турчина. Бајо Пивљанин посједовао је један бродић којим је крстарио до 
Далмације и бавио се трговином. Бродић му је касније одузет и прекинут 
извор његове егзистенције. Почео је процес напуштања Истре, па је Бајо 
Пивљанин са породицом и другим хајдуцима у љето 1675. године прешао 
у Далмацију и населио се у Задру9. 

У Истри послије пет година није остала ни петина од великог броја 
пресељених хајдука који су тамо пристигли 1670. године. Глигор 
Станојевић категорично тврди: „Крај кандијског рата означио је почетак 
трагедије бокељских хајдука. Никада хајдуци у својој историји нијесу за 
своје кратко вријеме доживјели толико несреће“9а. 

Важно је учинити неколико напомена о тачној датацији кретања Баја 
Пивљанина од 1671-1675. године, јер постоје нека неслагања међу 
појединим ауторима. Бајо Пивљанин још у Боки гдје 15.11.1672. године 
добија пуномоћје за заступање, иако је почетком јуна 1671. године 
пресељено 600 хајдука у Истру. Дакле, он је још у Боки 1672. године. 
Група млетачких поданика захтијева 19.05.1675. године од Баја Пив-
љанина њихов дио од наплате откупа заједничких заробљеника, тако да 
Бајо истовремено није могао бити у Задру и у Боки9б. У сваком случају 
сматрамо да су потпуно поуздани извори у Зборнику „Хајдуци у Боки...“. 
Према аутентичним и вјеродостојним изворима са сигурношћу се може 
утврдити да Бајо Пивљанин није био у Боки од 15.11.1672. године – 
19.05.1675. године. Такође је неутемаљено мишљење да је Бајо Пивљанин 
водио трговину надомак Тадра (1674-1684). 

Активност и виталност Баја Пивљанина можемо и даље пратити, на 
основу вјеродостојних озвора, од маја 1675. године и надаље. Бајо 
Пивљанин је опет у Боки од 19.05.1675. године. Он 16. јануара 1677. 
године захтијева да се због дуговања прода сабља капетана Матије 
Матијашевића на првој дражби (стр. 135). Иста сабља продата је, према 
овом извору, капетану Трипуну Штукановићу. Новац је примио Бајо, али 

                                                 
8 Gligor Stanojević, naseljavanje Istre u XVII vijeku, istorijski zapisi, knj. XXII, sv. 3 1965, str. 462 
8а Исто, стр. 462. 
9 Исто, 464. 
9а Исто, 464. 
9б Исто, 464. 
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није потписао, јер је био неписмен (стр. 137). Следећи запис о Бају 
датиран је датиран је 29.11.1683. године. Према извору Трифона потра-
жује дуг од Баја Пивљанина у износу од 22,5 реала (стр. 148). Наредба у 
форми заповијести гласи да се харамбаше из Мораче са својим дружинама 
одмах прикључе харамбаши Бају Пивљанину у Рисну (стр. 154). Простор-
но и временски приближава се Вртијељка. У исправама све је мање 
имовинско – правних спорова, а све више је наредби и дозвола о борбама 
хајдука против Турака. 

Исправа од 08.06.1684. године указује на наређење ванредног 
провидура упућено капетану Пераста: „О потреби извршавања наредби 
харамбаше Баја, јер их је он добио од самог провидура“10. становници 
Црне Горе и нови борци су под командом прослављеног харамбаше. Исти 
датум носи налог који је ванредни провидур издао харамбаши Бају 
Николићу – Пивљанину да се пребаци са дружином „на турски териториј, 
у циљу спречавања преношења неке муниције. Под пријетњом смртне 
казне не смију наносити зла хришћанима а са плијеном и војницима, 
након извршеног задатка, треба да се пријаве властима“11. У овој исправи 
се најављује могућност блиског сукоба са Турцима, забрањује се 
наношење зла хришћанима, са плијеном се пријављују властима. Ово је 
типична активност Бајових чета (из ове двије ријечи изводи се презиме 
Бајчета, припадника Бајове дружине). Исправа од 21.06. 1684. године 
пружа објашњење да је Бајо са својом четом пресрео караван вуне и коже. 
Вуну су међусобно подијелили харамбаше. У питању су неписана правила 
хајдучког понашања које су стварали деценије хајдучког ратовања. Једна 
дозвола од августа 1684. године пружа сувопарно објашњење да Турчин 
Сабро Миричић „може доћи на договор са харамбашом Бајом у току 15 
дана“12. Не види се циљ и разлог састанка. Дозволом од 12. септембра 
1684. године омогућава се преговор Хусеин-аги да у пратњи 20 Турака 
преговара са харамбашом Бајом Пивљанином“ ради откупа хођже из 
Казанца“ 13. Сви учесници у преговорима су заштићени ауторитетом 
ванредног провидура. Дозвола је само за једнократну употребу. У суровој 
стварности четовања, плијенидбе, заробљавања и откуп су честе појаве. 
Исправа из 1684. године (нема потпун датум) указује на службену 
релацију Млетачке и хајдука. „ Харамбаша Бајо и његов брат Димитрије 
изјављују да су примили плату само за један мјесец, па моле ванредног 
провидура да им се она и даље исплаћује.Напомиње се да још два његова 
сина и трећи брат нуде у службу Млетака“14 Захтјев да се плата и даље 
исплаћује указује да ће хајдуци и даље наставити борбу против Турака, у 
служби Венеције.  

                                                 
10  Хајдуци у Боки..., стр. 158. 
11  Исто, 158. 
12  Исто, 182. 
13  Исто, 187. 
14  Исто, 208-209. 
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Ванредни провидур гарантује Махмуду Скојевићу из Херцег-Новог 
да се може мирно вратити кући „ пошто је откупљен из ропства од Баја 
николића“ (исправа од 07.03.1685. године.) Откупи су високи и они се 
пријављују држави. 

Неизвјестан и мучан хајдучки живот свједочи архивски извор од 14. 
марта 1685. године према коме Бајо Николић са четом од 130 другова и 
тројицом харамбаша у акцијама на територији Дубровачке републике 
заробљава два турска каравана.“Хајдуци су били преварени, па је у 
општем нападу са убојитим мецима погинуо харамбаша Милош Лепирић, 
10 хајдука, 20 је рањено... Главе хајдука подељене су капиџи-паши, емиру 
и турским пандурима, а двије су прикуцане на градским вратима“15 
Лукави Дубровчани погазили су договор са хајдуцима, само да би Турке 
увјерили да они не сарађују са харамбашамаи хајдуцима. 

За цјеловитије и тачније разумијевање времена и личности Баја 
Пивљанина и догађаја у којима је учествовао, службених односа Млетачке 
и хајдука – као незаобилазан извор су дозволе и забране четовања хајдука 
које су издавали представници млетачке власти16.  

Которски ванредни провидур 02.08.1667. године издаје дозволу Бају 
Пивљанину и Грујици да четују „у брда 30 другова“. (табела-стр. 6). У 
дозволама се одређују лица која воде нападе на Турке, број учесника и 
територије четовања. Најчешће се забрањује хајуцима да нападају 
хришћане са турске територији, хајдуци се обавезују да се са плијеном 
јављају которским властима, дужни су да поштују санитетске прописе, 
одређује се тип брода који се користи у акцији на мору, забрањује се 
напад на дубровачке поданике и караване за Дубровник и обратно за 
Босну, и свака дозвола на крају има рубрику напомене, која ближе 
појашњава догађаје и случајеве који нијесу обухваћени овим типизираним 
исправама. Историјско-правном анализом долази се до закључка да свака 
дозвола регулише, у ствари, интерне релације Млетачке и хајдука, а врло 
често се појављује елеменат иностраности у односима између Млетачке и 
Турске, што ове међудржавне релације и активности чини сложеним. 
Дипломатски и војни односи између Млетачке и Турске врло су 
заоштрени и често су на ивици сукоба или прерастају у сукобе. 

Према дозволи од 21.10.1667. године которски провидур Đakomo 
Loredan омогућава Бају, Грујици и Милошу, харанбашама да оперишу „на 
турски териториј 100 другова“ (стр. 7.). У марту 1668. године Бајо 
Пивљанин добија дозволу од Đ. Loredana да четује по Херцеговини са 50 
хајдука, који су пребачени бродом до копна (табела – стр. 7). У истој 
години Бајо Николић четује са 100 хајдука у Херцеговини. Карантин је 
обавезан, а у напомени дозволе се констатује „до доласка не смију се 
задржавати нигдје у Заливу“ (табела – стр. 9). У наредној 1669. години 

                                                 
15  Исто, 221. 
16  За краће текстове наводимо страну табеле 
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Бајо Пивљанин дјелује на територији Херцеговине. Бајо, Јоко Сикимић и 
Алекса Радовић, харамбаше упућени су са 300 хадујка „да иду у борбу 
против Турака и њихове имовине (табела – стр. 11). Са дозволом од 
28.04.1685. године Бајо је обавезан „да купи 120 либара двопека...“ (табела 
– стр. 12). Документ не пружа друго обавјештење у осталим рурикама. 

Другачију формулу имају дозволе које се односе на откуп 
заробљених. Оне садрже: лице које издаје дозволу, датум, лице које води 
преговоре о откупу, мјесто састанка, број преговарача, лица код којих је 
заробљеник или заробљеници, поштовање санитета и напомена.Дозволом 
од 08. јануара 1668. године овлашћена је Фатима Алилова из гацка – 
Пераст, лица код којих су заробљеници су харамбаше Грујица и Бајо – 
Пераст. У напомени соји: „пошто се откупе могу слободно поћи својим 
кућама и нико их не смије ометати“ (табела – стр.20). 

Задње двоје године живота 1684. и 1685. Бајо Пивљанин је и даље у 
снажном ослободилачком замаху. Падају турске утврде и турска војска му 
не одолијева на простору Далмације, Херцеговине, Боке и Црне Горе. 
Бајову ратничку активност потврђују бројне депеше которског ванредног 
провидура Антонија Зена упућене Венецији.  

У прољеће 1684. године, сходно наредби ванредног провидура, Бајо 
Николић је сакупио више од 700 људи са којима пали турске тврђаве по 
Херцеговини, посјече велики број Турака, зароби преко 20 и задоби 
велики плијен17 У јуну исте године Бајо са 700 хајдука (Црногорци и 
Бокељи) преузе поход на Корјенић гдје попали 150 кућа и заплијени преко 
1000 грла ситне стоке, 80 говеди и 20 коња. У јесен Бајо Пивљанин сакупи 
дружину од 600 људи са којом се упути у Херцеговину, гдје је узео 100 
коња. Одмах након тога нападе Невесиње и освоји једну кулу18. Из 
провидурових извјештаја и депеша из марта 1685. године Бајо је у 
близини Цавтата заплијенио турски караван од 200 коња натоварен 
скупоцјеном робом, али га је напустио приликом напада дубровачке 
војске. Провидурова депеша од 24.04.1685. године указује да је Бајо 
дошао са 300 ратника до вароши Кључа и том приликом су попалили 160 
кућа, убили преко 20 Турака, заплијенили 3000 ситне стоке и велику 
количину жита19. Турска није дуго остала мирна на млетачко-хајдучки 
договор и акцију по турској територији (Херцеговина), зато скадарски 
санџак-бег Сулејман крену са војском на млетачку територију преко Црне 
Горе. Ванредни провидур одмах сакупи Приморце и хајдуке да са 
Црногорцима дочекају моћног непријатеља и пруже му отпор на 
Вртијељци. Сулејман са неколико хиљада војске, углавном Арбанаса, 
Нападе храбре браниоце који су пред турском силом имали велике 

                                                 
17  Јован Томић, Посљедње двије године живота и рада харамбаше Баја Николића-Пивљнина, 

Београд 1901 страна 10. 
18  Исто, стр. 10, 11, 14, 20. 
19  Исто, стр. 23-29. 
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губитке20. Турци посташе 180 посјечених глава бранилаца Вртијељке као 
ратни трофеј великом везиру у Цариград. Бајова глава је била посебно 
обиљежена21. 

Ратна хроника Бајова и његових хајдука оставила је дубок 
историјски траг који је усмјерен на отпор освајачу српских земаља и 
поробљивачу српског народа. Јован томић на основу истражених извора 
закључује: „Хајдуци су продужили рад у правцу какао су били започели 
под Бајом, али тај даљи њихов рад, не може се упоредити са оним, док је 
Бајо био у животу...Узрок томе сем горњега јесу јунаштво и умешност 
Бајова“22. Послије Бајове смрти ванредни которски провидур Антоније 
Зен пише молбу Сенату у Венецији „од како је несало харамбаше Баја, на 
Крајини нема старешине, који би знао руковати четама хајдучким“23. 
Неспорно је да и млетачки представник истиче велики значај Баја 
Пивљанина као снажне историјске личности. Од 1667. године Бајово 
четничко и герилско ратовање прерасло је у масовни ослободилачки 
покрет против Турака. Са уже територије покрет захвата шире просторе 
Херцеговине, Далмације, Боке и Црне Горе. 
 

Умјесто закључка – Бајо Николић на искушењу времена  
 

Вријеме и догађаји су обликовали личност Баја Николића – 
Пивљанина – од одметника турској тиранији, преко борбе непрестане, до 
жртвом забађене непролазности на Вртијељци. 

Од кад се прочуо са својих седамнаест година Бајо Пивљанин је 
говорио Херцеговцима да се не плаше, јер у страху све губе. „Страх 
човјека лаже и покорава. Страх је најотровнији Турчин“. Народ је ишао 
Бајовим историјским трагом, вјеровао му, јер он није плео празан говор 
без покрића. Бајово четовање са хајдуцима на простору Херцеговине, 
Боке, Црне Горе и Далмације је на смјеру одбране свога народа. 

Историјски је промишљао да виле неће донијети слободу, већ само 
борба и жртва. Историјска збивања су изоштрила његов дух и памћење, 
учврстила одважност, изгадила одлучност и избрисала сигурну процјену 
збивања, која својства су му омогућила позитиван историјски учинак. У 
процјепу између Млетачке и Турске, лукавих Латина и крволочних 
Азијата, према првој је исказивао дар дипломатског умјећа, а према другој 
борбу без прекида да јој економски и физички нанесе што више удараца. 
У историјским мијенама и тешкоћама стара се „за љекове, храну и плате, 

                                                 
20  Исто, стр. 31-32. 
21  Бајо Пивљанин у народним пјесмама, Подгорица 2000 година,приредио Вукашин Баћовић и 

Томо Папић, стр. 14. Према Радовану Самарђићу, Усмена народна хроника, Матица 
српска, Нови Сад, 1978 стр.112.  

22  Јован Томић, наведено дјело, стр. 33. 
23  Исто, стр. 34. 
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као и за његу својих рањених другова и заробљеника“. Слика о Бају је 
потпуна. Он остаје на моралној висини.  

Требало је да прође скоро триста година од Бајове смрти да се објаве 
записи, који су тамновали под архивском прашином, па да се схвати 
историјски реалитет времена и личности Баја Пивљанина. Он је у том 
међувремену живио у народном памћењу: прича, топонима, легенде, 
пјесама и анегдота. Бајо из народног стваралаштва није изневјерио Баја из 
историје и обратно! 

Ново доба не разумије и неће да разумије историјски труд Баја 
Пивљанина из малог српског народа као и историјски учинак других 
познатих личности из других малих народа. Да је Бајо Николић – 
Пивљанин којим случајем изашао из великог народног грмена, био би 
славан и познат широм планете. 

Смрт Баја Пивљанина обесмртио је Његош у „Горском Вијенцу“. 
„Соко Бајо су тридесет змајевах 
мријет неће док свијета траје 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Витезови Срби вртијељски, 
луча ће се вазда призирати 
на гробницу вашу освештану“ 

Бајо Пивљанин се има рашта и родити јер се жртвовао за највеће 
вриједности-вјеру и слободу. Као и Вук Мићуновић, Бајо је с правом 
могао рећи: „Ја сам хајдук што гони хајдуке“. 

Његоша су, на жалост, неки Његошелози вредновали као геноцидну 
личност, која наводно и данас својим стилом покреће младе и старе на 
злочин. Овом анлогијом би и Бајо Николић требао да буде означен као 
геноцидна личност, јер га је опјевао наводни геноцидни Његош и зато што 
се борио против Турака, који су на Балкан донијели азијатски мрак, оштар 
колац, паљевине, јањичаре, данк прве брачне ноћи, превјеравања и 
затирања имена српског. Његош је о Бају Пивљанину као уопште о борби 
против Турака своју мисао утемељио на институту нужне одбране коју 
познаје историја и сви кривични закони у свијету. ''Зло чинити, од зла се 
бранећи, ту злочинства нема никаквога''. 

Његош и Бајо су ''криви'' јер нијесу познвали и поштовали 
мултиетичност, мултикултуралност и мултиконфесионлност. Историју 
замјењује антиисторија! 

Да ли 180 одсјечених глава бранилаца Вртијељке, послатих у 
Цариград, представљају геноцидан чин или миротворство???  

Бајо је на суровост и окрутност непријтеља одговорио историјском 
акцијом саглсно Његошевој мисли ''нове нужде рађају нове силе''. У рвању 
са историјом Бајо је отворио видике слободе. Мисао оних који су Његоша 
назвали геноцидним и сма је геноцидна, јер јој смета све што је 
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слободоумно и морално. Другоме се преписује оно што му не припада као 
морално својство, а своју мржњу и намјеру вјешто укривају. 

У вријеме гдје се у свијету све нивелише и глобализује, Бајо 
Пивљанин се данас мора бранити и може одбранити само истином која се 
неће увијати и довијати пред разним комесарима новог свјетског 
једнопртијског система. Бајо је вододјелница непролазног и пролазног, а 
своју бесмртност је задобио на хришћанској жртви.  

 

Д.р. Владимир Йовичевич 

Байо Пивлянин – из традиции в историю 

Резюме 
Байо Пивлянин – рожден был не даром потому что жизнь свою 

посвятил борьбе за самое ценное– веру и свободу. Как и Вук Мичунович, 
Байо мог с полным правом сказат: ''Я гайдук– преследующий гайдуков''. 

К сожалению, некоторые иследователи творчества Негоша считали 
его геноцидной личностъю, которая и сегодня своим стихом толкает 
молодых и старых на путъ преступления. По этой аналогии, и Байо 
Николич должен был бы быть представлен геноцидной личностью, 
потому что его воспел так сказатъ геноцидный Негош и потому что он 
боролся против турок, которые на Балканы принесли азијатский мрак, 
кол, гарь, янычаров и истребление сербскога имени. Негош свою мысль о 
Баи Пивлянине, как и вообще о борьбе против турок, основывал на 
институции вынужденой защиты, которая известна в истории и во всех 
Уголовных кодексах мира. ''Вершитъ зло, защищатъся от зла– здесъ нет 
никакого преступления''. 

Негош и Байо ''виноваты'' потому что не знали и не поддерживали 
мулътиэтничностъ, мулътикулътурностъ и мулътиконфессионалъностъ. 
Историю меняют антиисторией! 

Являются ли актом геноцида или миролюбия сто восемьдесят 
отрубленных голов защитников Вртиелъке, посланных в Цариград?  

Байо на жестокостъ врага ответил исторической акцией в 
соотвествии с мыслъю Негоша: ''Новая необходимостъ рождает новые 
силы''. В боръбе с историей Байо открыл горизонты свободы. 

Байо является '' водоразделом'' между постоянным и временным, 
а свою бессмертность заслужил на христианской жертве. 
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Проф. др Ненад Вуковић 
(Цетиње) 

БАЈО ПИВЉАНИН ИЗМЕЂУ ВЕНЕЦИЈЕ И ДУБРОВНИКА 
(Између докумената и народне пјесме и легенде) 

Апстракт: 
Бајо Николић (хајдук, хајдучки харамбаша), прозван Пивљанин по 

Пиви - крају из кога потиче, једна је од најмаркатнијих личности јужно-
словенског свијета у XVII вијеку. Бајово хајдуковање везано је за 
пограничне терене између тадашњих Дубровчана, Млечана, Турака и 
Црногораца. Сви су га различито видјели: Венеција као свог поданика на 
кога је рачунала кад је улазила у сукобе мањих и већих размјера, 
Дубровчани су га углавном видјели као хајдука, а за Црногорце и 
Херцеговце био је јунак и велика нада. Погинуо је бранећи Цетиње од 
Турака.  
 
Кључне ријечи: Бајо Пивљанин, хајдуковање, Пива, Венеција, Дубровник, 

Приморје, Бока, Пераст, Вртијевка. 

BAJO PIVLJANI: BETWEEN VENETIAN REPUBLIC  
AND DUBROVNIK 

(Between documents, folk songs, and legends) 

Summary: 
Bajo Nikolić (a brigand and a brigands’ captain), called Pivljanin after 

the place of his birth, is one of the most outstanding personalities of the South 
Slavic seventeenth-century world. Bojo’s brigandage is connected with the 
borderline zone between Dubrovnik, the Venetian Republic, Turkey, and 
Montenegro. However, all these nations saw Bajo in a different way: for the 
Venetians Bajo was a loyal subject to rely upon when entering conflicts on both 
larger and narrower scales, Dubrovnik held him simply as a brigand, whereas 
for Montenegrins and Herzegovinians Bajo was a hero and a hope. He died 
defending Cetinje from Turks.  
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Врло је комплексно и компликовано питање хајдуковања у 
Приморју, у овом случају првенствено око Дубровника и јужније у Боки и 
залеђу, а самим тим и хајдуковање харамбаше Баја Пивљанина и његових 
хајдука. Ко се (и кад, и зашто) на хајдуке ослањао? Чији су били (или 
бивали) поданици? Куда су се кретали? Гдје су се остањивали? Кад су се и 
зашто пресељавали на западније млетачке територије? Кад су се поново 
враћали у Боку? Сва ова питања су у уској вези са харамбашом Бајом 
Пивљанином и његовим овоземаљским крајем (завршетком живота). 
Овдје ће се покушати освијетлити битне ствари, не улазећи у детаље и 
дубље анализе. 

А с друге стране не гријеши се кад се истиче да су у свима нама 
(посебно Пивљанима) присутне хајдучке и ускочке борбе и име Баја 
Николића Пивљанина. Али, занемарујемо да је то у нама из традиције – из 
наде наших предака (хајдуци су им бивали једина нада), из наше народне 
пјесме, из наше легенде. Бајо је нада у одбрани од насилника и зулумћара, 
тако и, на примјер, млада Пивљанка у невољи једино што може јесте да 
завапи (с надом да је јунак негдје ту): 

«Јарко сунце на високо ли си, 
Стрико Бајо на далеко ли си!» 

За очекивати је да је он ту негдје, да «све слуша и гледа». Сама та 
могућност да је (да може бити) ту негдје била је огромна сигурност за 
угрожене и опомена за могуће насилнике.  

Народ је волио хајдуке. Радо је о њима пјевао. Поезија је извор 
сјећања на неустрашиве људе, који су «кадри стићи и утећи и на сташном 
мјесту» непомично остати дочекујући противника. Одлазак у хајдуке 
сматран је за чињење јуначких дјела. Међу водећим хајдуцима налази се 
Бајо Пивљанин, хајдучки харамбаша. И Бајо је, као и сви гласовити 
хајдуци, отишао у хајдуке зато што није трпио зулум. Бајо је углавном као 
харамбаша у народним пјесмама, а и у архивској грађи. 

Бајово јунаштво помно и с наклоношћу (углавном) биљеже и истичу 
которски и венецијански документи.  

У дубровачким документима харамбаша Бајо и његови хајдуци 
сасвим су другачије виђени. 

О Дубровнику као важном и богатом чворишту доста се зна, зна се о 
њему као културном центру, као трговачком центру; зна се о њему као 
трговачком посреднику између Истока и Запада (Истока исламског и 
Запада хришћанског); зна се и о његовом сталном настојању да на сваки 
начин сачува независност према Турцима и према Западу, - а није било 
лако! Дубровчани су изузетно мудру игру играли и вијековима се 
одржавали. Стиче се утисак да је Дубровник такав какав је био, био 
потребан и једнима и другима; иако је његов значај, његова независност и 
његово богатство изазивало и Турску и Венецију (овдје се ограничава 
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само на XVI и XVII вијек). Дубровник је био мета и разних пирата, 
пљачкаша сваке врсте с мора и с копна. Стиче се и утисак да је понекад 
Дубровник више сметао Венецији него Турској, Турска је на одређени 
начин «чувала» Дубровник и своје интересе у њему и преко њега. 
Огромна је архивска грађа о томе, досад обрађивана и сигурно још не 
обрађивана. 

Пошто нас интересује XVII вијек, некако се мора почети од 
претходног XVI вијека, – од сењских ускока који су стално нападали 
Дубровник, а Дубровчани се жалили на све стране. Ускоци и хајдуци 
преко дубровачке територије нападали су и турску територију. «Има већ 
много времена како нашу територију и наше трговце нападају ускоци, 
који често, кад хоће да опљачкају турску земљу, пролазе кроз наша мјеста, 
због чега су толико пута Турци љути на нас оптужујући нас да су наши 
поданици ускочке уходе и водичи» - истичем као примјер писмо 
дубровачког Сената 1591. свом изасланику у Риму Николи Сфондратију 
(Ј. Радовић: Дубровачка акта и повеље, САН, Београд 1938, књ. II, св.2, 
стр.579). 

Многи истраживачи дошли су лако до тврдњи да су у XVII вијеку 
хајдуци наставили традицију сењских ускока. Архивска грађа, врло 
богата, потврђује закључивања да су напади на Дубровник били и 
реализација одређеног циља Венеције, а то је да се онемогући експанзија 
дубровачке трговине и да јој се наносе огромне штете. Као што је у 
научним круговима познато, хајдуци су били и венецијански плаћеници 
(доста слабо плаћани, али је то плаћање ипак било нека врста заштите, 
сигурности, ако ништа друго: имали су се гдје склонити) и отимачином су 
дорађивали и подизали стандард (како би се данас рекло). Односе између 
Дубровника и Венеције потврђују и многи детаљи из народних пјесама. 

У документима се види да је млетачки Сенат наређивао изван-
редном провидуру у Котору да помоћу хајдука зауставља дубровачке 
караване, оне који иду у Турску и долазе из Турске. Дубровник се бојао 
хајдука и зато што су хајдучки сарадници бивали и дубровачки поданици 
и што су се многи сељаци с дубровачке територије придруживали 
хајдуцима. Устајући тако и против своје власти. 

Гдје је ту наш ЈУНАК? Бајо Пивљанин! Може се поћи и од тврдње 
великог историчара Владимира Ћоровића, од оних његових тврдњи кад 
истиче да су хајдучка четовања често имала карактер правих хришћанских 
акција против турских насилника, и народ је у њима налазио своје 
осветнике. «У јужним крајевима Далмације и Херцеговине оперисао је 
Бајо Пивљанин, који се јавља први оут 1654. године са неких 1500 другова 
на млетачком земљишту као њихов човјек. Тих година нападали су Турци 
у Боки Пераст (1654) и Котор (1657), али нису постигли никаква успеха.» 
(Владимир Ћоровић: Историја Срба, Октоих, Нова књига, Лео комерц, 
2005, стр. 513). И све до оне Ћоровићеве опрезности с критичким односом 
према њима (хајдуцима) – «понекад су обични разбојници и сењски 
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ускоци су зли поданици». Ћоровић за Баја и његове хајдуке мисли да су 
већином из Пиве, Зубаца и других сусједних крајева. 

Подаци до којих је долазио професор Сарајевског универзитета 
Салко Назечић, а који, како је и сам истицао, нису потпуни, говоре да су 
се Дубровчани «од почетка Кандијског рата до краја XVII вијека у својим 
тужбама млетачким властима, у писмима својим представницима и 
посланицима на Порти, у Венецији, Риму, Напуљу, Бечу итд. жалили 
поименице на сљедеће хајдуке, или су их нарочито истицали у својим 
расправама у Вијећу умољених, сматрајући их свакако главним хајдучким 
старјешинама или истакнутијим и познатијим хајдуцима који су се на 
неки начин издвајали. (Салко Назечић: Из наше народне епике, I дио, 
Хајдучке борбе око Дубровника и наша народна пјесма, Сарајево , 1959, 
стр. 11). Међу наведених 129 хајдука налазе се, под редним бројем 85 и 86 
Бајо Николић Пивљанин и Митар Николић, Бајов брат. 

Довољно је навести само неке документе који свједоче о томе шта се 
догађало у другој половини XVII вијека око Дубровника и које је, и какво 
је учешће Баја Пивљанина у томе. Треба истаћи да су се хајдучке чете 
стално повећавале. Извјештавајући, на примјер, о стању у Конавлима 
1666. године, Пасквал Бона пише Сенату како су Конавли постали 
гнијездо како дубровачких људи који су се одметнули у хајдуке тако и 
једне чете млетачких хајдука. Вјероватно је то била Бајова чета, јер се 
даље говори о томе да је код Колочепа буљубаша Бајо са својим 
друштвом, у којему је био и Лимун, напао лађу (галеон) Далматинца Јерка 
Селбе који је превозио робу и трговце – путнике за Венецију. Бајо их је 
«hostimlente» напао и отео им робу и новац: 8 бала воска и око 100 реала, 
зашто су они морали издати потврду као да су му то даровали; показујући 
при томе налог генералног провидура за Далмацију да може одузимати 
све «cosi per mate come per terra». Те 1666. године напади су били врло 
чести и жестоки. Често се помиње и велики напад у септембру, када су 
Бајо Пивљанин и Мато Његошевић дочекали један караван на Моску и 
100 коња одвели у Бањане. Идуће године Дубровник је задесила велика 
несрећа – разорни земљотрес. И то су добро искористили гусари, пирати, 
хајдуци и ко све не! Да би се илустровала снага хајдука (и њихов однос 
према дубровачким трговцима), довољан би био само један податак из 
1647. године: «... Дошло је у увалу Дивна 13 хајдучких лађа и један ратни 
брод (barca armata) ... Било је у свему око 250 хајдука... Укрцали су велики 
плијен: 125 коња, 150 говеди и 60 оваца...» - између осталог! Или, С. 
Назечић цитира писмо од 21. јуна 1684. године послато провидуру 
Антонију Зену, у Котор (Let. di Pon. XXXIII fo 241 – 242), у коме се 
наводи: «У јуну те године појавио се поново и Бајо Пивљанин са својом 
четом, напао једну дубровачку каравану и заробио шездесет коња, 
углавном вуне, власништво дубровачких трговаца, и нешто коже 
босанских трговаца. Тужили су га стога провидуру Зену у Котор, али је 
занимљиво да написану тужбу на тај напад нису хтјели да пошаљу у 
Венецију.» (Op. cit. С. Назечић, стр. 94) У Венецију нијесу послали, јер су 
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били поправљени односи, и касније су се обратили «...пријатељској 
Венецији да предузме мјере и не оглуши се о тражење Дубровчана...»  

Ових неколико докумената презентирају виђење Баја Пивљанина у 
архивским документима, прије свега дубровачким, јер у которским 
документима о њему се може другачије закључивати, - зависно од односа 
на релацији Дубровник – Котор, односно Дубровник – Венеција.  

У вријеме Кандијског рата (1645 – 1669. године) кад су хајдуци као 
нередовна млетачка војска са другим млетачким поданицима харали 
турске и дубровачке крајеве сјеверна страна Боке све до изнад Пераста 
била је под Турском, а 1649. уз помоћ Црногораца Рисан је отет од 
Турака. И тада је створена могућност да се хајдуци настане на том 
простору. Хајдуци су одатле са Пераштанима ишли у акције по 
Херцеговини и Дубровачком залеђу. Подијељена су мишљења зашто се 
Бајо са хајдуцима послије Кандијског рата преселио у Истру (Р. 
Ковијанић, И. Стјепчевић: Хајдуци у Боки до Морејског рата ..., 
Историјски записи, VII, књ. X, св. 1, Цетиње, 1954. године) и колико је 
живио у Задру. Наведени аутори истичу да се Бајо помиње као Бајо 
Пивљанин, Бајо Николић и «на неколико мјеста стоји Бајо Драгојло, 
односно Драгојло Бајо», што значи да они сматрају да је Драгојло основно 
име, а Бајо надимак. (Бајо је чест надимак у Пиви.) Сагласна су мишљења 
да је Бајо у времену Кандијског и касније Морејског рата (1684 – 1699) 
био челна хајдучка личност - што потврђује то да је наредбе примао од 
ванредног провидура и да се помиње с титулом: 'harambasca maggiore'.  

(Према подацима до којих су истраживачи долазили, Бајо се у Боку 
вратио, послије четрнаест година, у прољеће 1684. године и настанио у 
близини Дражин Рта, гдје се и данас налази његова кула, коју је између 
два свјетска рата обновио бан Зетске Бановине – Мујо Сочица. Претходне 
године (1683) борио се на страни устаника које је Илија Јанковић 
покренуо против Турака.)  

У документима је и обиље података о робљу – заробљавању и 
препродавању, о довођењу из Босне и Херцеговине и продавању 
трговцима робљем. Хајдуци из Пераста и Рисна доводили су с турске 
територије робље и продавали на тргу у Котору. Подсјећам и на пјесму: 

«Бог те убио Пивљанине Бајо, 
Не води ме босу по камењу.  
Чекај мало Атлагића Фато,  
Док дођемо Рисну и Перасну, 
Купићу ти од зеца опанке, 
Од лисице танке опутице.»  

Млетачки сенат је 1661. године забранио да се оно турско робље 
које је способно за млетачке галије продаје у стране земље.  
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Из страшне «немаштине и сиромаштине», готово као сужањ, у 
народној пјесми, Бајо пише у Дробњак планинки гласовите куће Чупића: 

«О Илинка Чупића планинка, 
Ја сам чуо ђе казују људи 
   Да ти имаш три иљаде брава, 
Три иљаде и четири брава. 
У јомужи лице да умиваш, 
У приљеви ноге да сапираш. 
Пошаљи ми груду сира прља. 
Да не тучем кору хљеба тврда.» 

Неки пјевачи, и каснији, нијесу увијек били наклоњени да само 
славе јунаштва и велике подвиге харамбаше Баја Пивљанина. И пјесма 
Бајо Пивљанин и Илинка Чупића сигурно је касније настала. Гласовита 
дробњачка планинка планиновала је на Крнову у неком вијеку иза Бајове 
смрти. Пјевачу је добро дошао велики јунак, јер само он може да 
поремети раскош зорне планинке. 

Сачуване су и пјесме, или одломци из пјесама, у којима се види 
наговарање Баја Пивљанина да иде у харање зенђил Дробњака, па чак и 
родне Пиве. А Бајо одговара:  

«Ја ти тамо долазити нећу, 
 Јер је Пива моја ђедовина, 
 А Дробњак је моја ујчевина.»  

(Или: «Гаговићи моја ујчевина», - у другој верзији). 
Првих година Морејског рата на граници према Турској одиграо се 

(1685) жестоки бој на Вртијељци надомак Цетиња. Скадарског санџак-
бега Сулејман-агу Бушатлику дочекале су црногорске и хајдучке чете 
(свега око хиљду и двјеста бораца); према историјским изворима 
предводили су их харамбаша Бајо Николић Пивљанин, надинтендант 
Бошковић и гувернадур Грбља. Вртијељка је постала славна по јуначкој 
смрти Баја Пивљанина и 60 његових другова: 

«Соко Бајо су тридесет змајевах 
 мријет неће док свијета траје: 
 дочекаше Шенђера везира 
 уврх равне горе Вртијељке 
 и клаше се љетњи дан до подне. 
 .................................................... 
 Дивне смрти, просто им млијеко! 
 .................................................... 
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 Витезови Срби вртијељски, 
 луча ће се вазда призирати 
 на гробницу вашу освештену!» 

(Његош: Горски вијенац) 
И у бокељској традицији Бајо се чува као гласовити јунак, поготово 

послије одбране Пераста од Турака 1654. године. Али, забиљежено је да 
хајдуци нијесу остављали на миру ни села по Боки. 

Бајо Пивљанин је епски јунак формиран на великим јуначким 
подвизима (с историјском основом, и пјесма је на одређени начин 
«хроника историјских догађања»). У врху нашег усменог епског ства-
ралаштва налазе се многе пјесме о Бају Пивљанину. Из историје, пјесме, 
приче и легенде ушао је Бајо у колективно памћење нашег народа. 
Вриједност Бајових подвига не треба доводити у сумњу што не може бити 
тако с друге стране, противничке и непријатељске, према којој је бивао 
окренут ханџар његов и његових хајдука. 
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Коста Радовић 

БАЈО ПИВЉАНИН И СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ 
ОСТРОШКИ - САВРЕМЕНИЦИ И ПОДВИЖНИЦИ 

Нико није научио земљопис своје домовине као хајдуци и свеци; 
хајдуци пјешке на опанке; свеци откривањем "Бога у пећинама и човјеку". 
И једни и други су пробили кору овоземног ништавила, уздигли се изнад 
њега. Направили су срећом спој моралног, витешког и духовног смисла 
живота. Стога побратимство светог Василија, подвижника и Баја 
Пивљанина (Драгојла Николића), о чему свједочи ава Јустин Поповић, 
није обични обичајно - вјерски ритуал, већ заједничко уздигнуће у 
вјечности. 

Они су постали браћа по Богу! 
Његош пророчки поручује: "Витезови, Срби вртијељски, луча ће се 

вазда призирати, на гробницу вашу освештену!" 
Није случајно мудри мученик Владика Раде, изабрао, издвојио и 

уздигао Баја Пивљанина изнад свих других овоземаљских витезова, 
изузев Карађорђа и Обилића. Он га је открио и својој боговизији изнад 
Вртијељке: "Бог ће дати спомен души, а прекаду гробу". Ријеч је, дакле, о 
изласку витеза пред Бого - лице, обасјано божанском свјетлошћу, а у 
пољима Божанске свјетлости и енергије надомио се његов побратим 
Свети Василије. То је знак побједе смрти, то је морална побједа, а Бог 
такву побједу припрема "онима који га воле". Његош је Баја издвојио из 
мноштва, из мјешавине, као достојна жртвеника цијела српскога рода, као 
јасну опомену "свима од силних", као смисао борбе човјека за слободу, 
која је право од Бога дарована. Свијет је у добру, али не материјалном, већ 
оном гдје има творца, сведржитеља, ратника против зла. Витештво је - не 
говорити лажним устима пред капијом творца, капијом вјечности, већ на 
ту капију стићи чином, подвигом, жртвом, дјелом и вјером као што су то, 
за вјечност учинили Свети Василије, Бајо Пивљанин и добропримајући 
"носилац небеске луче" Његош. То је тријумф над ништавилом и сатаном. 
То је божанска свјетлост, која се јавља само одабранима! 

Бајо Пивљљанин, митрполит Херцеговачки, и Гаврило Тројиланин, 
преписивач светих књига - најзначајније су личности Старе Херцеговине, 
око половине 17. вијека. (Херцеговина је била на линији Приморје, 
Острог, Морача, Васојевићи). 

Василије (Стојан Јовановић), од Завале, Попова поља, а Гаврило 
"рождеством јеже јесте од Стипан Поља" (Шћепан Поља), са међурјечја 
тарског и пивског, у крвавом добу, када је моћно Отоманско царство 
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дахтало од Беча до Дамаска, као рањена звијер,када су "многи живи 
завидјели мртвима" - били су учесници оне драме која се зове Кандијски 
(Критски) рат (1645-1669) између Турака и Млетачке, послије тога је 
настављено и Марејски рат. (Баји и Гаврило су без сумње, два 
најзначајнија Пивљанина тог доба). Учествујући у тим биткама, против 
Отомана, упадајући са подручја Дубровачке републике хајдучки одреди 
Баја Пивљанина и Старе Црне Горе, 1645. године поразили су Туирке на 
Морачи, а Брђани и Херцеговци нијесу напуштали борбе све до краја рата. 
Бокељски хајдуци, у формацијама до 800 пушака, упадали су у Херце-
говину све до Трнова, (Пљеваља, Колашина, Мораче, Васојевића, око 
Дурмитора) и пустошили турска подручја, градове и утврђења. 

Била је то активна, мобилна и патриотски надахнута војска. Права је 
срамота дукљанина великонационалиста који такву патриотску снагу, 
прекрштају као плаћеничку, утолико прије што су хајдуци, заједно са 
Епископом Василијем (Светим Василијем) истовремено борили против 
унијаћења, које су паписти организовано спроводили. 

По задатку задарског надбискупа Бернарда из 1648. године - 
православце који нијесу хтјели прихватити католичку вјеру, Млечани су 
слали као робове на бродове или су продавани са женама трговцима са 
Пељешца и превожени у Италију. Млетачки генерали и својим војницима 
плаћали су тада по 20 дуката за сваку главу која се улови за млетачке 
галије. 

А шта је бивало са турске стране? 
О том времену непосредно говори Врхобрезнички љетописац монах 

Гаврило:  
"Турци су "велику биједу" својим поданицима чинили, узимали 

даномице порез, везали их, тукли, убијали, док су многи утекли у туђу 
земљу, то је било жалосно погледати како оста пуста земља без људи, 
стоке и плодова земаљских". Тада је Алипаша владао Херцеговачком 
области. " Тада су манастири поднијели велику биједу". 

По запису Петра Шобајића, Свети Василије је тада и касније много 
помагао Баја Пивљанина, тачније Шобајић каже: "Он је увијек под ман-
тијом носио по двије кубуре и зна се да је обилно помагао харамбашу Баја 
Пивљанина и његове четнике".  

Ово је заиста, примјер најоданијег патриотизма и моралне досљед-
ности народу, правосклавној вјери, искушењу и подвигу, а истовремено и 
доказ добре организованости, бритке мудрости, а све је то фреска 
тадашњих прилика, укључујући и оно принудно исељавање Баја, ускока, 
њихиових породица из Боке у Истру, гдје су многи самрли. Бајо је тада 
водио преговоре, два пута боравио у Венецији, живио и у Задру, одакле 
имамо документа о његовој породици (четири сина, браћи и снахама) 
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Бајо је био и дипломата: шест мјесеци боравио је у Венецији ради 
преговора о положају ускока, преговарао је са аустријским пуковником, са 
которским провидуром и сл. 

У контексту такве патриотске љубави, није чудо што је Бајо често 
говорио: "Главу дајем, а Пиву не дајем". Није чудо што су те старе српске 
планине, од подножја и ријека, до оштрих и чудесних висова, са 
тајанственим горама, прелазима, хајдучким пећинама, именима - најтач-
нији музеј народног сјећања о својим витезовима, још од турског доба, 
времена Старине Новака, Старца Вујадина (родом Јокановића из пивског 
села Трсе), Баја Пивљанина, Лима Барјактара, Мандушића, Томановића и 
др. - све до данашњих дана и савременог хајдуковања, које неуморно 
прати ехо народних пјевача и гусала са Романије и других гора - земље 
вилогоре и милогоре. 

Зато је историја наших планина историја надахнућа, епа, а у сре-
дишту су хајдучке пећине, као музеји искушења, подвига и тајанства 
Божића и Васкрса. 

Није чудо што су калуђери српских манастира остављали записе" Не 
поколебају оца писаније" или оној о преданости православној вјери 
"...поклањам свом храму трн, змију у трну, облак и у облаку вјетар..." 

Истовремено хајдучке планине су тужбалице - велике од Косова и 
послије Косова, данас и сјутра, али тужбалице послије којих се иде у 
подвиг. Бајо је учио своје хајдуке и сународнике: 

"Научите да се буните! Не пристајте на покорност никада. Страх је 
прашина у опанку". 

Ехо Бајовог хајдуковања видимо у запису Алексе Тепавчевића, 
припадника Краљевске војске, који се скривао по пивским планинама и 
горама све до 1950. године. 

Тепавчевић у Његошевом духу поручује: 

"Не пушт Бајо, жива ђавољега; 
 нека свати не буде планине 
 без питања твога ал Лимова" 

Он је записао "заноћили смо у Бајовој гори, а сјутра ћемо на Бајово 
поље, те на планину Војник, иза нас остају Голија, Леденица, Бајова 
мајка!" 

Записао је да су " двије старице из Пиве, на Видовдан, запалиле 
свијеће у Пивском манастиру, за душу његових погинулих другова из 
Херцеговине". 

Народ је, дакле, у таквим приликама држао своје, мјерила - 
православних вриједности. 
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Такав народ је и заименио Бајово ждријело, Бајово поље, Бајовача, 
Бајово скакало, Бајово скакало, Бајову гору, Бајову кулу, Бајову зидину, 
Ресул бегов вир, Драганића њива, Бајов врт, Крвавчева њива, Бајова 
врњача, Бајово осоје, Бајов крш, Бајов биљег, Вртијељка, Лимов гроб, 
Бајов катун, Бајов лаз, Бајов до, Бајов прелаз, Бајова брекиња, Бајова 
црква, (на Кријарељу, црква његове славе светог Николе, гдје се 
причешћивао заједно са хајдуцима), поред цркве - Бајово врело . . . 

Да је Бајо био вјерник хришћанин потврђује и предање које се и 
данас може чути у његовом селу Рудницама. Он је саградио и цркву 
Светог Николе у свом селу, коју је освештао Свети Василије, побратим 
његов. 

Без обзира да ли је био то била црква од дрвета или зидана, како 
народ двоуми, увијек предање слиједи исту идеју: Бајо је хтио саградити 
цркву "плетару" (нешто слично многим црквама тога доба, (које је народ 
звао у смислу, чобанске, катунске или како би Грци рекли - катове, што 
значи - молитвене, за молитву), урађена је са благословом Светог 
Василија и то да буде зидана и посвећена Светом Николи, Бајовој слави. 

(Такву цркву освештао је Свети Василије, епископ Василије). 
То није није била једина директна веза ових двојице подвжника. 

Томе у прилог споменућемо да су они имали организовану, старо - 
херцеговачку сарадњу и православну присност, са знаменитим Србима 
тога доба: са патријархом српским у Пећи Максимом, са кназом Луком 
Владиславићем, из Гацка (који је пратио Епископа Василија на 
путовањима). 

То је отац чувеног дипломате, писца и савјетника грофа двора 
руског цара Петра Великог, Саве, родственика српске породице Стефана 
Владислављевића, Гачанина, такође племић на царском двору. Они су 
поклонили Пивском манастиру Јеванђеље које се и данас овдје налази. То 
су биле старо херцеговачке везе, истовремено и православне. У средишту 
такве сарадње били су свакако, Свети Василије и Бајо. Само због њих и 
српског народа тог периода, а тек колико због цијелог српског племства и 
витештва које је засјекла тамо азијатска, морамо се запитати - зашто се 
инсистира да се заборави таква слава и истина о њима, зашто се све 
преводи: данас на психологију "мале пијаце", тј. себичност и безбожства, 
корјенске безимености, новопаганства. 

У Пивском манастиру постоји светиња, трајно сведочанство о 
Светом Василију и Баји Пивљанину. То је иконостас, позлаћен, рад 
старохерцеговачког мајстора Радојице (вјероватно Мужанина). Иконостас 
је освештао владика Василије. О томе има запис из 1639. године, сачуван 
на иконостасу. 

По народном предању из Пиве, које му је казивао усамљеник 
Радојица Недић, Бајо Пивљанин је са својом четом био "свуда око 
манастира Пиве када је Свети Василије освештавао иконе", како то он 
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каже. Тај догађај је, очито, оставио трага у народном сјећању, као и онај 
да је Бајо убио из џефердара, (са мјеста Рамо) неког турског насилника, 
доглавника, када је хтио укрочити у манастир, па се данас познаје рупица 
на довратнику.  

Као што је српски народ генијално заименио мјеста по Бајовом 
имену, тако га је и опјевао у 52 епске пјесме, а у фрагментима, их је 
укупно око 150. Из свих наслова пјесама види се та чудесна драма 
хајдуковања, бојева, подвига, егзистенцијалних критичних ситуација, о 
чему ће говорити други, а ја указујем само да су и народни пјесници 
учинили подвиг подвигом српског језика, поетике и тако потврдили, да је 
слава нашег народа подједнака на бојишту и у поезији, као вјерницима у 
молитви. 

Бајово село Д. Руднице, сликовито и прецизно сам описао у роману 
"Вртијељка" међутим, скрећем вам пажњу на једно мало откриће. Из тог 
села су поријеклом преци " српске човјечице" славне Десанке Мксимовић 
- Петровићи. У Рудницама, записано је, било Петовића. Њих помиње 
Свети Петар Цетињски у писму архимандриту Арсенију Гаговићу и 
пиовским кнежевима; војводи Луки Љешевићу, књазу Вукоману, књазу 
Николи Петривићу, књазу Николи Крунићу и књазу Станку Чавићу". У 
пивском манастиру био је калуђер Петровић из Рудиница. А само податак 
о Десанкиним прецима утврђен је, због нечега тајновито, али службено и 
генолошки тачно, када је припремана одлука о додјели Његошеве награде, 
овој, Богом благословеној, пјесникињи. Тако се, славној историји села 
Рудница, може дописати и ова појединост. Иначе, Десанка ми је причала, 
да су њени преци заиста доселили из Старе Херцеговине, а у том 
средишту је управо Пива. По Бајовој родственичкој линији одавде су 
Бајовићи (пивски), из Вранеша и Бајчета и Драгојловићи у Србији, управо 
код Десанкина Ваљева-(сада је у цетињском манастиру отац Петар 
Драгојловић). Разумије се, у селу живе и данас Бајови потомци Николићи. 
Славу овог села потврдили су угледни пивски калуђери и хајдуци - 
Гломазићи, Дамјановићи, Ђачићи, Ђикановићи, Гутовићи као и из других 
братстава, а ја мислим да нема ни једног Рудничанина, који није хајдучки 
надахнут. Зато би било вриједно да обнове кућу Бајова оца Николе, да не 
очајава худа и тужна, већ да се уздигне као оно што су Бају, у пјесми 
сазидале виле за облаком, па- 

"прозори јој очи од јунака, 
 довратници - руке дјевојачке". 

Да Бајо непрекидно живи у народном предању показује и ово, које 
сам записао у Пиви од стараца: Симеуна Тадића, Милуна Павића, 
Танасија Делића, Милуна Гломазића, Матије Радовића и Бајова потомка и 
имењака, мог доброг друга - Баја Радојичина Николића. Предање казује да 
је Бајо, незнатно прије погибије на Вртијељци, владао Црном Гором 7 
дана, други веле 30 дана, па су га у славној битци 12 маја убили, због 



Коста Радовић 

 58 

превласти. Старци, који су ми казивали предање, изричито су то тврдили, 
додајући да је неко уништио документе о томе. 

Сима Милутиновућа тврди да је ова завјера урађена у договору са 
Млечанима, Дубровчанима и неким црногорским племенским старјеши-
нама. Како је казивао др. Радован Самарxић - сви су хтјели да се ослободе 
Баја, јер се није уклапао у противурјечне интересе свих, он се био отргао 
свима и уздигао. Било је у томе и трговачких интереса и турско-млетачких 
интрига. Предосјећај завјере и смрти, коју је Бајо имао на Вртијељци, 
описан је такође, у роману "Вртијељка". То је било болно осјећање које 
витез савлаћује подвигом - " смрт је прашина у опанку". 

Писао сам о Бајовој глави у Цариграду. Податке сам нашао у 
извјештају дубровачких поклисара (Џива и др.) Дубровачкој репуиблици, 
у раду др. Д. Петровића, а и сам, срећом, открио један мали запис у 
"Цариградском вјеснику". 

Послије битке на Вртијељци, Сулејман бег, Скадарски ( раније био 
улцињски гусар) - послао је на поклон турском цару 500 глава 
Херцеговаца, Бокеља и Црногораца, међу њима посебно главу Баја 
Пивљанина, на којој је била закачена цедуљица са записом: 

"Глава дин душманина, хајдучког харамбаше - Баја Пивљанина". 
По казивању дубровачких поклисара, очевидаца, по приспјеће главе, 

цар је наредио - да се глава носи три дана и ноћи по граду, а потом стави 
на највише копље на бедему. Ако је ово тачно, наш витез Бајо - још 
једном је побиједио цара Стамболију и то - заувијек! 

Пиви је остало предање да се Бајова глава јављала архимандриту 
Арсенију Гаговићу код пивског манастира - пред Карађорђев устанак 
1804. године, а помиње се и у тужбалицама Бајове мајке Руже "ова глава 
гроба нема". 

Свети Василије представио се 29. априла ( по старом календару), 
1671. године у Горњем манастиру Острогу, Бајо Пивљанин (Драгојло 
Николић) 12 маја 1685, четрнаест година касније. Један заувијек светитељ, 
други - једном заувијек - витез, оба Старохерцеговци, оба за молитву, 
пјесму над пјесмама и за пјесму о жртвама човјека који воли човјека, па се 
зато бори против злих сила - да би се у човјековој души надомио творац 
свега Господ, побједник антихриста. 

Иза Светог Василија и Баја нема таме: пред њима је божанска 
свјетлост, љихов вјечни завичај! 

Сјетимо се на крају, како је Свети Василије савјетовао свог вјерног 
побратима Баја: 

"Само нитков жели вјечито живјети овоземни живот. Јер не смије 
послије смрти изаћи пред суд. Ако си живио у заједници са Богом 
овоземно, добио си двострико: имао си љубав према људима и нашао 
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извор будућег живота. Човјек може добити рат само заједно са Господом. 
Ако изгуби љубав и тог пријатеља, на земљи га неће наћи!" 
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Проф. др Војислав Максимовић 

ОДЈЕКИВАЊЕ БАЈОВОГ ГЛАСА У  
СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ И ЗБИЉИ 

Наслов мога саопштења о Бају Пивљанину треба схватити у њего-
вом најширем метафоричном смислу. Он и треба да изазове различите 
асоцијације и поетску имагинацију. У таквом приступу, најприкладнија је 
слободна наративна и поетска форма. Зато сам и изоставио егзактно 
посматрање иза којег би евентуално резултирали и непознати подаци о 
овој знаменитој личности наше историје. Мене у овом смислу не занима 
Бајо Николић Пивљанин као стварни учесник многих јуначких догађаја и 
историјских збивања, већ као човјек који је упамћен у бројним народним 
причама, пјесмама и у свему ономе што подразумијева српско народно 
предње. 

У таквом гледању треба раздвојити легенду од мита, као духовно 
моћнијег испољавања наднаравних бића. Тако је и Бајо Пивљанин, попут 
још неких хајдучких предводника, као што је Старина Новак, на примјер, 
легендарна, не митска личност. Можда ово моје наглашавање и нема у 
овоме тренутку посебну сврху. Потребно је то само као могуће увођење у 
врло широко откривање Бaјовог непрестаног присуства у нашим поми-
слима. Они се своде на личну потребу да се не одвајамо од виталистичке 
прошлости, макaр она имала сaмо легендарне смјерове. 

У својој основи, у своме бићу, укупно наше живљење дубоко је 
прожето епским елементима. У њима се сједињују традиција и легенда, 
обичaји и духовност. Они се у нама усађују већ у младим данима, а у при-
чањима, пјевању и молитвама. Без таквог темеља у нама, без виталности 
коју нам дају легенде и епске пјесме, било би осиромaшено наше духовно 
биће, била би слабијa наша снага да се бранимо од сваковрсних невоља и 
да истрaјемо у искушењима које доноси свакодневница. 

У безбројним приликама, као хујање благих вјетрова до нaс допиру 
предачки гласови о Бају Пивљанину, а са сваким нашим кораком силовито 
стижу одјекивања гусала, али и тужење уцвијељених жена и вапаји оних 
који су били страдалници. Они не траже освету, већ људску жељу да не 
буду одстрањени из нашег памћења и заборављени. Не можемо само да 
слушамо лелеке и тужбалице, јер би нас то одвело у беспуће. Потребно 
нaм је да чујемо оне мушке, јуначке гласове, који нам дају нову снагу, 
подстрек за нове корке према нaредним данима и чврсту вјеру да можемо 
видјети и спасење. Да то остваримо, треба да слушамо оне епске лич-
ности, који су и у нашем времену остали челници и узори чaсти и смио-
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ности. А тaкав је био Бајо Николић Пивљанин и таквог га је упамтило 
наше предање. 

Овом приликом немам намјеру да излажем историјску основу 
његове личности, нити дa излажем нaјзнаменитије периоде његовог 
бурног и јуначког живота. У неодољивом и непрестаном подсјећању на 
његово доба и на Бајов лик, у мојој имагинацији су се јавиле слике, које су 
се сложиле у наредне редове мога текста, као мој скромни прилог овоме 
научном скупу у Пиви и његовом завичају. 

ОДЈЕКИВАЊЕ БАЈОВОГ ГЛАСА 

Према причањима древних стараца, оних говорљивих памтиша из 
мога србињског завичаја, Бајо Пивљанин је био јунак коме није могао да 
науди ни куршум ни ханџар. Као неустрашиви див пролазио је путељцима 
и стазама Херцеговине, Црне Горе и Приморја. Дочекивао је Турке 
дукaтaре и спаљивaо појате и чардке. А за њим су пристизали хајдуци и 
ускоци и одјекивале пјесме које су о њему пјевали. 

Никада и нико није видио да је Бајо умро или погинуо, па немa ни 
тaкве приче. Старци су једва чекали да се Бајо јави неког јутра, да се 
огласи његов џефердар и дуга пушка. Бајова пушка је могла да добаци с 
брда на брдо, преко ријека и кланца, преко долина и равница. 

А кад Бајо подвикне с виса, чују га чобни, косци и орачи. А ондa 
заједно крену у гору или на друмове да заузму бусију и ударе сложно на 
Турке изјелице и зулумћаре. Бајо је стално довикивао, никад није ни 
престајао. Многи су га чули - најприје гуслари, а онда и они будни и 
поспани, они што су се затекли у ходу или су куњали стојећке. Чуло се с 
бријега на бријег: Охо - хо! Ехе - хе! 

Старци су тврдили и оно што су чули од својих дједова да се 
обистинило: 

- Што год је турско Бајо спалио или порушио, више се никад није 
обновило! Зарасло је у трње и шикару, по њему је пала маховина - био то 
љутац камен или угарак од ханова и чардака. Ено и сада беговске куле у 
Оџаку коју је Бајо лагумом оборио, пa настало брдо од кaмења. У Дрини 
код Устиколине још се виде плоче од ћуприје коју је Бајо срушио. Бојећи 
се да га Бајо однекуд не прежа, хоџа у јелечу се није смио да попне на 
мунару, пa је алаха дозивао иза ограде у џaмијској авлији. 

Један стари ловац причао је да ни најхитрији дивојарци нијесу 
могли прескочити са стијене на стијену колико Бајо Пивљанин. Својим су 
очима многи гледали: ни чилни ждријепци нијесу могли Бају утећи. Ни 
око соколово није било поузданије од Бајовог. Погађао је птицу под 
облацима, а у трку обарао и најбржег коњаника. 
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А ове приче о Бају Пивљанину чуо сам од ђеда Икана и упамтио. 
Оне се не заборављају, јер су их чула и моја млађа браћа. Прва казује: 

Сједио је једном Бајо на столици усјеченој на Градачкој стијени 
изнад лијеве обале Дрине према фочанском Горњем Пољу. Око њега се 
окупила дружина. Само његово око је видјело хоџу на дaлекој џамији. 
Само његово је уво на тој даљини чуло хоџину молитву. А Бајо од шале 
или због опкладе, поуздано се не зна, потегну из своје пушке. Испали 
један метак преко Дрине на десну обалу и погоди хоџу на мунари. 

Натјерла га је силна турска ордија, па се Бајо са дружином са лијеве 
обале Дрине примаче на десну. Стићи га нијесу могли, јер им бјеше 
далеко одмакао. А да се бар тако Турцима освети, Бајо запали дрвени мост 
на Броду, па се сорга у ријеку, подви се неколико турских коњаника. Сада 
нема ни трага од тога моста. 

А ђед Икан ми је и ово испричао: 
- Неђе у нашем крају, који не оскудијева у води, шуми и камењу, 

има једнa пећинa дубока ко понор. У њој данује и ноћива Бајо Пивљанин. 
Ни орлушине у њу не смију да слете, да не наљуте Баја Пивљанина. Ни 
Турци јој се нијесу смјели примаћи. Тврдили су да су са Бајом џинови - 
његови пајдаши, па нико на њега не смије да удaри. 

Та Бајова пећина није далеко од Дрине, али је још нијесам видио. 
Позната ми је само из ђедове приче. Ако би неко и сада приупитао, смио 
бих се заклети да сaм из дубоког понора код Миљевине неколико пута чуо 
исти глас и јеку. То се Бајо грохотом смије у друштву својих хајдука. 
Њихови глсови одјекују низ дринску долину. Стижу и до ушију оних који 
неће да их чују. 

Недавно сам пожелио да ово одјекивње Бајовог гласа продужим и до 
слуха једног мога ђaка из некадашње учитељске школе у Фочи. Пажљиво 
ме је слушао, а онда и обрадовао нечим што до тад нијесам знао. Од њега 
сам чуо и ово што сам лако упамтио и онда преточио у наредну причу: 

БАЈО ПИВЉАНИН И БЕГ СЕЛИМОВИЋ 

У Трновцима, недалеко од десне обале Таре, био се превише осилио 
неки бег Селимовић, па је много зла нанио Србима. Њихове јауке чуо је и 
Бајо Пивљанин. Са њим је била хајдучка дружина, која се управо вратила 
из Приморја. 

Не могавши да више слуша плач сиротиње и уцвиљених жена, Бајо 
се попе на високу Сокостијену изнад Сокограда и, колико га је грло 
носило, поче да дозива бега Селимовића преко Таре. Бег се није хтио 
одмах да одазове, Бајо није престајао. Најзад бег изусти:  

- Што ме зовеш јадни каурине? 
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Крупни Бајов глас још јаче одјекну низ долину Таре: 

- Чуј ме добро беже Селимовићу! Ако одмах не престанеш 
чинити зулум сиротињи раји, онда чекај Баја Пивљанина и 
његову јуначку дружину. Кунем ти се својом српском вјером и 
часним крстом, неће ти глава остати на раменима! Спалићу ти 
све твоје штале и чардаке и читаве твоје Трновице. 

Бег Селимовић у то није повјеровао, већ је чикао Баја Пивљанина:  

- Не бојим те се, каурски хајдуче! Ни тебе ни твојих разбојника и 
пљачкаша. Чекам те са својим храбрим момцима! 

Бајо му ништа не одговори, већ појаха коња кулаша и са својим хајдуцима 
прегази Тару и стиже пред бегов двор. Опет дозва бега по имену: 

- Чуј моју пошљедњу ријеч, беже! Окани се зулума, остави 
сиротињу на миру, а дај јој дукате да се може прехранити и 
одјенути. 

Тврда бегов авлија била је затворена, па се бег уздао да му се ништа 
не може десити. А штитило га је и неколико добро норужних слугу. 
Умјесто његовог одговора, један бегов слуга опали из пушке. Никог не 
погоди, али се Бајо силно разљути, па даде знак својим хајдуцима. 
Упалише припремљени лагум, рзвалише капију и ограде, зпалише чардак 
и коњарник, убише бега и све његове слуге. Изгорјеше читаве Трновице, 
па их народ одмах прозва Грдијевићи.  

Бајо са дружином продужи према Челебићима. Тамо спали колибе и 
појате, а многу стоку упути према Тари. Бајо стиже и до последњег села 
на висоравни. То село потом назвше Заврши, јер је у њима Бајо са својим 
хајдуцима звршио свој осветнички поход. Онда се вратио да опет мало 
предахне у Сокограду. 

Када сам се наслушао живих памтиша, а и јасних порука упокојених 
предака, у мени је све јаче одјекивао ехо древне историје. У њој се 
непрестано уздизао лик харамбaше Баја Пивљанина. Подстакнут тим 
оживљеним призорима, а и на наговор једног мога пријатеља из Пиве, 
великог поштоваоца овога српског хајдука, ускока и јунака, срочио сам 
овај сјетни и молитвени разговор: 
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 Одавно те не виђамо, Бајо! 
 А чујемо те однекуд. 
 Нијеси ти крив 
 Због слабашних ушију твојих потомка. 
 Твоји гласови хује низ планине, 
 Носи их јужни вјетар, 
 А гони лавеж звјериња и повици хајкача. 
 Дотичу ријекама и притокама - 
 низ твоју Пиву и њену десницу Тару, 
 низ моју Дрину до  
  Сутјеске 
  Бистрице 
  Тиотине 
  Јошанице 
  Колине 
  Косове 
  Осанице 
  Праче 
  Лима и  
  Рзава. 
 И даље се далеко чују одјеци, 
 Низводно до посавске равнине. 
 Не примају их само наше, већ и Божије уши. 
 Допиру и пуцњи твоје дуге пушке, Бајо 
 А чујемо лагуме и лумбарде у Приморју, 
 А нема те, Бајо, нема па нема! 
 А има нас колико и звијезда на ведром небу. 
 Сви желимо да те сретнемо. 
 Покажи се, Бајо, да те угледамо, 
 Ко што те добро чујемо! 

Овим сам само мало задовољио своју душу, да бих се за тренутак 
зуствио. А поуздано знам да ће, у моме присјећању, поново оживјети 
причања о Бају Пивљанину, која сам давно чуо, а нијесм заборавио. Из 
звука гусала, која ни у будућим данима неће утихнути, опет ће одјекнути 
Бајов глас. Томе неће бити краја, докле год живе потомци оних који су са 
Бајом четовли или су о њему пјевали и причали. 
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ВЈЕРА И НАЦИОНАЛНИ ОСЈЕЋАЈ КАО МОРАЛНЕ 
СНАГЕ БАЈА ПИВЉАНИНА 

Уважени организатори и учесници овога скупа, племенита браћо 
Пивљани, 

 

Лична несрећа одузела ми је веселост поздрава који заслужујете. 
Немам снаге за мисаони склоп ријечи иако пивско племе сматрам блиским 
као родне Бањане. 

Ово тим више што је велики дио братства мога одавно овдје 
доселио. А и иначе, бројне пивске породице воде поријекло из Бањана. 

Пива је једино српско племе, не само Старе Херцеговине већ и Црне 
Горе које носи име по ријеци. По води која је извор живота, која спаја 
земље и народе, вјекове и цивилизације. Извијугала се ова бистротока да 
што више села обгрли, да ишара и у вијенац природе уплете. А за свакога 
је била и остала привлачна. 

И кад се, најзад прије 15 вјекова Срби овдје удолише остадоше јој 
највјернији чувари. 

Истина, донијели су (као и другдје) мане и врлине. Тако је широм 
блканских беспутишта која им Господ као обећану земљу одреди. О 
врлинама више волимо, али зашто и мане укривати. А три су тешка 
порока која прате род Савин што се тропреним кретом крети и то: 
властољубље, туђељубље и слабовјерје. То је дио Српске животне сјенке, 
усуд и непресушно извориште несреће, које израђа подјеле и неслогу. 
Стога ређе држимо брата за брата те олако призовемо стране госте и 
''заробимо себе у туђина''. 

Слабовјерје нас вуче у богохуљење, разврат и сатански нагон да 
продамо ''вјеру за вечеру'' а на свој језик и нацију заборавимо. На супрот 
овим пороцима који нас кобе и дробе (а данас и у Евро млину мељу) Србе 
прате и најтананије људске (од неба дароване) особине: богољубље, 
родољубље и човјекољубље. 

Зато су и контрасти толико изражани, па је код нас све могуће. 
Стога смо народ и адски и небески, тј. и за гнушање и за дивљење. 

Заиста, Србин све може само не може себи да поможе. Тако је у 
сваком времену и у сваком крају и племену. 

Зар је се онда чудити што и зеленоока Пива (уз скуте пута свога) 
гледа и у свијет односи ''част и бруку'' које, како Раде Томов рече, ''живе 
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до вијека''. Да је тако потврђивали су бројни примјери, али нико 
маркантније ка други Обилић - Бајо Пивљанин Николић. Витез који 
посрнули косовски барјак изнова на Вртијељци пободе. 

Иако су још вјекови требали прохујати до слободе Пива је показала 
да је њено ''зрно клицу заметнуло'' крај овог непомутног извора као што и 
данас (пред ништа мање од тада уши ''затиснуте'' Европе) зна разлучити 
шта је демократија а шта демонска кратија и прадједова чистим језоком то 
изговара.  

Вазда је Пивско око гледало даље и вазда према Истоку, а мисао тог 
лучоносног племена досезала дубоко у прошлост и користећи зубље 
пратиоца потомке у будућност усмјеравало. Усмјерило је оно и Баја (прије 
три и по вијека) да му се и данас српство свеколико диви као што му се, 
уназад 150 љета, дивио велики поета (данас ловћенски чамотник) кад рече 
да ''мријети неће док свијета траје''. 

Је ли тај великан и понос историје и ''клете и свете'' наше бранио 
Цетињско пустопоље, на коме је и онако већ било пола ''истурчених'', 
''плахих и лакомих''? Ово без обзира што су још осјећали заједничку крв у 
жилама. Да није, можда, силни јунак (што ускочку чистоту занимања, а не 
хајдучку варљивост прихвати) за новац млетачки најамничио и ово радио? 

Не! Ни једно ни друго. 
Цетиње је од Цетиња требало да се брани (а то ''војеводич'' српски 

Данило касније учини). А и Млечани су имали прешнија мјеста ђе би 
дуждеве златнике трошили него да их расипају по кршу катунскоме.  

Бајов подвиг на вртијељском пролазу био је, у ствари, симболична 
потврда вјечног непомира са туђином и најава свенародног отпора који ће 
се циклички настављати кроз скоро два доцнија столећа. 

Да би боље схватили тако далеки раноранилачки подвиг овог 
српског Леониде морамо прије свега имати на уму следеће: Од кад је небо 
над звјезданом Пивом гледао док је на страдалном мјесту остао да је био 
истински вјерник у Бога, себе и идеале. То, толико код народа нашега 
недостајућа осјећања, нијесу дошла случајно. 

Земљом је тада ходао острошки чудотворац, који је био одлучан у 
сузбијању унијатског продора на његове и светосавске просторе (од 
Захумља до Полимља и шире од камена далматинског до црногорског).  

А Бајо (боље Његошевски ''Соко Бајо'') био је ученик и практичар у 
овоземном гледању на животе, људе, вјере и народе овога велико-
мученика и свевременика чија нас острошко-небеска свјетлост и данас 
окрепљује и помаже да у свему христољубивом истрајавамо. И свијетлиће 
свакоме кроз вјекове и просторе ко је поборник провода и праведности 
без обзира на споредна, мијењању подложна, толковања. 
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Поникао у, даром духа виталном, а родољубављу чувеном крају 
(гдје су одувијек знали, а и данас знају ко су и што су) Бајо и није могао 
бити другачији. 

Вјера му је гордост (као тешко бреме људске сујете) искључивала те 
је могао одолети свим искушењима. А она за све смртнике нијесу мала. 

Није га могла купити ни поткупити конгрегација ватиканска, ни 
Пеонардисова ''мисионарска'' активност која и (освештаним појасом 
притегнута а светосавским епитрахиљом обгрљена) владику Маруарија, 
хоботничким пипцима и унијатске воде увлачаше. 

А кад је вјера толико јак, кад љепоречци језуитски не могу да је 
измијене, а златни скуди венецијнски да Бртоглавицу изазову, ту је 
сигуран темељ за човјека и јунака који је изградио национални понос и 
зна кога од кога брани. 

Надојен снaгом вјере са световасилијевског источника Бајо Николић 
Пивљанин није остао само пивски браственички и племенски понос већ 
читавог рода нашега. Али, не треба заборавити, да се такав витез (у 
комплетном смислу ријечи) није могао свуда ни на српским просторима 
појавити. 

Није претјерано рећи да је каменом окована Херцеговина била и 
остала едемски расадник вјере и морала, а тиме и чојства и јунаштва.  

Не рече Јован Цвијић случајно да херцеговачки културни појас, уз 
кршевита брда и катунске крајеве, чине најљепши српски сој на 
Балканском полуострву.  

Да је тако потврђује безброј примјера које историја у свом дугом 
трајању бељежи мит и легенда (ако не ријетко и измишљајно) укитњава. 

Ако и не набројимо знамо да од Немањића до светородних Петро-
вића (или већине Ђорђијевих првака) па на овамо Херцеговци (боље рећи 
старохерцеговци) првенство носе. А тек колико је духовника и светаца 
који, док у поднебесју боравише, херцеговачким прегрејним каменом 
газише. 

Овдје је богатство немаштине утицало на богатство духа и равно-
тежу разума који самољубље искључује. 

Овдје се у божанствену хармонију уклапа и свечани (чешће тужни) 
пој звона, присна изворно-српска ријеч, свештенички и свештено-
мученички савјет, болни јецај или витешки кликтај од којих су и дјечје 
успаванке проистицле. 

Тај чудесни склад задајао је и Баја који је (и по одласку у тада 
лацманску Боку) више своје племско поријекло наглашавао и национални 
осјећај истицао. 

Тај велики Србин (као и сви великани наши) био је заиста 
великосрбин (али не у смислу како вулгаризовани коминтерновизам у 
својој злобној антисрпској кухињи представљате). 
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Била су то времена догађајно бурнија али за разум смиренија иако 
су халакале Османлије Херцеговином, од свих 12 кацилука, најмање 
спокоја у Поточком (коме су, уз друге) и Пива и Бањани припадали. 

Но, што да вас замарам више. 
Хвала вам и опростите 
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ПОГИБИЈА БАЈА ПИВЉАНИНА НА ВРТИЈЕЉЦИ 
1685. године 

Морејски рат (1684-1689) затекао је Црну Гору у тешкој племенској 
кризи. Међуплеменски сукоби у земљи између Црногораца и Брађана 
били су зешћи него икад раније. Ако је Кандиски рат (1645-1669) уздрмао 
турску власт у Херцеговини Бридма и Црној Гори, он је у исто вријеме 
допринио јачању племенске самовоље. За петнаест година мира, Црно-
горци отимају се од Турака на племенској бази, што јача племенски 
индивидуализам.  

Овај дуготрајан рат који је вођен на подручју од сјеверне Далмације 
до Јегејског архипелага још више је погоршао и онако тежак положај 
нашег народа под Турцима. намети који су из године у годину расли, 
праћени разним свирепостима и насиљем изазивали су народ на отворени 
отпор. Та борба добијала је све више карактер необичног хајдуччког 
обрачуна него правог народног војевања. У међувремену Млетачка 
Република почела је да мијења држање према племенима под Турском и 
да се и сама припрема за рат. Прекретницу у том погледу представља 
постављање за Которског провидура Зена. Један дио Црногораца био је 
против сарадње са Венецијом. Млечани су помажући црногорска племена 
настојали да се превише не замјере Турској, па су због тог бојажљиво и 
помагали та племена.  

Послије сваке побуне, Турци су предузимали одмазду-казнену 
експедицију. Међутим, и поред тога јачао је народни покрет против 
Турске власти. Воде и јунаци тог покрета били су хајдуци, који су 
напустили сточарски позив. Један од тих који је почео тако свој жиувот 
био је Бајо Пивљанин.  

Намети исвирепа насиља Турака били су главни разлог за одметање 
у хајдуке. Бајо је постао истакнути четовођа и најпопуларнији хајдук 
свога доба. Његови подвизи су разноврсни и многобројни. Много је тога 
забиљешено у историсјким документима и народној поезији. Доста је 
остало и непознато. Али, оно што се зна довољно је да му обезбиједи 
значајно мјесто међу нашим најпознатијим хајдучким четовођама.  

Народни пјевач је Бајове подвиге против Турака окитио и посветио 
му неколико лијепих пјесама. Све те пјесме опјевавају Бајове подвиге у 
Херцеговини и углавном садрже историјску истину. У свим тим пјесмама 
Бајо је харамбаша и предводник, хајдук који удара на најтежа мјеста, 
заштитник не само хришћана него и Турака. Тако је Бајо уздигнут изнад 
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национално-класног схватања морала и стављен на степен борца без 
обзира на вјерску припадност. Имао је све хајдучке врлине, због чега га је 
народ добро упамтио и праведно оцијенио. Народни пјевач га је приказао 
као благог и човјечног, а са друге стране немилосрдног па чак и страшног. 
Историјски услови у којома је живио и ратовао потпуно су условили такву 
прихологију хајдукжа. Код Баја су те основне хајдучке црте биле далеко 
јаче изражене. За хајдука је ратнички дух једини циљ.  

Кад је Сулејман-ага Мали крајем 1684 године дошао на положај 
скадарског санџак-бега, живнула је млетачко црногорска сарадња. 
Сулејман-ага је радио смишљено да разбије брчка и црногорска племена и 
да их одвоји од Млечана. Акције хајдука биле су спорадичне. Оне су 
изазивале турску освету на становништвом што је изазвало незадовљство. 
Народ због оваквих акција није знао шта да ради и био је у недоумици: да 
ли да остане у миру као раја или да пристане уз Републику. У то вријеме 
били су компликовани заплети са Дубровником и око блокаде Херцег 
Новог.  

Сулејман је започео припреме против Црногораца и похода на 
Цетиње да казни Црногорце одметнуте од султанове власти њега је још 
више разљутио пораз на Орјој Луци па је зато вршио припреме да се 
освети и казни црногорска племена. Црногорци су се обратили за помоћ 
Млечанима, који су се одазвали позиву с намјером да зауставе турске 
трупе у Црној Гори прије него би стигле на њихову територију. Провидур 
Зен је успио да обједини нека брчка и црногорска племена. Пред 
опасношћу од турске најезде, Зен је на брзину скупио један број људи, 
хајдука, Грбљана , Паштровића, Црногораца и Маинања – близу 1200 
бораца. Ова помоћна војска повјерена је Бају Пивљанину – који је у 
многим окршајима био побједник. Бајо је тражио најпогодније мјесто за 
одбрану. По његовој процјену то је био кланац Вртијељка. Далеко 
бројчано мањи Црногорци, хајдуци и Млечани покушали су да одоле 
далеко најмоћнијем непријатељу. Неколико часова по заузимању бусије 
појавили су се Турци. Послије одређеног времена Турци су прешли у 
напад.  

Бајо је са својом војском одолијевао првим јуришима. Јуриши су се 
смењивали у таласима без предности ни за једну страну. Јуришајући 
одлучно Турци су ступили у непосредни контакт са браниоцима. Настала 
је борба прса у прса. У одлучном м оменту битке према Кости Радовићу у 
роману „Вртијељка“, Бајо је храбрио своје ратнике „Браћо моја, данас је 
наш дан, не замишљајте да су пред нама неки Турци-Арнаути и гусари. 
Пред вама је слава Божија. Иза нас је Цетиње – манастир. Виетзови моји 
смрт је прашина у опанцима, спремите се , од мене нећете имати наредбу 
да одступите“. Његови борци су запјевали „Кад ето ти Пивљанина Баја, 
српског мајке крилатога змаја“. Настала је борба прса у прса. Турске снаге 
биле су много најдомаћније, па се повлачење претовирло у панику. То је 
био крај двочасовног отпора. Хајдуци и други претрпјели су тежак пораз. 
Тако је Сулејману био товорен пут према Цетињу. По извјештају 
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Провидура Зена у овом крвавом окршају погинула су 22 Паштровића, 27 
из околине Котора, а још горе су прошли Црногорци Поборци и Маињани. 
У бици су погинули гувернадур Грбља Бошковић и харамбаша Бајо 
Пивљанин.  

Тако је завршен на једном голом и кршевитом брду Црне Горе 
бурни хајдучки живот. По традицији Бајо је сахрањен пред Влашком 
црквом на Цетињу. „Глава у Цариграду, тијело на Цетињу код Влашке 
цркве, срушена кула у Пиви, пушка латинска у Острогу код св. Василија“ 
– Коста Радовић. Вијест о смрти чувеног харамбаше изазвала је велику 
жалост. Бајо је оставио дубоки траг који је још више подстицао људе на 
јунаштво. Бајова смрт била је озбиљан губитак за хајдучки народни 
покрет у овоме крају. Млечани су одлично схватили шта су изгубили са 
овим хајдучким харамбашом“ од како је нестало харамбаше Баја на 
Крајини нема старјешине који би знао руководити четама хајдучким“ 
ријечи су которског Провидура Зена неколико дана послије Бајове смрти. 
Овај хајдучки харамбаша почео је и завршио живот с пушком у руци. На 
његово мјесто псотављен је спахијна Црне Горе Драго Николичић.  

Народна поезија опјевала је многе Бајове подвиге. Мегдан у 
народној поезији је схваћен као највећи лични хероизам. Успомена на Баја 
Пивљанина и данас живи у народу. Бајова Кула у Боки Которској једино 
је сликовити спомен у њему.  

Поред познатих Његошевих стихова о Бају су пјевали књижевници 
Андрија Качић Миошић и Сима Милутиновић. Побједа на Вртијељци 
донијела је Сулејман – аги достојанство паше.  

После пораза хајдука на Вртијељци, Сулејман-паша је дошао на 
Цетиње. Из освете паша је спалио Љуботињ, Грађане, Бјелоше, Угње, 
Очиниће, Трново и Цетиње. Напад Турака продубио је племенску кризу и 
још више потенцирао пдвојеност Црне Горе на два табора: млетачки и 
турски. Мањи дио црногорских кнежина покорио се Турцима и предао 
таоце а остали остадоше вјерни Венецији.  

И владика Висарион с правом је придавао велики значај сукобу на 
Вртијељци. Он истиче да су се Црногорци сложно и одлучно суп-
ротставили турцима, скадарски паша био би поражен. Али баш та 
чињеница открива подвојеност Црногорских племена која се ни у једној 
таквој ситуацији нијесу могла сложити.  

Хајдуци су продужили активности које су започели под Бајом, али 
се оне не могу поредити док је Бајо био жив.  

Пораз на Вртијељци открио је слабост Млетачке политике према 
Црној Гори и још више неодрживост њихове концепције о ратовању у 
овом крају. хајдучки начин борбе био је преслаба основа за подизање и 
увлачење у борбу цијелог народа. На слабљење хајдучких активности 
утиче као што смо већ видјели политика Млетачке, која обраћа већу 
пажњу на сусједне крајеве Боке у борби против Турака. Није чудо што је 
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помен о харамбаши Бају Николићу и његовом раду скоро потпуно 
ишчезао. На ово утиче и појава нових ратника чији је рад у то вријеме био 
интензивнији. Хајдуци се нијесу могли успјешно супротставити великој 
турској војсци. Они нијесу били увјежбани за фронталну борбу. Задуго 
послије Вртијељке, Црногорци су остали по страни. Цико дотадашњи рад 
Венеције у Црној Гори био је доведен у питање. Страх од Турака поново 
је као мора почео притискати црногорска и брчка племена. Поразом на 
Вртијељци завршено је прво неуспјешно поглавље млетачко црногорске 
сарадње у овом рату.  

Без обзира на различите верзије у боју на Вртијељци, сасвим је јасно 
да је Бајо јуначки погинуо.  

Дубо је била спорна година битке на Вртијељци. Тако је Вук 
Караџић уз коментар једне народне пјесме писао да је била 1712. године. 
Ровински тврди да је била 1692. године и професор Марко Драговић у 
својој књизи „Историја Црне Горе“, каже да је Бајо 1692. године са својим 
људима долазио на Цетиње заједно са неким млетачким пуковником 
Nikolas Ericom. Међутим, каснија истраживања утврдила су да су ови 
подаци били погрешни.  

И мјесто сахране Баја није сасвим сигурно. Ипак, пјесма Ljубе 
Ненадовића (Писма са Цетиња) и др Јована Едајановића „У Историји 
Црне Горе“ и многи други сматрају да је сахрањен код Влашке цркве. На 
Вртијељци је била постављена мала пирамида а други срезу цетинском 
носила су његово име.  

У накнади мало писаних података о Бају Пивљанину, народно 
предање зна много више. У њима се у посљедњим двјема годинама 
живота и рада говори као о горском хајдуку и јунаку.  
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Мр Жарко Лековић 

БАЈО ПИВЉАНИН – ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ 

О историјској личности Баја Пивљанина и сувише се мало зна. 
Сазнање о њему заснива се углавном на народном предању, које иако 
непоуздан извор за историју, представља основ за нека будућа озбиљнија 
истраживања. Ова предања, као и пјесме, уз помоћ историјске критике 
могу послужити као илустрација за текст. Историја се не може поуздано 
на њих ослонити, али их не смије игнорисати. Анализа пјесама из каснијег 
времена, гдје је постојала могућност да се изврши провјера (из XVIII и 
XIX вијека), даје нам за право да се ипак на њих можемо ослонити, ако не 
у потпуности, оно бар у највећем дијелу, јер ове пјесме карактерише 
оригиналност, зрелост и довршеност.  

Бројни историчари који су се бавили Бајовим хајдуковањем, јунаш-
твом, поријклом и животом, изнијели су мноштво доказа и варијанти о 
овом славном Србину из Пиве. Кроз највећи дио до сад писаних радова се 
провлаче грешке, управо због недостатка поузданих историјских пода-
така. Код бројних озбиљних историчара, који се баве овим периодом о 
Бају Пивљанину, чији дух је и сада присутан у свијести Пивљана, скоро да 
и нема ништа. То је највјероватније стога што нијесу били у могућности 
да користе архивску грађу из которских, дубровачких, венецијанских, 
петроградских и истамбулских архива. Без ових истраживања непрекидно 
ће се лутати приликом претресања питања о његовом рођењу, дјетињству, 
хајдуковању, смрти, односно погибији. Погрешно одређивање године 
његовог рођења или погибије нас наводи на размишљање да ли је можда 
неко од његове браће, потомака или сабораца узео овај надимак, јер је 
очигледно само помињање имена Бајо ледило крв у жилама турском 
непријатељу. Ако је то тачно онда је надимак Бајо био симбол борбе за 
ослобођење, а уједно и опомена свима који су сарађивали са Турцима, јер 
он се са таквима немилосрдно обрачунавао.  

Овај рад је покушај да синтетизујем познате чињенице из лите-
ратуре са неким новим до којих сам дошао приликом истраживања у мени 
доступним архивима. На жалост и ова сазнања су дио народне традиције.  

Из романа “Вртијељка” Косте Радовића сазнајемо да се 22. маја 
1622. (по казивању), у Рудиницама родило мушко дијете у кући Николе и 
Руже – Руђић. Крстио га је калуђер Петровић, а кум Драгојлу би калуђер 
Ивановић. Име Бајо му је додао његов дједа Симо.1 

                                                 
1  Коста Радовић, Вртијељка, Подгорица, 2003, стр. 221. 
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У Ивановићима, засеоку Доњих Рудиница, налазила се кула Баја 
Пивљанина. У Доњим Рудиницама, према предању, постојала је и црква 
од камена, коју је подигао Бајо Пивљанин. Турци су касније, озлојеђени 
Бајовим акцијама порушили и кулу и цркву у Доњим Рудиницама.2 

Према Т. П. Љешевићу Бајо се родио у селу Рудиницама 9. маја 
1643. године. Отац му се звао Јован Ивановић. Мајка му је била од 
Тадића.3 

У трећој књизи Српских народних пјесама Вука Караџића стоји да је 
Бајо Пивљанин живио на свршетку XVIII и у почетку XVIII вијека. У 
Перасту се приповиједало да се Бајо Пивљанин ондје звао Никола сердар, 
по свој прилици му је крштено име било Никола, а Бајо надимак. 
Сердарство су му дали Пераштани. 

Договарајући се да ударе на куће Гаговића на Безују у Пиви, хајдуци 
одустају од своје намјере јер су ови ујчевина Бајова, па рјешавају да ударе 
на Караџиће у Петњици, у Дробњаку. То је веома разочарало једног од 
харамбаша Цвјетка Властелиновића.4 

Бајов одлазак у хајдуке народно памћење, брижно чувано везује за 
суровост Хасан-аге Копчића који га због непослушности силовито 
ошамари пред саплеменицима на кошевини “својих” ливада. Примивши 
тај шамар као највеће понижење, тек стасали момак Бајо муњевито скину 
косу са рамена и у један мах Турчину одсијече главу, и утече у Морачу 
тврду.5 

У пјесми “Зашто Бајо оде у хајдуке”, која се налази у Вуковој 
збирци, овај његов одлазак се објашњава поступком морског ђумругџије 
Турчина Ришњанина хаџа, који му као морском џелебџији, који доћера на 
море волове, не хтје дати за њих “гроше ни дукате”. Бајо је тада “љуто 
штетовао” и своју “кућу раскућио”, те постао горски харамбаша. Трговина 
воловима је иначе била врло жива и кроз цио XVIII и XIX вијек. 

Према пјесми заједно са Лимом има тридесет хајдука. Већ у следећој 
пјесми из ове збирке “Ришњанин Хаџија и Лимун трговац” овај други нам 
кроз стихове саопштава да у Перасту има побратима Пивљанина Баја и у 
њега сто двадесет друга.  

Према Кости Радовићу у Николиној кући, не зна се када, Бајо убије 
два Турчина и тада оде у хајдуке. Љешевић пише да му у половини маја 
1661. године дођу у кућу двије пашалије и учине зулум. Бајо их побије. 

                                                 
2  Момчило Нишић, Културно наслеђе Пиве, Подгорица, 1998, стр. 160. (На темељима старог 
храма – Бајове цркве, становници Рудиница и околних села 1904. године подигли су Саборну 
цркву св. Николе) 

3  Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба” за 1897, бр. 73 (Архив Србије, 
Збирка Андрије Лубурића, к. 1/68) 

4  С. М. Сарајлија, Пјеванија, бр. 86. “До три харамбаше” 
5  Милорад Р. Блечић, Бајо Пивљанин – етичко као знамење, Дурмиторски зборник, 2, 
Жабљак, 1997.  
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Утече у Јасенови врх. Нађе чету Гаврила Реновца и из ње убије Турчина у 
Бајово Поље. Касније у Смријечну убије Дилавера.6 

По казивању Владимира Ћоровића Бајо Пивљанин је ступио у 
млетачку службу 1651. године, а то значи и почео четовати. И Андрија 
Лубурић пише да из савремених извора знамо да се Бајо као нови ускок 
јавио млетачким војним властима 1651. године.7 

Народно предање зна, да су у Тепцима становале неке “баше” и да је 
ту било и српских домова, међу којима и дом неког Мата. Њега су турске 
буљубаше злостављале, уједно исмијавајући заштитника српских домова 
Баја Пивљанина. Турци Грда или Грдан, Дења и Баша су се преко зиме 
прстенали са овим сиромахом Матом, и кад год би изгубио они су Мата 
“каретили” и зборили му: “Немојте, чече, море отић Бају на даву”. У 
прољеће он и оде Бају и нађе га у Брезнима. Бајо доведе чету, удари на 
Тепца и побије све Турке. Дењу који је био отишао да тргује со у Фочу 
Мато сретне на Пода и убије, а мјесто гдје је убијен се назове “Дењин 
Гроб”. Грдана сачекају из Пљеваља и убију га на мјесту које добије назив 
“Грданова Плоча”. Послије овог догађаја Тепца су запустјела. Још се 
прича, да је Бајо тада, кад је разурио Тепца, био још незнатна личност. 
Према томе ово је могло да буде око 1653. године.8 

Из једне народне пјесме сазнајемо да су Караџ ићи, у првим 
годинама четовања Баја Пивљанина (око 1655. године) били врло богати. 
Тада су Бајо Пивљанин, Ћетко Властелиновић и Ђурко Капетановић 
дигли чету и пошли у Херцеговину. Кад су дошли у планину Војник 
започну разговор, куда да ударе. Властелиновић предложи да ударе на 
кулу Караџ ића, али Бајо не усвоји овај предлог, већ обрну чету Невесињу, 
те удари на Љубовиће. Тада је похарао куле Љубовића, погубио бега 
Љубовића и посјекао његових девет синова.9 

На једном запису у збирци Андрије Лубурића пише да је мајка 
Петра Шипчића из Црне Горе у Пиви памтила Баја Пивљанина. Гледала 
му је ране по мишици од мегдана са Љубовићем.10 

Бајо је стизао и до највишег села Невесињске Површи. Наиме, по 
странама Сливског Потока, десне притоке ријеке Ђеропе на висинама 
1200 метара налазиле су се куће села Сливља. Сливља су била у то 
вријеме чисто муслиманско село.  

Највећи дио становништва се раселио од зулума Баја Пивљанина, а 
остатак је самро од куге.11 
                                                 
6  Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба” за 1897, бр. 73, Архив Србије, 
Збирка Андрије Лубурића, к. 1/68 

7  Андрија Лубурић, Дробњаци, Београд, 1930, стр. 112, 243 
8  Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/388 и к. 14/104 
9  Новица Шаулић, Српске народне пјесме, књига I, свеска II, 1929. година (Бајо Пивљанин и 
бег Љубовић) 

10  Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/103 (Зна се да је Симо, брат Петров умро око 
1846. године у 120 години живота) 
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У кандијском рату (1645-1669), за разлику од морејског, српско 
становништво на просторима гдје акције води Бајо Пивљанин је било 
углавном антитурски расположено. После пораза на Морачи 1649. и 
подизања тврђаве Колашин (од 1647-1651) настаје преокрет у рату, тако 
да Млетачка Република више не води офанзивне акције. Од 1655. до 1657. 
године Турци предузимају више напада на Грбаљ и још нека мјеста у 
Боки, а 1657. године и сам Котор је у турској опсади. Тада долази до 
врења у Брдима и Херцеговини гдје устаничку акцију развија митрополит 
источнохерцеговачки Василије Јовановић, који средином новембра 1657. 
године сазива скуп народних старјешина и доноси конкретне одлуке о 
борби против Турака. Острог постаје стјециште српских родољубивих 
хајдука, бораца против турског зулума. Ту је често долазио и познати 
харамбаша Бајо Николић Пивљанин.12 

У овом рату умало се Српство није угасило. У то доба највећег 
отоманског бјеснила, јављају се на српској позорници нови српски јунаци, 
са којима започиње нова историја српског васкрса и живота, митрополит 
Василије и Бајо Пивљанин. Свјесни су да је у овим тешким временима 
под турским зулумом и католичким лукавством опасно бити и обичан 
Србин, па се зато и склањају у мање приступачна мјеста.  

Херцеговачки митрополит Василије, јунак и највећи непријатељ 
мухамеданизма упорно је бранио своје стадо од вукова, уливајући му наду 
на ослобођење. Предање вели, да не само што је памећу радио, него је и 
својом руком Турке убијао.13 Петар Шобајић записује да је Он увијек под 
мантијом носио по двије кубуре и зна се да је обилно помагао харамбашу 
Баја Пивљанина и његове четнике.14 

Не успјевши да ослободи Херцеговину од Турака, Бајо са својим 
друговима хајдукује и помаже у ослобађању Новог, Рисна и Пераста, гдје 
се и настанио како вели народно предање. Он је љети са подоста друштва 
хајдуковао или четовао против Турака по Херцеговини, а зиме је 
проводио у приморју код Пераста, гдје су се дуго времена задржале 
зидине од куће и његове и његовог друга Лима харамбаше. Приповиједало 
се да су под кућама или кулама имали тамнице, у којима су држали Турке 
кад би кога жива ухватили. 

Помоћ коју су Млечани пружали побуњеним племеним у 
кандијском рату била је заиста мала и сводила се на обећања и дарове. 
Иако су хајдуци и ускоци са млетачке територије представљали главну 
снагу против Турака, млетачке власти су и према њима биле неискрене, 

                                                                                                                            
11  Др Јевто Дедијер, Херцеговина, Српски етнографски зборник, књига дванаеста, Београд, 

1909, стр. 363. 
12  Др Јустин Поповић, Живот светог Василија Чудотворца, Београд, 1990, стр. 14. 
13  Максим М. Шобајић, Опис Оногошта – Никшића од старина до 1887. године, Листак 

“Гласа Црногорца” 1887. године. 
14  Петар Шобајић, Никшић, Београд, 1938, стр. 55. (Бајо је неколико пута к њему у Острог 
долазио) 
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често их третирајући као разбојнике. Да су били најбољи браниоци 
млетачких посједа говори и чињеница да у кандијском рату гине већина 
славних јунака (Вук Мандушић, Илија Смиљанић, Мијат Томић, Јанко 
Митровић отац Стојана Јанковића). Двојица међу најславнијима Бајо 
Пивљанин и Стојан Јанковић преживјеће кандијски рат.  

Хајдучија, разбојништва, пљачке, робљења, а у вези са тим и 
трговина робљем, које је преко Котора и Пераста извожено у Италију или 
за ропски рад на галијама, бијаху пратећа појава овог рата. Биједно и 
нередовно плаћени за службу Млечићима, хајдуци изворе прихода за 
своју егзистенцију нађоше у пљачкама, отимачини и трговини робљем.15 
Крстарили су они и Потарјем и продирали и до самих Пљеваља, која су 
тада била сједиште санџ акбега Херцеговине.16 

У сваком случају Бајо, као хајдук са високим етичким принципима 
није учествовао у овим радњама које су карактерисале преваре, 
нељудскост и понижавање. Био је жесток мегданџија који није подносио 
пријетње и увреде. Често је подизао своје чете од приморја, крстарио по 
свој Херцеговини, тукао и сузбијао зулумћаре, па кажњавао и све оне 
Србе који су ма какве привилегије имали код Турака. Тако је опањкан и 
кнез Миро са Шаранцима да има привилегије код босанског валије. Не 
провјеравајући ове информације, Бајо на брзину дође на Сињајевину, 
удари на шарански катун на Савиној Води, заплијени стоку и пође натраг 
у Пераст. Шаранци који су били у то вријеме на пољским радовима у 
Колашину, дознавши упуте се у потјеру. Дошавши до мјеста Карловац у 
близини Бијеле у Дробњаку, ријеше да се врате натраг, јер им је Бајо 
побјегао. У потјеру даље крене сам Алекса Шаранац са својим друштвом. 
Стигне хајдуке на Глоговом Потоку на планини Крнову. На Агановом 
ублу нађе заспалу Бајову стражу, исту побије, а Бајова чета уморна од 
путовања остави стоку и побјегне преко Крнова. Око отимања стоке 
погине Алекса Шаранац звани “безобраз”.17 

Супротстављао се само онима који су били чувени по снази и 
јунаштву, каква је била и породица Чабрине из Горње Бијеле. Замјере се 
Бају Пивљанину, те их он негдје опколи и све исијече.18 Према народној 
традицији и Дедејићи су пркосили Бају Пивљанину, који из освете удари 
Павлу Дедејићу на овце и овај га је у одбрани по пјесми убио, а по причи 
опасно ранио.19 

                                                 
15  Др Жарко Шћепановић, Средње Полимље и Потарје, Београд, 1979, стр. 116.  
16  Сафвет-бег Башагић, Кратка упута у прошлост Босне и Херцеговине, Сарајево, 1900, стр. 

71-72. 
17 Вуле Кнежевић, Племе Шаранци, Београд, 1961, стр. 36, 37. (Према А. Лубурићу 
Милошевићи (Плањани) су осилили толико да су пркосили и самом Бају Пивљанину. Од њих 
двојица су били толики насилници да их народ прозове једног “Јарамазом” а другог 
“Безобразаном”. Бајо их оба смаче. (Дробњаци, стр. 192.) Бајо је Шаранце плијенио с 
Потрка (Збирка А. Лубурића, к. 14/103) 

18  Андрија Лубурић, Дробњаци, Београд, 1930, стр. 110. 
19  Исто, стр. 213. 
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Око 1660. године Бајо и његов барјактар Лука Миљанић са 
хајдуцима посијеку у Бањанима неког турског буљубашу и његово 
друштво. Из освете Турци ударе на село Миљаниће и ту учине велики 
покољ. Предводио их је Бећа Пељевић. Приликом ове разуре из Бањана 
бројне породице побјегну преко Таре и тамо се настане.20 

Према предању које су причали Мићићи, Бајо Пивљанин је имао 
шесторицу браће. Због његовог хајдуковања Турци му ударе на кућу, 
похватају сву шесторицу и ударе их на муке. Један успије да побјегне и 
јави Бају за њихово страдање. Бајо дође са четом, побије Турке, а браћи 
каже да се раселе куд који. Од једнога су веле Мићићи.21 Славе светог 
Јована. И Таушани у Кокорини веле да су од братства Баја Пивљанина. 
Звали су се Чепури, а Таушан на турском језику значи зец. Преко 
Кокорине је у то вријеме ишао пут из Сарајева у Гацко.  

Бајо је имао сестру Јелу и удао је за Миловића у Бањане.22 
За вријеме кандијског рата Бајо је убио Амзу капетана из Требиња 

због дјевојке Јоковића, а у договору са кнезом Аћимом Љешевићем, кога 
су Турци оптужили па је морао ићи у Цариград. Из Цариграда он донесе 
ферман да Пива не мора платити крвнину. Поново је ишао у Цариград, 
затим у Русију, и умро је у Москви 24. јуна 1671. године.23 

Тих година Бајо је ударио и на бегове Шошевиће, који су становали 
у селу Ћуреву код Фоче. Били су врло богати. На Бајрам кад су отишли у 
џамију у Фочи, удари им Бајо на село, све пороби и попали и зароби 
Злату. При повратку, да би спречио потјеру, запали велику ћуприју на 
Дрини. Бегови Шошевићи понуде хајдуцима откуп за Злату, ови је 
уцијене једанаест ока дуката, које Шошевићи положе. Због овог они убрзо 
осиромаше и изгубе углед који су имали.24 

                                                 
20  Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/104. (Интересантан је и податак из к. 14/103 
о Лиму. Лимо је био један од 4 сина кнеза Носовића. Живјели су у Пађење, побили неке 
потурчењаке, а затим се разурили. Лимо оде у трговину, па у хајдуке, други брат му Аџија 
оде у Лисину, а остала двојица погину у Бијелом Пољу код Мостара) 

21  Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/143 (Догађај се може везати за прве године 
његовог четовања. Мићићи су из села Телач Дола у Горњој Морачи прешли у село 
Ражанство на Златибору. Одатле неки доцније пређу у Чајетину. Касније су неки прешли у 
Мокру Гору (Чечарићи), Буковик (код Нове Вароши – Копитићи), Будожељу и Рашчиће код 
Ивањице, Годовик код Пожеге, у Булатовиће и Љуљаке код Крагујевца и негдје код 
Прокупља). 

22  Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба”, за 1897, бр. 73. (Према 
народној пјесми Женидба Пивљанина Баја, сестрић му се звао Јован. Бајо је оженио сестру 
Сењанина Ива, Анђелију – Босанска вила, бр. 8, 1912. године. Пјесму је од Вучића Паповића 
прибиљежио Душан Осмокровић.) 

23  Т. П. Љешевић, Живот и дјело Баје Пивљанина, “Наше доба” за 1897, бр. 74. 
Интересантан је и податак да је Бајо ударио на Мехмед-бега Љубовића 20. јула 
1688.године и исјекао га са још 23 Турчина. На Залому је убио оџу и заробио многе Турке 
(бр. 80). И према њему погинуо је на Вртијељци 1690. године (бр. 82). 

24  Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/73. 
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Очигледно да је Бајо акције изводио муњевито, а дио стратегије му 
је био и паљење мостова при повратку. И на ријеци Тари испод Пода 
(Шипље) био је камени мост кога је Бајо Пивљанин запалио кад је нагнао 
неки плијен и навео неко робље из Колашина.25  

Велики пораз од Турака Бајо Пивљанин је претрпио код села 
Грдијевићи, гдје је изгубио већину своје дружине и морао да напусти свој 
родни крај. Тај пораз Бајов остао је неосвећен, па је давао повода и сто 
педесет година касније устаницима на Тари да се боре и покрећу акције 
против Турака.26 Према Лубурићу Грдијевићи код Фоче, раније су се 
називали Добријевићи, а назив им је дошао по “грдној” погибији чете Баја 
Пивљанина око 1665. године. 

У Херцеговини тада јача сукоб између хајдука и народа. На 
интервенцију Млечана долази до њиховог помирења. У име хајдука, на 
одлуке умирног суда 1665. године обавезао се харамбаша Бајо Пивљанин, 
ређе познат као и харамбаша Драгојло.27 

Бајо се помиње у документу из 1664. године као четовођа хајдука на 
подручју Дубровачке републике. Дубровачки поклисари у љето 1688. 
године пишу својој влади о нападу хајдука на село Грдојевић код Фоче.28 

Бајо Пивљанин у једној молби генералном провидуру из 1668. 
године, своје акције назива нехуманим, али их оправдава потребама свете 
вјере и узвишене и моћне Венеције. Исте године му син пада у турско 
ропство.29 

Спомиње се у актима и 1669. године као човјек коме млетачка власт, 
ради ратничких заслуга и као поглавици хајдука, који чувају которски 
крај, даје новчану награду.30 

Послије кандијског рата бокељски хајдуци су преселили у Истру. 
Хајдуци ће се населити у околини Пуле. Било је око 600 хајдука и 
њихових чланова породица. Под оружјем је било 200 хајдука. По доласку 
почеше да их масовно косе разне епидемије.  

Бајо Пивљанин успоставља везу са аустријским генералом у 
Карловцу и преговара са њим о сеоби у аустријске земље. У љето 1672. 
Бајо долази у Боку приватним послом. Од доласка у Истру хајдуци нијесу 
обрађивали земљу. Живјели су од млетачке помоћи и пљачке. По 
њиховом схватању било је велико понижење од ратника постати ратар. По 
званичном млетачком попису из маја 1673. године у Истри су се налазиле 
само 33 хајдучке породице са укупно 157 лица. Најбројнија је била 

                                                 
25  Архив Србије, Збирка Андрије Лубурића, к. 14/103. 
26  Павел Аполонович Ровински, Црна Гора, том III, Цетиње, 1994, стр. 463-465. 
27  Историја Црне Горе, књига трећа, 1975, стр. 148. 
28  Радован Самарџић, Велики век Дубровника, Београд, 1962, 423. 
29  Историја Црне Горе, књига трећа, 1975, стр. 155. 
30  Ст. Станојевић, Народна енциклопедија, Загреб, 1928, стр. 478. 
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породица Баја Пивљанина, настањеног у Премантури, која је бројала десет 
чланова и једног роба Турчина.  

Бајо је имао једну гајету која му је служила за трговину са 
Далмацијом и за гусарење по мору. Многи истарски рибари страдали су 
од ове гајете. Зато је стигла наредба да се брод уништи. Бајо је одржавао и 
везе са Венецијом гдје је продавао стоку. 

Већ у љето 1675. године и Бајо Пивљанин прелази у Далмацију и 
настањује се у Задру.31 Ту је живио до бечког рата. Када су почеле нове 
борбе са Турцима, он је 4. новембра 1683. умакао из Задра и повео чету са 
Илијом Јанковићем. Од 1684. године поново је био у млетачкој служби у 
Боки. У току прве године морејског рата сви хајдучки успјеси везани су за 
име главног четовође Баја Пивљанина.  

Никшићки војвода Вукашин Гавриловић, почетком јула 1684, у име 
свих никшићких и херцеговачких кнезова, у писму которском провидуру 
каже: “Бајо се за кратко видио, а затим нестаде, а ми сада подносимо 
свако зло”.32 

Са харамбашом Јовом Сикимићем 1684. поруши село Казанце у 
Гацку.33 Плијенио је и хришћане, те 1684. године. Ударао на овце Чупића 
и Чарапића на Крнову, и на Кљајиће из засеока Добријевића у Бијелој, 
који због тога јако осиромаше.  

Бајо је погинуо у кланцу на Вртијељци око седмог маја 1685, 
бранећи узалуд Турцима продор према Цетињу. Његову главу, као велики 
трофеј Сулејман-паша Бушатлија ће послати у Цариград. Поједини 
истраживачи Бајову погибију стављају чак у 1712. годину 

Бајо је живио у најгорем времену црногорске историје. Изнутра 
међусобни раздор и крвљење, а споља јаки непријатељи бијаху довели 
Црну Гору до пропасти. Црна Гора се придржава Млетачке републике, а 
ова Црну Гору треба само због своје користи.  

 

                                                 
31  Др Глигор Станојевић, Насељавање Истре у XVII вијеку с освртом на исељавање из Црне 
Горе и црногорског приморја, Историјски записи, 3, 1965, стр. 429-467. 

32  Г. Станојевић, Прилози о учешћу Никшићког племена у Морејском рату, Историјски 
записи, 1, 1962, стр. 67.  

33  Јован Томић, Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина, 
Београд, 1901, стр. 10. 
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Mr @arko Lekovi~ 

 

Bayo Pivlænin 

 
 V pole zreniæ nau~nogo analiza pre`de vsego okazalisþ 
obåestvennÿe i ekonomi~eskie otno{eniæ v vtoroy polovini XVII 
veka. 
 Hronologi~eski pokazanÿ razli~nÿe formÿ i vidÿ 
antitureckogo soprotivleniæ (gaydu~estvo, buntÿ, vosstaniæ). 
 Vsestoronne osveåena deætelþnostþ Baæ, pri çtom osoboe 
vnimanie udeleno osvoboditelþnoy deætelþnosti na teritorii 
^ernogorii. 
 Pod~erknuta rolþ tradicii - predaniy i pismennÿh 
dokumentov. 
 Osobo upominaetsæ u~astie v veneciano-tureckoy voyne 
(1645-1669) i v voyne protiv Osmanskoy imperii 1683-1685. 
 Serbskoe naselenie s plemenami Brdÿ, ^ernogorii i 
Gercegovini v XVII veke aktivno borilisþ na storone hristianskih 
gosudarstv i podvergalisþ surovÿm repressiæm. 
 V otvet na usilenie gneta ono podnimalo buntÿ i vosstaniæ, 
opiraæsþ na podder`ku hristianskih gosudarstv, no vse `e bolþ{e 
rass~itÿvaæ na sobstvennoe oru`ie. 
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Марија Црнић Пејовић 
Виши архивист у пензији 
Херцег Нови, Трг М. Тита 6 

Б А Ј О В И     П О Т О М Ц И 

Међу хајдуцима који су живјели у Боки Которској у другој 
половини 17. вијека најпознатији био је Бајо Николић, познатији из 
народних пјесама кao Бајо Пивљанин. 

Народ је хајдуке у народним пјесмама опјевао према својим схва-
тањима и жељама, увеличавајући често њихове подвиге, доведећи их у 
вези и са нестварним бићима вилама, што јe природно, јер они су 
нападајући Турке били заштитници обесправљеног народа и нада у 
коначно ослобођење од тешких зулума . 

У Боки Которској, односно которском заливу, у 17. вијеку из окол-
них крајева, у којима су владали Турци, пребјегли су појединци или са 
породицама, које је Венеција прихватила, а затим користила у борби 
против својих сусједа. Положај ових хајдука био је у неким сегментима 
другачији од хајдука из народних пјесама који су се састајали о Ђурђеву 
дану, а растајали о Митрову дану, и који су опстајали захваљујући својим 
јатацима. Хајдуци у Боки живјели су у насељима углавном у Перасту и 
Столиву, са својим породицама. Дјеловали су у сусједним крајевима, 
северозадној Боки, коју су држали Турци два вијека(од краја 15. до краја 
17. вијека), Херцеговини и Црној Гори. Климатске прилике су им омо-
гућавале, да на већем дијелу простора њиховог дјеловања изводе акције 
током читаве године. Млетачка власт која је господарила источним 
дијелом бококоторског залива од друге деценије 15. вијека, контролисала 
је дјеловање хајдука, који су живјели на њеној територији. Хајдуци су у 
групама, од десетак па до неколико стотина, нападали турске караване и 
поједина мјеста односећи материјална добра, али и одводећи робље.У 
поход нису могли кренути, без предходне дозволе млетачких власти. 
Задобијени плијен дужни су били пријавити властима и плаћати одређени 
порез на ту добит, која им је била једини извор прихода. Временом су се 
храброшћу, вештином, способношћу вођења сукоба са Турцима издвајали 
појединци који су постајали вође група- харамбаше. Највећи дио плијена 
ишао је харамбаши. Временом се у њиховим редовима издвојио један број 
који су тргујући са задобијеним плијеном постали вјешти трговци и 
постепено постајали материјално добро стојећи, а приходе су стицали и од 
камата на позајмљени новац. Зависно од својих политичких интереса 
Венеција је уређивала своје односе са хајдуцима насељеним у Боки. То 
нам потврђује присилно пресељавање хајдуца са породицама (око 



Марија Црнић Пејовић 

 86 

шестотина) из Боке у Истру, гдје их је велики број умро због маларичног 
предјела у коме су насељени, али и због недостатка основних животних 
потреба. Многи су у Боки оставили незавршене послове, ненаплаћене 
дугове, а забрањено им је било долазити у Боку, јер би многима 
заборављене преступе активирили па им је пријетила и казна затвора.1 

Када су затребали поново Венецији, у борби против Турака, вратили 
су у Боку 1684. године Баја Николића и његовог брата Димитрија, а 
касније и друге хајдуке. 

Бајо Николић са хајдуцима нападао је Турке у херцегновском крају, 
али заузеће тог краја од стране Венеције није доживио. Његова породица 
и родбина населила је овај крај о чему нам казују документа2. Бајо је имао 
четири сина: Вука, Јована, Симеона и Марка3 Два сина Вуко и Симеон још 
за вријеме боравка Баја и породице у Задру били су узети у коњаничку 
чету са сталним мјесечним приходима. По повратку у Боку они и даље 
обављају службу коњаника, али нијесу примали редовно принадлежности, 
па је интервенисао и њихов отац. Послије Бајове смрти брат му Димитрије 
у име Бајове жене и двоје незбринуто дјеце моли млетачку власт да се 
Бајова примања пренесу на једног од синова, односно да се један син 
прими у војну службу. Да су два Бајова сина били коњаници и примали 
плату да се закључити на основу одлуке генералног провидура Алек-
сандра Молина донесене у Котору 26. септембра 1689. године. Овом 
одлуком одређено је, а на основу дукала од 1. децембра 1677. године и 
терминације предходног генералног провидура, да се Бајови синови Вуко 
и Симеон уврсте у коњаничку чету капетана Солимана стационирану у 
Херцег Новоме4. У молбама подњетим од стране Бајове породице и 
родбине, након његове смрти, истиче се да је Бајо напустио своје имање у 
херцеговачкој Пиви да би се борио за Млетачку републику, као и његове 
велике заслуге, посебно у кандијском рату. Затим се наводи како је на 
тражење генералног проводура Лоренца Дона враћен у Боку и најзад 
погинуо у борби са скадарским Санџак бегом5. 

Најстрарији Бајов син Вуко, којега налазимо као становника и 
власника некретнина у херцегновском крају помиње се још 1673. године у 
                                                 
1  Марија Црнић Пејовић, Бајо Пивљанин и његово вријеме,(фељтон), Побједа, Подгорица, 

6.април-28 април 1998.г. 
2  Државни архив Црне Горе,Цетиње,оделење ХерцегНови,(у даљем тексту АХ )архивски 
фонд политичко упрани млетачки архив (у даљем тексту ПУМА) 

3  Бошко Десница, Историја котарских ускока, књ.1 и 2. Београд 1950. и 1951. година; Милош 
Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685) Историјски 
записи, Цетиње, 1954., 

4  Милош Милошевић, н.д.; Овај документ објавио је и Петар Шеровић, Одлука о увршћењу у 
коњичку чету Димитрија брата Баја Пивљанина, Историјски записи, Титоград, 1959. 
Шерович је навео да је докуменат из Архива Херцегновога, али није навео сигнатуру. 
Докуменат те садржине у овом Архиву ,налази се у ПУМИ књ.45. док.25. У интегралном 
тексту који је навео Шеровић изоставио је један дио текста који говори о Бајовим 
синовима. 

5  М.Милош.н.д. 
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Пули, при попису хајдука „Karam(bass) Bio Nikolich“ и „Vno di Baio 
Nicolich“.6 У катастру херцегновског краја сачињеном 1690. године 
уписан је Вуко као власник 1.кампа и 70 пертега земље у селу Пријевору–
Шћепошевићи, а његова породица имала је шест чланова.7 У истом 
катастру он је уписан као власник 2 кампа и 156 пертега обрадиве земље и 
1.камп и 90 пертега винограда, у селу Подима, као и 1. кампа и 210 
пертега земље у Кутима. Уз ове податке стоји да има 4 члана породице 
Често се наилази да је иста породица уписана у више насеља гдје је 
посједовала некретнине, али је различит број чланова породице. 
Вјероватно су дио породице уписивали у једном, а дио у другом насењу, и 
тако долазили до више парцела земљишта. У земљишним књигама из 
1702. и 1704. године не налазимо ни Вука Бајова, ни његове насљеднике 
што нас наводи на закључак да је Вук умро и да није имао синова. Како се 
не налазе ни подаци о женским члановима породице Вука Бајова, јер су 
жене биле власнице земље уколико нијесу имале одраслих мушкараца у 
породици, можемо предпоставити да није имао дјеце, и да су у 
временском интервалу од 1690. до 1702. године умрли не само Вуко него 
и његови други чланови породице или да су одселили. 8 

Други Бајов син Симеон рођен је 5.фебруара 1670. године у Задру.9 
Документа нам казују да је припадао имућнијем слоју грађана Херцег 
Новога. Био је власник већег броја вриједних некретнина, а примао је и 
плату као војник професионалац, достигавши чин коњичког пуковника у 
чети хрватских коњаника у склопу млетачке војске. Чињеница да је 
годинама имао и свог заступника, адвоката Николу Радуловића, потврђује 
обимност његових послова, односно његових добара. Расположива доку-
ментација упознаје нас са новчаним вриједностима које је имао Симо Баја 
Николића као и о честим позајмицама новца уз камату, али и о 
некретнинама. Имао је куће, а кућа у субурбиу састојала се од стана и 
дућана. Био је власник и земљишта у више насеља херцегновског краја.  

Одлуком генералног проивидура Себастијана Вендрамини од 1.јула 
1730. године земљиште које се налазило у селима Брајковини, Подима и 
Кутима, а које је до тада посједовао његов стриц, Митар Николић звани 
Бајовић, додјељено је Симу Баја Николића.10 Исте године и мјесеца 
додјељено му је “2. кампа и 24 таволе обрадивог земљишта у Поповом 
                                                 
6  М.Бартош,Етничка структура Пуле од 1613. до 1797.г., с посебним освртом на смјер 
досељавања њезина становништва,Вјесник хисторијског архива Ријеке и Пазина. Ријека,  

7 АХ ПУМА књ.2. Глигор Станојевић,Катастри Херцег Новога и Рисна из 17о4.г.,Споменик 
САН,125,Београд, 1983. наводи да падовански камп износи 3. 862.27 m2 и да иmа 840 
тавола, а квадрат да иmа 210 тавола, да је mлетачка тавола износила 4,35m2, а 
падованска 4,59m2. М.Влајинац, Речник старих mера,Београд, књ.3. и 4. наводи различите 
mјере за каmп од 3.333 до 3.862 m2. Он каже да је тавола што и пертега. 

8  Г.Станојевић, н.д.; исти, Први катастар херцегновског краја из 1702. године, Гласник 
цетињских музеја, Цетиње, 1974. (како у Архиву Херцег Новога налази се катастар из 1690 
године то је овај из 1702. погрешно наведен као први 

9  Б.Десница, н.д. 
10  АХ ПУМА књ.42 док.56 
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гају у близини воде Жембилијева(?), а у близини куће поменутога Баја 
Николића.“ 10 фн. 23 Земљу коју је посједовао Симо Баја Николић није 
обрађивао већ давао у најам. То нам потврђује документ из 1767. године 
којим се наређује кмету Вуку Вујовићу из Мојдежа да остави земљу коју 
је до тада обрађивао, а која је власништво Сима Баја Николића.11 Ову 
земљу су, вјероватно касније, Вуко или његови синови Лука и Марко, 
откупили или добили од власти, јер се они 1788. године помињу као 
власници земље Под кук у Мојдежу, уз напомену да је била власништво 
Сима Баја Николића.12  

Властима у Херцег Новоме Симо Баја Николића предао је 30. марта 
1756. године докуменат датиран у Венецији којем су браћа Марко и 
Матија, из познате породице херцегновског краја Мирковић, изјавили да 
су од њега примили 200. златних млетачких цекина које су се обавезали 
вратити у року три године, уз годишњу камату од 6%, коју су требали 
плаћати на крају сваке године. Но како је још 1746. године Мирковић био 
издао капетану Симу Бајовићу писмену потврду о дуговању 180. цекина, 
истиће се да је у овај нови дуг од 200. златних цекина урачуната та сума, 
те треба поништити признаницу из 1746. године. 13 Послије смрти Сима 
Баја Николића у документима Архива Херцег Новога налазимо податке о 
његовим некретнинама. Марија кћерка Бошка Ћоровића, из Савине, 
продала је 5. марта 1782. године својој сестри Фимилији, половину своје 
трговачке радње, која је била власништво Сима Баја Николића, бившег 
пуковника у чети “Хрвата на коњима“. Покојни Симо је тестаментом, који 
је сачињен 4.децембра 1777. године, а који се налазио код задарског 
нотара Ђиованија Филипа Колтелија, оставио поменуту радњу сестрама 
Марији и Фимилији Ћоровић. Потврда о овоме налази се и у приватном 
писму које је раније Симо упутиуо свом правном заступнику Николи 
Радуловићу, као и у писму Симовог сина „ Tenente Аndrea Baio Nikolich“. 
Сестре Ћоровић су изјавиле да је један од дућана које је Симо посједовао 
оставио њима. Веома добро је лоцирано мјесто гдје се овај дућан 
налазио.“Borgo di Castelnuovo“. Са двије стране налазило се власништво 
„Nobil. Sign. Co. Innocente Burovich“, са треће стране власништво породице 
Вучуровић зване Баларић, док је са истока пролазила градска улица. 
Изнад дућана је био стан власништво Симеоновог сина Андрије. Марија је 
свој дио локала продала мужу своје сестре Фимилије, Мијату покојног 
Луке Милишића, званог Дебач.14 Остаје неразјашњено зашто је Симо Баја 
Николића оставио ову некретнину сестрама Ћоровић, јер се не помињу 

                                                 
11  АХ ПУМА фас..223.д.48 
12  АХ ПУМА књ.84.д.4о-42 овдје се поmиње саmо Бајо (тако и у предхоидноm докуmенту један 
пут се наводи Сиmо, а касније саmо Бајо )а како се ради о истој парцели зеmље,онда 
сигурно да се односи на Сиmа као власника. 

13  АХ ПУМА ф.197.д. 1 
14  АХ ПУМА књ.15. д.257-258. У документу стоји да је писао тестаменар четири дана прије 
смрти. 
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било какви трговачки послови или дугови или слично међу њима, нити се 
помињи било какво сродство.  

Капетан Андрија Бајо Николић покојног пуковника Сима продао је 
капетану Андрији, Марку и Луки Мисенез из Пода све своје некретнине 
које је имао на територији херцегновског краја.15  

На основу расположивих података произилази да је Бајов син Марко 
живио на Подима и то највјероватније у породичној задрузи стрица 
Димитрија, а да су након његове смрти он и Митров син Јован(Иван) 
основали засебне породице. У катастрима 1690. и 1702. године не помиње 
се Марко као власник некретнина али ни његов брат од стрица Јован. У 
катастру из 1704. године у селу Подима уписан је као власник некретнина 
Јован са браћом и Маркова породица која је имала три члана: Марко и 
једна дјечак и једна дјевојчица. Значи Марко је био удовац. Он је 
посједовао дио млина у Подима поред 4. кампа 3. квадра и 67. пертега 
земље, а у Мељинама 1. камп, 2. квадра и 180. тавола винограда са међама 
озиданим у клачини. Поред овога у селу Кутима био је власник 1. кампа и 
200. пертега винограда. Марко Бајов у катастру из 1738. године, имао је 
обрадиве земље и винограда у Подима и Кутима, укупно 20. кампа, 2. 
пертеге и 83. таволе. На ове некретнине плаћан је порез до 1784. године.16  

Најмање података имамо о Бајовом сину Јовану. Провидуру Херцег 
Новога достављена је 1742. године обавјест, од стране „Cassier cassa 
contrabandi“ којом се оглашава кажњавање „Zuanne, o sia Giova Bagio 
Nikolich“. Послије непуна два мјесеца стигло је обавјештење да је Јован 
Николић ослобођен оптужбе.17 

Бајо је поред брата Димитрија-Митра имао и брата Петра. 
Димитрије се појављује као валсник земљишта у више насеља 
херцегновског краја. Борио се против Турака заједно са братома Бајом и 
био исељен из Боке у Истру, одакле се вратио заједно са братом. 
Највјероватније је умро током 1703. године, јер у катастру из 1704. године 
Митар се помиње као покојни. На основу дукала од 9. августа 1709. 
године у чету „Хрватских коњаника“ примљени су били синови „Quondam 
karambassa Dmitri Baio Nikolich da Piva“ Јован и Филип.  

Бајови синови, брат му и његови синови поред имена и презимена 
писали су и ближу ознаку Бајо, што свједочи о угледу који је Бајо уживао 
и послије смрти. Зато лица са презименом Николић, без ове ознаке 
немогуће је са сигурношћу уврстити у Бајову родбину. Изузетк је Петар 
Николић који је у катастру 1690. године власник земље у Подима и 
Кутима поред чијег имена не стоји ознака Бајо, а можемо га сматрати 
Бајовим братом, не само зато што се тако звао Бајов брат, него стога што 
је међу браћом Бајом и Петром дошло до сукоба. Провидур Корнаро 2. 

                                                 
15  Максим Злоковић, Поморство Пода, Годишњак Поморског музеја Котор, Котор , 1964. 
16  АХ ПУМА књ.1. 
17  АХ ПУМА ф.321.д.300,3005,и 306.Јован син Мтра Николића увијек је убињежен као Иван. 
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јуна 1682. године забрањује Бају Николићу да злоставља свога брата 
Петра.18 Знајући за ово можемо предпоставити да Петар није желио уз 
своје име корстити и братово. У катастру из 1704. године у селу Подима у 
попису становника уписан је „Petar figlio quondam Petar Nicolin detto Baio“ у 
чијој породици је убиљежен и један дјечак. 

 О женским члановима породице Баја Николиће и његове браће нема 
података у архивским изворима, сем да је Митар имао ћерку, а његови 
синови три ћерке. Зна се да је у крштеници Сима Николића уписана 
његова мајка Манде. С обзиром на природу извора не можемо очекивати 
податке за женске чланове ових породица, мада наилазимо на бројна 
женска имена која су власници имовине или воде судске спорове, траже 
заштиту због злостављања. Жене из Бајове породице нису биле власнице 
некретнина нити су биле предметом судских списа, па чак ни када су у 
питању пописи прћија. 

Почетком 20. вијека у херцегновском крају нема ни једне породице, 
према неким истраживањима,са презименом Николић. 1919 као 37. 

На основу изнесених података из архивске грађе из периода 1687-
1797. године Архива Херцег Новог добили смо значајне податке о Бају 
Николићу односно његовим синовима, браћи, синовцима који су након 
његове погибије живјели у херцегновском карају.  

У овом крају живјели су Бајови синови: Вуко, Симеон, Јово и 
Марко.  

Симо Баја Николић добио је титулу нобиле-племић и чин 
пуковника. Дошли смо до закључка да је умро у Задру 8. децембра 1777. 
године. Што би значило да је умро у 101. години живота.  

Истовремено су живјела и Бајова браћа: Димитрије-Митар, као и 
Митрови синови: Јован-Иван, вјероватно и Филип. Димитријев син 
Никола рођен у Задру нигдје се не помиње. Бајови синови Вуко и Симо 
били су коњаници чете „хрватских коњаника“, као и брат му Митар са 
синовима Јованом и Филипом. Успјели смо приближно датирати смрт 
Митра Баја и то током 1703. године. Митар је имао и кћер. 

Сви осим Филипа и Митрове кћерке били су власници великог броја 
вриједних некретнина: кућа у предграђу и на Подима, дјела брашненог 
млина на Подима, обрадиве и необрадиве земље и винограда у Пријевору-
Шћепошевићима, Мојдежу, Подима, Мељинама, Кутима, а Митар је имао 
земљу и кућу у требињском крају, највјероватније да је ову некретнину 
Митар изгубио као и Вуко своју у Пријевору, након повлачења Млечана 
са тих територија. 

                                                 
18  Б.Десница,н.д.  
19  Сава Накиченовић, Бока, антропогеографска студија, Насеља српских зеmаља , књ.9. 
Београд, 1913. 
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Познато нам је да је Митар имао пет чланова породице, Вуко 
највјероватније шест, Јован Митров са браћом имали су породицу од 
дванаест чланова. Андрија Бајо Николић, Симов син, је једини Бајов унук 
за којега се зна. Симо Бајов умро је у Задру 8. децембра 1777. године, гдје 
му је живио и син Андрија. Током друге половине 18. вијека у изворима 
се више не наводе Бајо и његова породица сем предходно наведеног Сима 
и Андрије. Једини нама доступан доказ да је и у другој половини 18. 
вијека у херцегновском крају било Бајових потомакао је плаћање пореза 
до 1784. године на некретнине Марка Николића Баја.  
 Можда је и Задар мјесто гдје би требало потражити Бајове потомке?  
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Марија Црнић Пејовић 
Виши архивист у пензији  
Херцег Нови,Трг М Тита 6  

Б А Ј О В И     П О Т О М Ц И 

РЕЗИМЕ 
На основу изнесених података из архивске грађе из периода 1687-

1797. године Архива Херцег Новог, добили смо значајне податке о Бају 
Николићу, односно његовим синовима, браћи, синовцима који су након 
његове погибије живјели у херцегновском карају.  

У овом крају живјели су Бајови синови: Вуко, Симеон, Јово и 
Марко.  

Симо Баја Николић добио је титулу нобиле-племић и чин 
пуковника. Дошли смо до закључка да је умро у Задру 8. децембра 1777. 
године. Што би значило да је умро у 101. години живота. 

Истовремено су живјела и Бајова браћа: Димитрије-Митар, као и 
Митрови синови: Јован-Иван, вјероватно и Филип. Димитријев син 
Никола рођен у Задру нигдје се не помиње. Бајови синови Вуко и Симо 
били су коњаничкој чети , као и брат му Митар са синовима Јованом и 
Филипом. Успјели смо приближно датирати смрт Митра Баја и то током 
1703. године. Митар је имао и кћер. 

Сви осим Филипа и Митрове кћерке били су власници великог броја 
вриједних некретнина: кућа у предграђу и на Подима, дјела брашненог 
млина на Подима, обрадиве и необрадиве земље и винограда у Пријевору-
Шћепошевићима, Мојдежу, Подима, Мељинама, Кутима, а Митар је имао 
земљу и кућу у требињском крају, коју је вјероватно изгубио, као и Вуко 
своју у Пријевору, након повлачења Млечана са тих територија. 

Познато нам је да је Митар имао пет чланова породице, Вуко 
највјероватније шест, Јован Митров са браћом имали су породицу од 
дванаест чланова. Андрија Бајо Николић, Симов син, је једини Бајов унук 
за којега се зна. Симо Бајов умро је у Задру 8. децембра 1777. године, гдје 
му је живио и син Андрија. Током друге половине 18. вијека у изворима 
се више не наводе Бајо и његова породица сем предходно наведеног Сима 
и Андрије. Једини нама доступан доказ да је и у другој половини 18. 
вијека у херцегновском крају било Бајових потомакао је плаћање пореза 
до 1784. године на некретнине Марка Николића Баја.  

Можда је и Задар мјесто гдје би требало потражити Бајове потомке?  
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Голуб Добрашиновић 

БАЈО ПИВЉАНИН У НАРОДНОМ  
И УМЈЕТНИЧКОМ ТВОРАШТВУ 

Безнадно тешко било је стање нашег живља под османлијском 
влашћу, одређеније под самовољом спахија, још више читлук-сахибија, 
разних ага и бегова, посебно оних који су из страхја или ради интереса 
прихватили ислам. Вуков Рјечник, својеврсна енциклопедија тога времена 
и те средине у нас, пружа увјерљиву потврду за зулум бахатих османлија, 
за намете њихове, несносне и понижавајуће. Бројне су биле дажбине 
покорене и покорне раје: од ожењене главе-главница у новцу или царев 
арач; за опште локалне расходе (кнезовима, пандурима, високим гостима 
итд.. - пореза (давала се од Ђурђевдне и од Митровудне); спахија десетак 
од жита; ћитлук са хибијаном- деветак; од дјетета-окрп (пола харача); од 
винограда-тулумина; на овце и козе - чибук; од свињчета - жировница; за 
сијање дувана - ђумрук. Потом Глобе: за убијеног или мртвог - крвнина 
(плаћа је читаво село и џивар) и сва околна села; биједе ако је неко нешто 
рекао против Турака; пак није знао кривац, тефтиш је ударен на читаво 
село: „Турци изиђу у народ“, житеље сабију у оборе (као стоку), „па 
затвором, бојем и глобама нагоне кметове и родбину [х]ајдучку да се 
траже [х]ајдучки јатаци и да се [х]ватају [х]ајдуци. Ухваћеног би набијали 
на колац. „На тефтишима се губе и други људи осим [х]ајдука који се нађу 
да су криви, а глобљавају се готово сви“. Затим одрина - „што спавају са 
својијем женама (а још веле - наставља Вук што су Турци спавали са 
њиховијем женама., а „некаки турци зликовци пошто их људи почасте, 
искали [су] још да им плате и жвакалицу“ што су се трудили и жвакали“1. 
„Рајетин“ није смио назвати „селам“ Турчину (послије оваквог ослов-
љавања могло је услиједити принудно потурчење; ако не би пристао, 
услиједило би погубљење дотичног). А да би се разликовала од 
„господара“, раја није смјела да носи зелену боју, нити „лијепи[х] 
[х]аљина, као што су у турака, н.п. шалова око главе, тока, долама, 
особито везени[х] сребром или златом, а гдје пак ни црвени фес и 
јеменије. „Тако се раји не пристоји имати ни лијепу кућу, као што је 
Турска“, ни „добра и лијепа коња; и [...] лијепо лице, велики лијепи 
бркови, не гледају се радо у раје“. Ни љепше оружје (сабљу нипошто, 
остало оружје није смјело бити оковано сребром нити нарочито “као у 
Турака“); кад Турчин иде сокаком морало се устати, или с пута сврнути, 
„макар у блато до кољена“. У присуству Турчина раји није било 
                                                 
1 Српски рјечник, Беч 1852; географическо-статистичко описаније Србије (у забавнику) 
Даницас за 1827, 81-83, 87-89) 



Голуб Добрашиновић 

 94 

дозвољено да јаше коња, морала је тражити дозволу од дотичног. Кад 
Турчин сјаше с коња, зове Србина да му води коња, да „туче каву“ (кафу), 
да донесе воду, да сијече дрва итд. Сваки османлија могао је све опсовати 
((х)) ришћанину, или га ударити чибуком или штапом, који, међутим, не 
би то смио учинити „ни за главу“. Србима су били ускраћени и 
„господски“ занати. Ко би пак примио ислам, добијао је права и 
повластице владајућих, „зато је тешко наћи потурчењака да зло живи“, а 
стога су они и „гори за рају од прави[х] Турака“. Међу Вуковим хартијама 
чува се и текст Шта християни у Босни у име разни[х] даяния турскимъ 
властима плаћаю, и издржаваю, преко дне год. дана, у коме су 14 ставки 
различитих дажбина на кућу (у име пореза и войнице); на зимницу ( на 
сваку свињу заклану „за пастрму“; главарину; на сваки казан пекао или не 
пекао ракију; на сваку живу свињу и крмачу (уз њу се рачуна још и по 5 
прасади имала или не); на свако марвинче; на паприку; на кромпир; на 
купус; на броћ свака кућа; на дуван итд., да не ређамо даље2. Приликом 
обиласка подређених им села обијесне османлије често би захтијевали од 
сеоских „кнезова“ или имућнијих сељана да им се припреми конак и гозба 
за дружину, а за сваког понаособ не ријетко и дјевојка. Гдје су силници 
тражили и „право прве брачне ноћи“ с младом или са лијепом женом. 

Уза све побројано додијавале су и присилне „мобе“, косидбе и 
плашћење; одвођење дјеце у јаничаре; похаре цркава и манастира. 
Бездушно ропство дакле. Слобода је, према томе, у одметништву 
(занимљиво је да је у Вуковом Рјечнику дат веома шкрто општи, не и 
национални појам слободе; робу, међутим, уступљен је читав стубац.)Све 
је то хранило мржњу и жељу за осветом . А томе су на руку ишла и 
настојања неких блиских европских држава да се турци истисну са 
балканског простора. Притом је обично и неки лични повод потхрањивао 
одметништво, насиље осионих властодржаца. По народном пјевачу, наш 
Бајо је постао хајдук пошто је убио силеџију, који га је камџиом ишибао; 
по другој пјесми - што је затекао у својој кући Турчина, који је његову 
сестру натјерао да му сједи на кољену; по трећој - што му је као трговцу 
Турчин узео најбоље волове из „џелапа“ а мржња је врила у њему још из 
млађих дана – кад су му убили оца. Има таквог несагласја и другдје. 
Народни пјесник мање даје до факта, више до поетске слике. Сем 
поменутог различја о разлогу његовог одметништва, то запажамо и у вези 
с његовом женидбом, с именима његове жене и сл. По једној пјесми 
одбија предлог о похари Караџића куле, „ јер су на зло вазда од Турака“; 
по другој пак - за то је итд. 

Због свег овог, уз неки непосредни, лични или породични повод 
(насиље, пријетња, угроженост и сл.) људи су се одметали: у шуми је била 
слобода, прилика за одмазду, личну или општенародну. Кад су Турци 
били безобзирнији, хајдучија је бивала бројнија, - указује Вук - но имало 
је и оних који су хајдуковали зарад „шићара“, веома честе ријечи у 
                                                 
2 Архив Српске академије наука и умјетности (Београд) – 8552/247. 
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народним пјесмама: „млоги отиде у [х]ајдуке, - примећује Вук - само да се 
наноси лијепи[х] [х]аљина и оружја по својој вољи“; такви су плијенили и 
своје богатије сународнике. Али су хајдуци – наставља Вук - махом 
„најодличнији људи“, прије, што би рекли Нијемци, Helden (јунаци) него 
Rauber (разбојници)3. Али неки житељи, махом богатији шуровали су с 
властима; још више пак било је ропски клонулих и обезнађених, који су, 
као накнаду за то, гледали одметнике као осветнике. 

Борци против насиља, будиоци наде, бојовници слободе, лучоноше 
у тмуши вишевјековног османлијског ропства заокупљали су неодољиво 
нашега барда. Понајприје и понајвише је то првак нашег епоса, Марко 
Краљевић. Још 1836. новосадски издавач Каулициј преузео је 17 пјесама 
из Вукових збирки (једној је само додао нешто стихова). Не помињући 
Вука, преправивши текст на стари правопис издао је књигу. Потом ће о 
прилепском краљу изаћи и два превода пјесама: на њемачком 1851. Др. 
Јохана Фолга и 8 година потом на пољском, Романа Зромског. А 2002. 
штампана је и дисертација др. Звонимира Костића4. 

У галерији наших епских јунака, богатој и разноликој, веома 
угледно мјесто има и Бајо Пивљанин. По броју, дакле, при врху опјеваних 
миљеника нашег епа. Само у рукописној збирци Андрије Лубурића од 
преко осамдесетак је за њ везано5. По ријечима приређивача др. Вукашина 
Баћовића [и] мр. Тома Папића, Бајо Пивљанин је присутан у 158 пјесама6. 

Његово име сретамо у двадесетак збирки епских умотвора, 
штампаним или рукописним (11) не рачунајући периодичне публикације. 
То су по временском реду: 

Николе Mазаровића (с краја XVIII вијека) – Pisna od Perasta. 
Вука Караџића, Српске народне пјесме, Беч, 1846, књ. III, бр. 67, 
68, 69, 70; књ. IV – (Додатак), 2; књ. VII [Државно издање] – 31, 
47, 48, 49, 51; књ. III, 17 (издање САНУ, - - из необјављених 
рукописа, Београд, 1974). 
Симе Милутиновића, Пъваннiя церногорска и херцеговачка [...] 
(Лајпциг, 1837.) бр. 16, 29, 86, 87, 93, 144, (4 године раније 
штампано је будимско издање под истим насловом)7. 
Петровић Петар II Његош, Огледало србско (1846), бр. 37. 
Б[ранко] М[ушицки], Српске народне пјесме, сакупио их у 
Срему, Панчево, 1875, бр. 56. 

                                                 
3 Даница, нав. дјело, 91. 
4 Лик Марка Краљевића у српској јуначкој пјесми, Принцип, Београд, 2002. 
5 Радосав Меденица, Наша народна епика и њени творци, “Обод”, Цетиње, 1975, [306]. 
6 Бајо Пивљанин у народним пјесмама. Приредили др. Вукашин Баћовић и мр. Томо Папић. 
Октоих, <Подгорица, 2000 >, 27 (О Бају Пивљанину “око шездесет” самосталних 
пјесама”, - остало су варијанте”). 

7 Користио сам се никшићким издањем Пјевање[...] из 1990 (савјесно га је приредио Добрило 
Аранитовић) 
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Косте Хермана (Hörmann), Народне пјесме Муслимана у Босни и 
Херцеговини, Сарајево, 1888 - 1889, I , бр. 6; II, бр. 72 
Матица хрватска, Хрватске народне пјесме, Загреб, 1909,V, 
бр.32. 
Ђорђије Драговић- Ђуричковић, Црногорске јуначке пјесме, 
Цетиње, 1910, бр.1. 
Маријан Шуњић, Народне јуначке пјесме из Босне и 
Херцеговине, Сарајево,1925, бр. 25. 
Новица Шаулић, Српске народне пјесме, Београд, 1929, бр. 54. 
Богољуб Петрановић, Српске народне пјесме из Босне и 
Херцеговине, (послије 1870) (Рукописна збирка, Архив Српске 
акаденије наука и умјетности, Београд- убудуће-САНУ), V, 
бр.32. 
Јован Ђ. Зорић, Јуначке пјесме (из Босне), 1899, САНУ), I, бр.23. 
Јован Мутић, Српске народне гусларске пјесме (из Херцеговине), 
САНУ, бр.9, 45, 64, 65, 66, 69, 103, 108, 112, 113, 150. 
Видак Отовић, Витешка борба, Српске народне јуначке пјесме, 
САНУ, бр, 4. 
Дионисије Миковић, Српске народне пјесме (из Боке и Црне 
Горе) (1872-1887) САНУ, бр.16. 
Вид. Жуњић, Народне јуначке пјесме, САНУ , I, бр. 5 
Јован Л.А. Срећковић, Српске народне пјесме (Левач), 1890- 
1897, САНУ, бр. 311. 
Тодор Рамовић, Народне песме из (Херцеговине), 1902, САНУ, 
бр.1. 
Благоје Стојадиновић, Српске народне песме (епске), Београд, 
1969, II, бр. 14. 
Крста Божовића, Гусларске песме (из разних крајева Србије), 
САНУ, II, бр. 11, 19. 
Андрија Лубурић, Архив Србије, Рукописна збирка, 1277 пјесама 
записаних у Црној Гори и Херцеговини у I половини XX вијека, 
бр.12, 17, 18, 19, 26, 31, 36, 44, 49, 51, 58, 77, 80, 86, 94, 108, 109, 
110, 112, 117, 124, 128, 133, 150, 157, 158, 161, 169, 171, 176, 180, 
183, 188, 212, 223, 228, 229, 245, 248, 249, 250, 257, 268, 286, 295, 
299, 300, 307, 315, 316, 324, 327, 336, 355, 356, 362, 373, 388, 400, 
402, 407, 410, 416, 449, 452, 456, 471, 505, 544, 548, 550, 551, 555, 
558, 559, 560, 569, 583; X, 286; XXI, 552, 595. 
Непознати сакупљач, (Рукописна збирка, САНУ), II, бр.1. 
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Босанска вила, VII,стр222,XX, стр.43; XXI, стр.131; XXVII, стр. 
125.8 
Летопис Матице српске, 1845, бр. 68, стр. 147-150 (Из једног 
старог рукописа објавио Јован Суботић)9. 
Луча III, Цетиње, 1897, стр. 114, 259, 323. 

А има их и у записима више незнаних посленика. 
Најбољи сакупљач овога блага у нас, Вук Караџић уврстио га је већ 

1815. у другу своју Пјеснарицу, умотвором даровитог Филипа Вишњића О 
Пивлянину Баю и Бегу Любовићу тек записаном у манастиру Шиша-
товцу10.У напомени је, међу првима, изнио и неке биографске податке о 
њему: поријекло, разлог одметништва (Турски цариници отели су му „из 
џелепа“ најбоље волове), стога је, вели, „из очајанија, или да се освети 
Турцима, отишао у ајдуке“, живећи „назависним од њих“.О њему има 
много „пјесана“, особито по Херцеговини-напомиње Вук уз погрешну 
обавијест (и времена и средине) да је Бајо живио „пређе 100 
година“11.Тридесетак година потом донијеће у III књизи „комад од пјесме“ 
Зашто Бајо оде у хајдуке, с нешто ширим животописом, употпуњеним 
очито за боравка у Боки и Црној Гори средином 30-их и почетком 40-их 
година.Бајо је, прича он, „као што се пјева и приповиједа“ четовао или 
хајдуковао по Херцеговини, а зимовао у Приморју. „Пераштани отприје 
нијесу међусе примали људе нашега закона“, али су се врло обрадовали 
„доласку овога јунака и Турскога непријатеља“, и сами су, вели, били „у 
великоме страху од Турака“.У Перасту су га звали „Никола сердар“, а Бајо 
му је надимак. Омашиће, међутим, и у имену и за годину погибије, 1712-
ту12. 

Гласовитог Пивљанина Вук се дотиче и у другим својим књигама: 
стиховима у вези са Бајом поткрепљује у Рјечнику значења шест ријечи: 
Кобиља глава (Ал то гледа Бајо и Лимуне, Са стијене из Кобиље главе), 
мектербаша (Чала сада наше мектербаше [старешина пјевача], на срамоту 
Бају и Лимуну), минути (Отлен Бајо у Заљути мину), пивљански (Ао Бајо 
Пивљанко копиле), сјести (А уз Баја сједоше ђевојку) и сретилац (Оно 
                                                 
8 Бранислав Крстић, Индекс мотива народних песама балканских Словена.Приредио Илија 
Николић. Српска академија наука и умјетности, Посебна издања, књига ДЛВ, Одељење 
језика и књижевности, књига 36, Београд, 1984, 536. 

9 Миодраг Матицки, Епске народне песме у Летопису Матице српске, Матица српска, Нови 
Сад, 1983, бр. 29 (Бој Турака и Црногораца на Реци Црнојевића год.1692). 

10 Народна Србска пъснарица, Беч, 1815, II одељак, бр. 11У Мазарићевој збирци из XVIII 
вијека, у Писна од Пераста опјеван је двобој њих двојице из других побуда: Бег љубовић 
позива”арамзаду” [одметника] Баја на мегдан као”заступник интереса Турске царевине”, 
не, дакле, због крвне освете. А и расплет је другачији: Бајо не убија бега, а Мата 
његошевића предаје млетачким властима ради кажњавања. (Салко Назечић, Из наше 
народне епике I дио Хајдучке борбе око Дубровника и наша народна пјесма (прилог 
проучавању постанка и развоја наше епике).Свјетлост, Сарајево, 1959, 201. 

11 Бародна Србска пъснарица, нав. дјело, стр. 167. 
12 Српске народне пјесме, Беч, 1846, 449. 
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није од Пераста Бајо, Него наши брзи сретиоци), зазивати и шкргутати13. 
У књизи Српске народне пословице[...] (Беч, 1849) уз изреку Не бојсе Бајо 
(Пивљанин) пушке џефердара-/него пушке опутом свезане, „Јер се многа 
лијепа пушка носи само дике ради, а ружна се носи баш до невоље“ 
позивајући се потом на погибије двојице Карађорђевих устаника, Јанка 
Катића и Јани Конде од такве пушке; у предговору пак, у опису Пераста, 
каже: „За једну кућерину надно Маркова врта говори се да је била кућа 
Баја Пивљанина“14. 

И најпознатија преводитељка наших народних пјесама међу три 
спјева слијепаца Филипа Вишњића наводи и пјесму Бајо Пивљанин и Бег 
љубовић15. 

Бајова популарност потврђена је и бојним топонимима: Бајово поље 
(гдје је он убио првог Турчина) у Пивској жупи16, а исти топоним постоји 
и у фочанском крају17; Бајов кам или камен, с којег је убио потјерника 
Узун Мехмеда; Бајово ждријело18; Бајова струга; Бајове торине; Бајово 
прескакало; затим након убиства бега Селимовића, свих слугу му и 
спаљивања његовог села Трновице, са чега их народ прозива Грдијевићи19. 
Бајо је наставио „свој осветнички поход“ премаЧелебићима, спалио 
„турске колибе и појате, а многу стоку упути према Тари“, стигао и „до 
последњег села на висоравни“, које назваше Заврши20. Има, истина, у 
нашим предањима топонима и о мало знаним личностима, посебно о 
дјевојкама, које су се од „срамоте“ или у страху од ње бациле са стијене 
или у ријеку (и у моме крају један вир носи име затрудњеле дјевојке, која 
је потражила смрт у ријеци Бистрици).Али су такви називи везани више за 
великане наше прошлости – Светог Саву, Марка Краљевића и сл. „На 
самој Вртијељци све до пред почетак Другог свјетског рата налазила се 
једна мала пирамида, која је означавала мјесто његове (Бајове) погибије, 
али ју је неко тада порушио. У току самог Другог свјетског рата два 
партизанска батаљона, један у самој Пиви а један у срезу цетињском, 

                                                 
13 Српски рјечник (Беч, 1852).У писмима и текстовима, који су му слати, Вук је обичавао да 
подвлачи црвеном оловком мање знане или необичније ријечи; вид. и Миодраг Матицки, 
Епика устанка, Рад*Вуков сабор, Београд, 1982, 141. 

14 Српске народне пословице [...],- уПредговору пређашњем уз цетињско издање Пословица из 
1836, стр XVII; слично ће рећи и у Ковчежићу (Беч, 1849, стр. 29), у одјељку Бока 
Которска. 

15 Volkslieder der Serben, Leipzig, 1853, Erster Theil, XXI. 
16 Светозар Томић, Дробњак*Пива*Бањани, ЦИД, Подгорица, 2000, 262, 165, 227, [249], 250, 

261 (фопотипија по беградском издању Српске академије наука из 1902). 
17 Стојан Караџић, Дурмиторски љетопис, Стручна књига <Београд, 1998>, 328. 
18 С.Томић, нав. дјело, 160. 
19 Војислав Максимовић, нов. дјело Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи, 202; по другом 
предању, то јако турско уточиште близу Шћепан поља добило јеиме због “грдног” пораза 
Бајовог-сва му је дружина изгинула (Ст. Караџић, нав. дјело, 328). 

20 Исто 
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носили су његово (Бајово) име“21. Додајемо да су на Цетињу, у Београду и 
др. надјенуте и улице његовим именом. 

О гласовитом јунаку из Пиве постоји поприлична литература22. За 
Баја се занимао и Иларион Руварац23. Б.Пивљанин је освијетљен не само 
као херој наше епике, већ и као историјска личност, између осталог и као 
сарадник млетачких власти у војевању против заједничког непријатеља: у 
знак признања његових залуга добио је и златну медаљу. У писму 
генералном провидуру 1668. он износи: „Непрекидно моје занимање је 
било да са мојим људима нападам срце непријатељске земље, да водимо 
Турке у ропство, да палимо њихове куће“, да вршимо „све акције против 
неверних пограничних варвара“24. 

У наше дане, 2000. године, о 315-годишњици Бајове смрти 
штампана су два издања у његову част. 2000-те године угледала је свијета 
књига Бајо Пивљанин у народним пјесмама (Октоих, Подгорица, 2000). 
Приредили су је др Вукашин Баћовић и мр Томо Папић, представља избор 
од 23 пјесме из збирки: Вукобих (4), С.Милутиновића (3), Н.Шаулића (2) 
и из „Босанске виле“ (1); преосталих 13, досад необјављених, преузете су 
из Рукописне збирке Андрије Лубурића (Архив Србије и дио грађе у 
Архиву САНУ). 

Трудом Милорада Блечића Божидара Младеновића 2000-2001. 
године појавило се занимљиво трокњижје Бајо Пивљанин у народној 
пјесми (Књижевна заједница Звездара, Београд, I том – 2000, II – III 2001): 
20 народних пјесама из збирки: Вукових (8), Новице Шаулића (7), Симе 
Милутиновића (2), Лазара Т.Перовића (1), Василија Рунде Милана 
Србољуба (1) и записС.Сточевића (1) и текст Бора Вујачића Бајова глава у 
Цариграду; затим II књига: Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи и 
Бајо Пивљанин у поезији [умјетничкој] и драми (двадесетак занимљивих 
текстова Јована Н. Томића, Миленка М.Вукићевића, Глигора Станојевића, 
Милоша Ђ.Слијепчевића, Обрена Благојевића, Луке Грђића-Бјелокосића, 
Јована Јовановића Змаја, Грогорија Божовића, Марка Вујачића, Косте 
Радовића, Милорада Р.Блечића, Бора Вујачића, Војислава Максимовића и 
                                                 
21 Обрен Благојевић, Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи, нав. дјело, 138.. 
22 Сем наведеног у трилогији Блечића-Младеновића, дао је пок. Радован Самарђић још 
десетак јединица непосредно насловљених о Б.Пивљанину (Предраг, Три најчувенија српска 
хајдука:Старина Новак, Бајо Пивљанин Станоје Главаш (вид. Ј.Ј.Змај); Аноним, О 
Пивљанину Бају; Б.Десница, Неколико података о пераштанским хајдуцима и харамбаши 
Бају Пивљанину; М.И.Милошевић, Помен о Бају Пивљанину уДржавном архиву у Котору 
1684 – 1685;О.Цицмил, Чија је песма “Бајо Пивљанин и бег љубовић”;Н.Килибарда, Бајо 
Пивљанин у народној пјесми и предању. Побројао је и радове општијух наслова, у којима 
зацијело има и о Бају. А ни то, зацијело, није све. 

23 У одговору Нићифор Дучић га обавјештава: “У мојој 3-ој књ. наћи[ће]те о Бају Пивљанину 
напоменута 253 цм. и годину, кад је погинуо. Готов сам да помогнем у томе послу, што бих 
год знао”. А др Ст.Павловић, уочи Нове године 1893, пише Руварцу о некој историји Пиве и 
о Б.Пивљанину. Ј.Н.Томић шаље 17. марта 1901. Руварцу своју књижицу о Б.Пивљанину.-
АСАНУ, 5676, 6557 и 5322. 

24 Ст.Караџић, нов. дјело, 162-163. 
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Мира Вуксановића) и III књига: Бајо Пивљанин у поезији и драми 
(стихови петнаестак пјесника: Андрије Каћича-Миошића25, Симе 
Милутиновића Сарајлије, Петра II Петовића Његоша (2 текста), Ђуре 
Јакшића, Радоја Рогановића-Црногорца, Радомира Кривокапића 
Орлинског, ШпираЖелалића, Радована Бећировића-Требјешког, 
Божидара В.Жугића, Жарка Ђуровића,Виослава Максимовића, Момира 
Војводића, Виктора Б.Шећеровског, Вука Милатовића и Зорана Костића; 
такође фва чина из трагедије ) 
 

                                                 
25 Разговор угодни народа словинскога [...], 1759, 319; Корабљица, 1760, 489. 
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Жарко Ђуровић  

Живот и мит 
 

БАЈО ПИВЉАНИН КАО ОДАБРАНИК ИСТОРИЈЕ  

Старе године увијек теже подмлађивању. То је и схватљиво, јер 
раскид са животом спада у најтеже видове човјекове судбине. Немирење 
са њом једна је од тежњи продужавања живота путем меморијског облика. 
А он је ту да очува оно што је претходило, а важно је са становишта 
историјског или неког другог одређења. 

Ниједно вријеме не трпи затварање, не бар у најосновнијим 
стварима. Зато се и призива мит, не би ли се преко њега ухватила веза за 
трајућим вриједностима. Мит успоставља равнотежу међу њима. Издваја 
оно сржно, чинећи га дејственим у смислу примјера. 

Мит и историја настају из истог клупка и из исте пређе, али са 
различитим начином поимања. Идеологије условљавају ту различитост. 
Не желим овом приликом да тумачим њене аспекте. Из простог разлога 
што једни бране, а други оспоравају одређене врсте мита. Мит је у 
суштини прича која има карактер надвремености. Као таква, она 
увеличава оптику догођеног. Свакако са особином специфичног завођења. 
То се односи на средине које немају слободу, или је она угрожена. Путем 
мита она се уждиже до највише скале. Наша народна поезија испуњена је 
примјерима са митском основом. Поједини јунци убијају крвнике на 
буљуке, циједе воду из суве дреновине. Једноставно, даје им способност 
чуда. 

Лик са митском ауром не смије бити неодлучан. Он је у свакој 
прилици приправан да испољи дивовску снагу. Онај до кога допре та 
мисао о снази, и сам се оснажује. Тада се мање стријепи од туђег зулума. 
Појединачној снази примјерено је да се слије у колективни отпор. Међу 
одабраним јунацима има и оних који уживају у својој охолости. То је 
ваљда тренутак када се стиче пуноћа бића. Тада је јунак свјестан свог 
одважништва. Из живота закорачио је у мит. 

Бајо Пивљанин зарана је био окружен славом. Ако се питамо зашто, 
рећи ћемо да је изједначио своје биће и вољу са накрупнијим добром, а то 
је идеал слободе. Без воље нема запућивања у сложену драму живота. Ја 
бих чак рекао да драма поставља биће. Одређује његову духовну и 
слободарску спознају, за коју ћемо рећи да се извлачи из самог предива 
историјске нужности. 
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Личности са снажном вољом прате ризици живота. Нарочито у доба 
војни. Наша средина вјековима је садржавала митску узрочност: бити или 
не бити. 

Бајо Пивљанин нашао се сред тога вртлога као ратовођа који 
храброшћу домашује ову прву константу, бити. Отуда надљудска 
неустрашивост код њега. Она је појачала његову иначе пријеку природу. 
У пријекој природи има много пустоловног и подвизничког. Пива му је 
била тијесна за пренаглашени теперамент, па је стизао и тамо, у млетачке 
просторе, да га немилице исказује и крчми. Посебно у граничном појсу, 
који је у ратничком смислу био стално ровит. 

Иако је Бајо Пивљнин био робустан и пријек, он је морао да 
посједује и осјећајне црте. Омиљеност се стиче само преко њих. То говоре 
и бројне пјесме које су о њему испјеване. Свакако и та осјећајност 
помогла је да се очува његов историјски лик. 

Треба знати да се осјећања сабирају као што се сабира љетина. 
Сабрана, помажу мозаицирању митске хајдукове слике. Нијесу то само 
осјећања дружевног или патриотског типа, него и она еротског набоја. 
Ова се посљедња укривају да не би онима првим нашкодила. Није 
јеретичан закључак ако се каже да љубав појачава улогу воље. Тиме и 
улогу витештва. 

Људско биће Баја Пивљанина било је препуштено непогодама ове 
или оне врсте, па је разумљиво што се жудјело и за еротском насладом. 
Она се у поменима прећуткује. Сматра се да се права легенда одабира по 
узроку јунаштва и одрицања. Љубавнице хајдук Вељка биле су 
мотивација за првачење у јунаштву. Ни Бајо Пивљанин у приморском 
приобаљу а и другдје није остао равнодушан према пориву љубави. У 
просвећенијој средини изгледније су прилике за ту врсту сладострашћа. 
Уосталом, љубавним милосницама одувијек импонује јунакова близина. 

За заснивање мита нужна је мотивација. Ону коју је узроковала 
историја рачун на дужи ток трајања. Одсуство мотивације страно је миту 
и зато ''позвани'' све чине да му да снагу убједљивости. Ако је та снага 
недовољна, њу ''поправља'' заснивач. Тако и поразна ситуација, вољом 
заснивача мита, добија обрисе виталитета, разумије се ако је наведени 
пораз замијењен ускрснућем наде. Миту је примјерено да се надом огрће, 
како би могла да одржи вољу за долазеће неприлике. Косовски мит 
садржи заправо такву означеност. Зато га је народна пјесма објеручке 
прихватила, не дозволивши злом намјернику да поремети његове 
слободрске науме. 

И Бају Пивљанину народна пјесма је помогла да се уздигне до 
степена опште народне прихваћености. Његов самокрес и ханџар 
превазилазе снагу обичне приче. Постали су митска прича. У таквој причи 
Бајово користољубље од војевања и с разлогом је занемарено. Оно је у 
сјенци родољубивог начела. Народни пјевач превасходно се занимао 
Бајом као јунаком без мане, иако је више мана имао. Хајдучија којом се 
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бавио није га поштеђивала окрутности. И сама окрутност некада помаже 
убједљивости митизиваног лика. Она постаје нека врста животне норме, 
која се тек онда измијени кад се ублажи или престане страх од турског 
зулума. 

Мит је зависан од историје. Ваљда зато и усклађује односе са њом, 
водећи рачуна да у свакој ситуцији наум саобржава са могућим учинком. 
Највећима мтеријалним. Историја је принуђена да то прихвати као 
насушност. Гледано са становишта дубљег промишљања, запазићемо да 
ће историја пронаћи алиби за многа учињена прекорачења. Од тих 
прекорчења не може се изузети ни Његош као владар. И Бајова пре-
корачења су закривена сличном узрочношћу. Општа корист брише личне 
мане многих заслужника. 

Случај који се одиграо у мојим Вражегрмцима иде у прилог такве 
тезе. На очигледни наговор захумског владике Василија, Бајо је посјекао 
четири сина кнеза Раича, јер овај није хтио своју земљу и шуме у 
Доловима и Сретама да да у црквени посјед. Мој предак Носак повинуо се 
Бајовим пријетњама и сишао у погорјела села Пожара и Поточила гдје му 
данашњи потомци живе. И дан данас, послије три и по вијека, постоји у 
моме завичају одређена врста зазора од тзв. Црквене имовине која се 
ширила на уштрб личних посједа. 

Гдје влада хајдучија, злочини су неизбјежни. 
Злочин је лакше ''зтворити'' ако је извршен у име виших циљева. 

Гријех се опрашта ако се сила јавља као продукт таквог чина. Бајо је 
оличење силе, а црква и њен интерес јављају се као покриће. Таква форма 
вишеличја траје од давнина. Они који је истражују, наћи ће бројне 
аналогије у свим временима. Па и оном хајдучком, у коме је Бајо био 
историјски одабраник. 

Онамо гдје су добра ускраћена јавља се мит. Он рестаурише то 
ускраћење, претварајући га у нешто очекујуће. Макар оно садржавало 
пуку асоцијативну назнаку о бољитку. Није тешко уочити да мит има и 
резервну варијанту. Код два одраза везује се за онај већи и реалнији. Не 
можемо искључити ни онај који је обузет маштеном природом, будући да 
машта служи миту као елеменат посебне зачараности. 

Знамо да је машта подлога за футур. Зато мит тражи њено 
посредство. Да би се прихватио као драгоцјено духовно сазвежђе. 
Грађење митског јунка врши се поступно. Онда је талас хвале 
незаустављив. Рекло би се да нема права на осјеку. Побуна је заштитни 
знак незадовољних. Можда ју је породио случајан разлог. Наше је да се 
упитамо који је узрок њеног настојања: скрњављење породичне части, 
зулумћарско отимање стоке на катуништима, увредљив гест неког опаког 
Турчина на друму. Ограничења која су наметали силници, толико су 
разрасли гњев код Баја да је свуда гдје се могло сијао страх и трепет. Од 
њега су Турци зазирали, али га и поштовали.  
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Мит је прича која служи сјећању као ослонац. У њему је садржан 
појам и форма понашања, с бројним ланцем узрока, којима се обогаћује 
пјевачева нарација. Мит почиње и завршава се говором. Боље рећи, 
начином промовисања идеја историјског или неког другог склопа. По 
Ролану Барту, сваки облик нашег постојања инклинира дубокој сврси 
говора. Тиме се омогућава миту да буде присвојен као појединачна или 
друштвена потреба. Пјесма која се пјева у колу или на сијелима један је од 
знакова тога присвајања. То лијепо показују и пјесме о Бају пјеване уз 
гусле и у колима.  

О Бају Пивљанину написано је или испјевано мноштво пјесама и 
анегдота. Највише на тему његовог хајдуковања. Сада се поставља питање 
шта све може бити мит? Припада му све што припада животу, има моћ 
обичајних и других модела. Ратовођи и његовом оружју даје се у свему 
примат. Сјетите се Његошевог Мандушића. Код њега је јунаштво свети 
чин. Срце прави пушку убојитом! 

Слично се може рећи и о Бајовом јунаштву. Слобода је незаобилазна 
подлога за творење митског феномена. Стихом се не казује само 
доживљајни свијет, него и тип свијести. Бајова свијест је правдољубивих 
склоности. Она и не може бити друкчија ако има улогу предводништва. 
Ништа зато што је живот овог љутог мегданџије био хировит и растрзан. 
Такве одабира историја, а и они њу одабирају. Уосталом митологији је 
дато да буде историјски фундирна и највише зависи од моћи оних који 
крче путеве времена. Не треба крити да су они укрштени слободарском 
мисијом. Тешко је буран животопис смјестити у уобичајан оквир. Он га 
надграђује и превазилази. Народни пјевач овог неустрашивог храмбшу 
''облачи'' у рухо десетерца. Више кроз описни облик, него кроз сажмену 
евокативу филтрацију. Подједнако живи у пјесми и анегдоти. Живи и у 
топонијској визури: Бајова међа, Бајова кула, Бајов извор... Просто се 
стиче утисак да његов лик не може живјети без наведених атрибуција. Био 
је загонетка и за противнике и за своје сународнике. Њему је годила таква 
квлификација. Повећавла му је харизму. 

Јунаци су обузети самодовољношћу, којом се најбоље и потврђује 
њихова моћ. Самодовољност је знак посједовња енергије. Она је код Баја 
нарастала попут бујице. Чинио је шта хоће, хоће све што може. Највише 
ханџаром. То је био живот на граници између гријеха и божје милости.  

Мит је феномен који се сображава свакодневници. Селектира појаве 
и догађања, дајући првенство узвишеној ствари. Дух га зато преузима, 
разгранавајући његову вишезначност и утицај. Филозофски речено, мит је 
сјеме са више каквоћа. Откривамо га на свакој степеници живота. У 
разним одорама и у вишеслојним дешавањима.  

Мит порађа и негативне стране живота. Ваљда због своје дејствене 
улоге. Ми га највише везујемо за моралну компоненту. Као лијек за сваку 
врсту обољења - грамзивост, злурађа, сујете, издаје и слично. Будући да се 
свијет субјективно поима и емитује, примјер Баја Пивљанина подстицaјан 
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је у много чему. Највише у потреби сраслости са земљом, са њеним 
идеалом слободе. Има и других стври, ли смо ове изабрали као нај-
важније. Кад читамо пјесме о њему, одбацујемо многе невјерице које нас 
реквијумски спопадају. То би била порук коју је Бајо својим животом 
исписао.  

Као што све има потребу да сраста са духом, тако и миту треба 
прићи. Разумјети ту нужност срастања. По Барту, да га цитирамо поново, 
мит сазријева тако што се шири. Да би нешто постало плијен говорне 
употребе, мора нас магнетски привући. Без обзира кавог је својства - 
тамног или свјетлијег. Код нашег јунака преовлађујућа је ова друга 
назнака. 

Одвајкада је човјек у прохтјевима био захтјеван. Од великог тражи 
више. Од измаштаног да створи могуће. Зар се и у тој човјековој навици 
не назире прибјежиште мита? Ни Бајо Пивљнин није могао да се ослободи 
опијености престижом, који се исказивао у разним видовима. Највише 
кроз борилачку вјештину, која је добијала митске размјере. 

Ако хоћемо да правимо закључке о овом знаменитом јунаку, морамо 
рећи да је он искористио искрсле околности свога доба. Можда је у 
питању дар случаја. Ако јесте, он га је визирао на најбољи начин. 

Људи његова кова не живе дуго. Бајо је живио плахо. Са пуним 
дамаром бића. Увијек са осјећањем блиске смрти о врату. У народу би се 
рекло да му је такав усуд. Уосталом, свијет се и зове свијетом што га чине 
различите околности. Неке са повољним вјетром, а неке са олујним 
ударима. Оне у којима се нашао Бајо, пригрлила је историја. С ралогом. 
Његов животопис има одсјај мита, дакле трајања. О њему је највише рекао 
народни казивач. А њему треба вјеровати. 
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Мр Бранислав Мићановић 

БАЈO ПИВЉАНИН У ВРИЈЕМЕ МОРЕЈСКОГ РАТА 

У мају 1683. год. повео је велики везир Кара-Мустафа огромну 
војску, која је бројала на 250.000 људи против Аустрије. Скоро без икаква 
отпора Турска војска је стигла под Беч. Аустриска престоница била би 
том приликом сигурно заузета, да није пољски краљ, на велике молбе 
папске курије, пошао у помоћ држави са којом је иначе раније био у 
непријатељским односима. Уједињена пољска и немачка војска разбила је 
Турке под Бечом 2. (12.) септембра 1683. тако силно, да су Турци, у 
дивљем бегству, оставили сву своју богату ратну и другу спрему и велик 
број жртава.  

То није био обичан пораз, један од оних који се у промјенљивој 
ратној срећи могу поправити. Ово је био пун и прави обрт среће, видан за 
све. То је био последњи турски залет према западу и најдаљи њихов 
домашај. Осјећало се и прије тога, да Турска није више ни онако чврсто 
повезана, ни онако свјесно и снажно вођена, као у доба Мехмеда II, 
Селима и Сулејмана Величанственог. Дворски скандали и збацивање и 
убијање султана били су јасан знак, да стара зграда пуца и да Турска 
Царевина није више оно што је била. У њој је попустио стари запт, 
изгубила се правна сигурност и с тим у вези малаксао и ранији полет. 
Узалуд је Кара Мустафа дао задавити три паше послије пораза, узалуд је и 
сам, на повратку, у Београду, доживео исту судбину, неминовни точак 
историје није се могао више задржати. Од овога пораза под Бечом 
престаје свака даља турска офанзива на западу; од краја XVII века Турска 
више уопште није нападач у старом стилу, него брани своје позиције, које 
се све више помјерају према југу и истоку.  

Од овог турског пораза Аустрија добија нарочиту улогу у балканској 
историји. У XVI вијеку њој су прибјегавали народи и државе хришћанске 
средње Европе и Балканског Полуострва са увјерењем да она претставља 
ипак јединог хришћанског чиниоца, који би могао организовати отпор 
против турске најезде, при чему се не занемарује ни улога и утицај Русије.  

Мучена тешким унутрашњим кризама и опасним вјерским борбама, 
Аустрија, с њемачким државама заједно, није могла да предузме ништа 
енергичније против Турака и цијело време од 1526-1683. год. она је била 
стално мање-више у дефанзиви. Сад, после турског слома под Бечом, њој 
је био постављен историјски задатак да искористи тај пораз и да пређе у 
офанзиву. Тај задатак није поставила у први мах она сама себи, него су га 
истакли други, а она га је прихватила у извесној мјери преко воље, а у 
сваком случају с пуно опрезности. Једно зато што се бојала француске 
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опасности са запада, а друго што није вјеровала ни сама себи. Цар 
Леополд је био спреман на мир и на велику попустљивост; његова ужа 
околина у већем дијелу исто тако. Турска упорност, жива агитација 
папске курије, борбеност Мађара и немачких сталежа довели су најзад до 
одлуке да се рат настави. У Линцу, 5. марта 1684. по новом календару, 
образована је нова хришћанска лига, позната у историји под именом 
„Света лига”, у који су ушли, поред Аустрије и папске курије, Пољска и 
Млетачка Република. 

Међутим, између савезника није било праве искрености, нарочито 
не између Аустрије и Млетака. Кад је почетком 1684. склапан савез онда 
се још није могло са сигурношћу предвидети какав ће бити општи исход 
борбе. Али кад је та борба донијела успјехе, нарочито после пада Будима, 
кад су Турци почели нагло узмицати, и на једној и на другој страни 
јавише се велики прохтјеви. Хабзбуршки цар, као носилац круне Св. 
Стевана, сматрао је да има историјско право на све земље, које су ма кад и 
ма у ком облику улазиле у састав Угарске. С тога је желио да добије не 
само цијелу Хрватску, него и извјесне дјелове сјеверне Далмације и 
цијелу Босну. Тако је морао доћи у сукоб с млетачким аспирацијама, које 
су полазиле него из животних интереса а не с историјског права. Они су 
тражили шире залеђе за уски појас својих посједа на Приморју, а посебно 
у Далмацији. Било им је много стало до тога, да овом приликом коначно 
подвласте и Дубровачку Републику. Због свега тога и једна и друга страна 
постале су живље од 1687. год., кад је ратиште пренесено и у близину 
наших области на сјеверу. 

Рат „Свете лиге” захватио је наше земље у првом реду на млетачкој 
граници. Аустријанци су оперисали споро и постали су према југу 
активнији тек пошто су освојили Будим у јесен 1686. год. Борбе и на југу 
није почела сама Млетачка Република, која је службено објавила рат тек у 
јулу 1684., него ускоци и хајдуци, које узбунише сву Крајину. Још у јесен 
1682. год. дошло је у Земунику, у северној Далмацији, до покоља турских 
земљепосједника и њихових пратилаца. Поводи за сукобе су се увијек 
могли пронаћи; атмосфера на граници била је одавно пуна неповјерења и, 
што би се физички рекло, набијена електрицитетом.  

Ушавши у нови рат с Турском, познат као морејски, који ће трајати 
пуних петнаест година (1684-1699), Млетачка Република је настојала да, 
као и у доба раније вођеног рата (кандијског), с једне стране подигне на 
устанак сусједна црногорска и херцеговачка племена, а с друге стране да 
од ускока из тих племена организује једну нередовну војску која ће се 
борити за остваривање њених интереса. За остваривање таквог плана 
најпогоднија личност је био Бајо, на првом мјесту зато што је он за собом 
имао огромно вишегодишње искуство борби против Турака, а такође и 
зато што је , у вези са тим, као хајдучки харамбаша имао велики ауторитет 
међу својим которским хајдуцима. Када се поменуто има у виду онда је 
разумљиво што је управо он постао главни руководилац хајдучких акција 
на овом терену. 
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Крајем 1683. год. Бајо Пивљанин је ступио у чету Илије Јанковића и 
почео с њом нападати Турке по равним Котарима. Главни јунак и вођа 
ускока постао је Стојан Јанковић, једна од најмилијих личности нашег 
народног епа, богати православни посредник и млетачки сердар ,il cavalier 
Janco’. Рат против Турака у главном су и водили ускоци, са малим 
ефективима редовне млетачке војске. С тога су "велика" освајања и била 
спора и ријетка. Освајање сјеверне Далмације, до Цетине, трајало је преко 
четири године. С почетка бјеху заузети Скрадин, Врана, Обровац, Дрниш; 
у јесен 1686. освојен је Сињ, а Книн тек 1688. год.  

  Ускоци су били, нема сумње, добра војска, али не увек поуздана; 
издавала је често пута у сукобу с већом силом или кад није било 
непосредног изгледа на већи плијен. Тако је, на пр., постао њена жртва и 
сам Стојан Јанковић. Он је 12 (24.) августа 1687. учествовао са 
провидуром Антониом Зеном у нападу на Дувно. Нападачи су разбили 
Турке, од којих су се неки са херцеговачким алајбегом затворили у једну 
камену џамију. У најтежем часу по Турке стиже им помоћ из Ливна. 
Ускоци, мјесто да се приберу уз Зена, повукоше се у страну. "Кавалир 
Јанко" (тако су Млечани звали Стојана, по извештају самог Зена) "пошто 
је посјекао три главе, не могавши да поднесе толики кукавичлук својих, 
ни да обузда своје велико срце, загна се очајнички, и са самих осам или 
десет другова заметну бој с Турцима." У том боју је и погинуо. "По 
његовој смрти отишао сам лично у одред Морлака да их потакнем на 
освету њихова поглавице али ништа није помогло".  

У јесен 1687. један јак одред ускока и других Далматинаца, са 4.000 
људи, продро је изненада до Раме, уграбио велик плијен и нанио много 
штете муслиманима. Том приликом они су превели у Далмацију фратре и 
ђаке из рамског манастира, који је потом опустио. Приликом освајања 
Книна истакао се нарочито Јован Синобад, који је због показаног 
јунаштва 1691. год. именован за сердара Книнске Крајине и потом за 
витеза Св. Марка. 

Много више успјеха нијесу имали Млечани ни у јужној Далмацији, 
где су могли да се ослоне на сусједна црногорска и херцеговачка племена. 
Њихов рад није из почетка ишао лако, јер је скадарски санџак-бег 
Сулејман Бушатлија живо настојао да милом и силом одврати брдска и 
црногорска племена од сарадње са њима. Млечани су упутили на границу 
Црне Горе храброг харамбашу Баја Пивљанина, да соколи и прикупља 
људе. 

У последњем периоду живота и рада једне тако значајне војне 
личности на читавом јужном фронту, за свега двије године, сачувано је у 
млетачким архивима највише докумената, како о Бајовим борбама, тако и 
из његовог приватног живота. Један такав документ нам свједочи о 
намјери Венеције да разним уступцима према Бају и, уопште, његовој 
породици приволе Баја можда да заборави ако је то могуће на све недаће 
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које им је Република направила приликом хајдучког пресељавања у 
Истру.  

Из овог периода Др Бошко Десница у свом раду Историја котарских 
ускока наводи одлуку млетачког сената, од 22.03.1684. године којом се 
которском провидуру наређује да према харамбаши Бају, који поново 
тамо долази буде пажљив. Још се одлуци наводи да на Бајово тражење 
уврсти брата му Димитрија у једну од коњичких чета , са платом коју је 
раније имао од которске коморе. 

Током 1684. године Бајо је предузимао више акција против Турских 
утврђења, највише у Херцеговини у овом временском периоду нападан је 
и Херцег Нови, који је тада био у Турским рукама. Под утицајем Бајових 
акција у овим крајевима с једне стране, и млетачке пропаганде о 
крсташком рату, тј. о рату „крста и полумјесеца”борба се све више 
распламсавала, а број одметника и хајдука се стално повећавао. При томе 
нетреба изгубити из вида чињеницу да је и поред истог непријатеља, 
постојала разлика у циљу ратовања: док су Млечани настојали да хајдуке 
и устанике употријебе за остваривање својих ширих ратних циљева, 
устаници и хајдуци су тежили за ослобођењем од Турака, услед чега није 
било ни јединственог плана ни акције. 

Да су хајдуци у овом рату били доста активни свједочи и податак да 
је у прољеће 1684. године муслиманско становништво из Рисна бјежало у 
Корјениће. Бајо је тада командовао одредом од око 800 људи. Са својим 
хајдуцима он је тада продро до Казанаца нападавши тамошња турска 
утврђења. „Од седам кула заузели су и порушили њих пет, попалили на 
стотине турских кућа и поубијали доста Турака, па се са одсјеченим 
непријатељским главама, великим плијеном и 22 заробљеника, међу 
којима је био и казаначки хоџа са женом и дјецом, вратио у Боку, 
спаливши успут и турско село Дулиће у Гацку.”1 

У јуну исте године Бајо је кренуо са великим бројем људи, њих око 
700, на јако турско упориште, Корјениће. Обишавши најбоље брањена 
утврђења, Бајо је напао и освојио слабије брањене куле, попалио око 150 
турских кућа и са богатим плијеном се вратио назад. Послије тога је 
забиљежен неуспио покушај пресијецања веза Херцег Новог и 
Дубровника из којег се овај, тада турски град снабдијевао храном и 
муницијом, као и другим материјалом. 

Нешто касније провидур Зено је организовао један већи напад на 
Херцег Нови, главно турско упориште у Боки. Напад је трајао од 22 до 24 
августа. Том приликом су хајдуци предвођени Бајом заузели били 
предграђе, док град нијесу могли заузети. 

У то вријеме на Дробњачка језера је стигла турска војска, са 
намјером да се низ Дробњак спусти у Никшић, па су никшићки и 
дробњачки прваци од которског провидура тражили да им пружи хитну 
                                                 
1  Др Обрен Благојевић, Пива, стр. 145. 
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помоћ и заштиту. Провидур им је послао Баја са око 500 хајдука, али је 
том приликом сам војвода Вукашин изашао пред њих у име народа 
правдајући се да је народ заплашен те да им се не може прикључити. Тога 
пута до борбе није дошло јер се турска војска повукла преко Таре у 
Пљевља. 

При повратку у Боку преко Бањана, Бајо је са својим хајдуцима 
наишао на одред турске војске предвођене рисанским командантом 
Зембегом. Том приликом се развила борба у којиј су Турци натјерани на 
бјекство. По повратку у Боку провидур Зено је одликовао Баја Пивљанина 
и Јова Сикимића златним медаљама и дао по дукат сваком хајдуку који је 
донио турску главу.2  

У млетачким архивима постоје документи који нам говоре о сталној 
војничкој актовности харамбаше Баја и његових хајдука, по Конавлима, 
Зупцима, као и њихове жалбе на понашање дубровчана и Дубровника који 
су у свему пружали помоч Турцима и њиховој војсци.  

Према млетачким документима Бајо је половином априла 1685. 
године са одредом од око 300 хајдука долазио до града Кључа, код Гацка 
и запалио га, и врати са са богатим плијеном. При повратку је заштитио 
бјекство неколико породица из Бањана, мађу којима и кнеза Милоша 
Славојевића, једног од најугледнијих људи у Бањанима. 

 Кад је Бушатлија, у пролеће 1685., кренуо у Катунску нахију с 
војском, да натјера у покорност одметнута племена, Република им није 
могла дати скоро никакве помоћи. Бајо, са невеликом четом хајдука и 
Црногораца, није могао да заустави надмоћнију Сулејманову војску. 
Борећи се храбро пао је, у мају 1685., у боју код Вртијељке. Ту се, уједно 
збио највећи бљесак Бајовог животног пута. Поводом тога је Његош у 
свом Горском Вијенцу о Бају, између осталих спјевао и следеће стихове: 

„Соко Бајо са тридест змајевах 
Мријет неће док свијета траје. 
Дочекаше Шенђера Везира 
У врх равне горе Вртијељке 
И клеше се љетни дан до подне. 
Не кће Србин издати Србина, 
Да га свијет мори пријекором, 
Траг да му се по прсту кажује,  
Ка невјерној кући Бранковића,  
Но сви пали један код другога,  
Пјевајући и Турке бијући,  
.................................................... 

                                                 
2  Јован Томић, Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина, 
стр.15, Др Глигор Станојевић, Бајо Пивљанин, стр.26-27, Др Обрен Благојевић, Пива, стр. 
146. 
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Витезови Срби вртијељски, 
Луча ће се вазда призирати 
На гробницу вашу освештану”.  

Сулејман је потом дошао на Цетиње, попалио га, и натјерао 
Црногорце на послушност и на плаћање данка. Народ се потом тргао и 
није хтео да улази више ни у какве авантуре док не види да и сами 
Млечани прихватају озбиљно ствар. Иако су њихове симпатије биле више 
за хришћане они су, ипак, из страха, ишли једно време после Сулејманове 
победе са Турцима; тако, на пр., и 1686. год. приликом неуспјелог пашина 
похода на Будву.  

Резиме: 
Пораз турске војске под Бечом 1683. године био је једна велика 

прекретница у даљој историји европских народа. Од тога тренитка некада 
мочно Турско царство постаће „болесник на Босфору”. Сусједне земље, 
попут Аустрије, Млетачке Републике и др, у историји познатијих као 
Велике силе имаће велике аспирације на освајање њених територија. Све 
оне ће на различите начине правдати ту своју освајачку политику. 

У таквој „игри велике силе” су се на домаће становништво позивале 
као да се боре за њихова права и слободе. Отуда и њихова 
заинтересованост за претежно српско становноштво на овим просторима. 
Да би их привољели на устанак у те области су слали угледне хајдучке 
или ускочке харамбаше, а један од таквих је био и Бајо Пивљанин.  
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ДОПРИНОС БАЈА ПИВЉАНИНА  
У БОРБИ СРПСКОГ НАРОДА ЗА СЛОБОДУ 

Дуго времена личност Баја Пивљанина није била освијетљена 
историјском истином, већ је била позната из великог броја сачуваних 
народних предања која су се с кољена на кољено генерацијама преносила. 
Када кажемо историјском истином, под тим подразумијевамо да се о некој 
личности сазнава и пише на основу архивске грађе. 

Захваљујући пронађеним архивскоим документима која датирају из 
времена постојања Млетачке Републике, личност и улога Баја Пивљанина 
у знатној мјери су освијетљени и историјском истином. На основу до сада 
пронађених докумената може се закључити какву је улогу имао Бајо са 
својим ускоцима у великим ратовима какви су били Кандијски који је 
трајао 24 године (1645-1669) и Морејски који је трајао пуних петнаест 
година (1684-1699). То је било вријеме када једно велико царство какво је 
било Турско које се простирало на три континента достиже врхунац своје 
моћи и када су текле и последње припреме за њено проширивање даље 
према западној Европи гдје је као прво требало савладати Аустрију тј. 
освојити Беч. Са тим, неуспјелим походом на освајање Беча можемо рећи 
да је уједно и почетак краја моћног турског царства.  

Са Кандијским ратом почиње млетачко савезништво са, прије свега, 
српским племенима у својим пограничним областима, и оно ће се 
обнављати у свим ратовима између Венеције и Турске до почетка 18 
вијека. Од времена отпочињања рата и Венеција и Турска су нстојале да 
наш народ, тј. брдска, црногорска и херцеговачка племена привуку на 
своју страну и то им је, могло би се закључити, било много важније него 
борба за освајање непријатељских градова и утврђења.  

У том временском периоду, посебно брдска и херцеговачка племена 
је карактерисала разједињеност, тј. неразвијеност осјећања за опште 
интересе, једино су црногорска племена била нешто чвршће повезана 
преко Збора око владика и најистакнутијих главара, али и међу њима није 
било трајнијег заједничког интереса и циља. 

С обзиром да су Херцеговачка племена била мање везана за 
Венецију, Млечани су настојали да преко мноштва људи који су из 
Херцеговине прешли у Боку, као хајдуци и постали најбољи борци у 
овоме крају на које су Млечани могли рачунати, придобију и њихове 
сународнике да се боре за интересе Венеције. Управо разједињеност 
племена и непостојање осјећаја за опште интересе на једној страни и 
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непостојања заједничког ратног циља измеду племена и Венеције и ова 
сарадња била је доста несигурна и неизвјесна.  

Долазак хајдука у Боку Которску у вријеме кандијског рата био је 
догађај од великог значаја. Хајдуци, највећим дијелом поријеклом из 
Херцеговине, а дјелимично из Црне Горе, некадашњи турски поданици, 
који су због турског насиља напустили своја огњишта, нашли су уточиште 
на млетачкој територији и отуда под окриљем Венеције водили герилски 
рат против Турака. До 1660. године број досељених људи православне 
вјероисповијести у Боку попео се на 1200.1 Према Млетачким изворима, 
крајем 1664. године број досељеника у Боку попео се на 1500, од чега је за 
оружје било способно 500 људи2 Хајдучки центар у Боки постаје Пераст. 
Ту групу људи забиљежила је и наша историја, јер свако није могао бити 
хајдук. То су били људи посебног кова, спремни да се увијек ухвате у 
коштац са далеко надмоћнијим непријатељем, што значи да су били и 
добри јунаци.  

Пресудни значај за стварање хајдучког центра у Боки Которској 
имале су гостопримство и гарантована вјерска слобода од стране 
Венеције. Бокељски хајдуци, већином досељени из Херцеговине својом 
појавом допринијеће учвршћивању сарадње Венеције с херцеговачким 
племенима.  

Њихово дјеловање почиње неких десетак година након избијања 
кандијског рата, а најинтензивније се може сматрати од турске опсаде 
Котора 1657. године до пред крај рата. Они као добро организована 
дружина се јављају 1654. године, откад почињу да пустоше дубровачку 
територију, једини слободан пут за упад у турску земљу. Из тог периода 
посебно се истицао хајдук Бајо Николић Пивљанин, Мато Његушевић, 
Барјактар Лимо, Нико и Стево Поповић и други, чије је подвиге опјевала 
народна пјесма. 

Млечани су на почетку кандиског рата, највише захваљујући 
ускоцима имали нешто успеха у Далмацији, тј. у оном областима 
већински насељеним српским становништвом. Отуда је Венеција полагала 
велике наде у Србе, међу којима је био међу најпознатијима Бајо 
Пивљанин.  

Постоји више верзија које говоре о узроцима Бајова одласка у 
хајдуке, али свака помиње турска злодјела, што значи да је Бајо био један 
од ријетких људи који им се супротставио.  

У јужним крајевима Далмације и Херцеговине оперисао је Бајо 
Пивљанин, који се јавља први пут 1654. год. са неких 1.500 другова. Тих 
година нападали су Турци у Боки Пераст (1654.) и Котор (1657.), али нису 
постигли никаква успеха. Под Котор их је довео из мржње на Млечане 
бивши грбаљски капетан, потурица Џафер-ага Тујковић.  
                                                 
1  Ј. Радонић, Римска Курија, 337. 
2  Б. Десница, Неколико података о Пераштанским хајдуцима, Прилози, VII, 181. 
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После напада на Котор турски заповедници су ријешили да казне 
Пивљане и Никшиће, који су помагали Млечанима. У експедицији, којој 
се придружио и Челебија, учествовало је 10.000 војника. За та наша 
племена, савременик свих ових догађаја - турски путописац Евлија 
Челебија пише, да они, с херцеговачким пашама "говоре једино с 
врховима од анџара", па због тога "управник те области њима никога не 
сме да пошаље". На том путу Турци нијесу имали никаквих већих борби 
од значаја, али су опљачкали око 12.000 комада ситне стоке. Побуњеници 
су се били повукли у своје планине. Евлија казује да су похватали 
извјестан број људи и да су нашли богат плијен у драгоценим стварима, 
али то не прелази оквир општих мјеста. У његовом присуству је Сихраб 
Мухамед паша оштро укорио Дубровчане, што су помагали хришћанима, 
и њиховог је посланика дао затворити.  

О Бајовбом четовању из времена кад је као ускочки харамбаша био у 
служби Млетачке Републике, пронађен је приличан број писаних 
докумената. На основу тих докумената може се пратити и Бајов приватни 
живот из тог временског периода. Из времена Кандијског рата су и први 
писани подаци у којима се помиње Бајо. Тако се у једном документу 
помиње да је у августу 1664. године 200 которских хајдука предвођених 
Бајом Пивљанином и браћом Поповић напали један турски караван.  

У списковима далматинскаг генералног провидура, Антонија 
Приулија др Бошко Десница, вршећи истраживања у задарском архиву 
пронашао је три тзв. Терминације (наредбе). Оне су издате на Хвару 11. 
јуна 1669. године, којима је провидур, на молбу харамбаша Баја 
Пивљанина, Грујице Жеравице и Вукосава Пухаловића, издао наредбу да 
се њих тројица уведу као војници у „списак заслужних которске коморе”. 
Када се зна да је увођење у ове спискове значило и високо признање и 
стално материјално обезбјеђење, јасно је да су ови људи већ тада морали 
имати велики углед и заслуге.3 

За ускоке и "Морлаке" писао је млетачки провидур Катерино 
Корнаро, да су "народ неукротив и необуздан", а на њих је око 1666. год. 
вршио највећи утицај Србин Цвијан Шарић, харамбаша у Шибенику, који 
је 1652. год. био заробио алај-бега Јусуфа Филиповића, "најкрупнију 
личност међу турским Крајишницима".  

Извјесна обнова турске снаге настала је од 1656. год., откад је 
султан Мухамед IV без обзирно рашчистио стање у престоници бацио се 
свом снагом на Млечане и постигао видне успјехе. Његов син и наследник 
Ахмед није имао среће у борби с Аустријанцима (1664. год. претрпео је 
пораз у битци код Св. Готхарда), али је ипак склопио врло повољан мир. 
Над Млечанима је међутим Турска однела коначну победу, освојивши 
1669. год. Кандију. 

                                                 
3  Др Бошко Десница, Прилози, VII. 
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Завршетком кандијског рата хајдуци, тј. Ускоци који су до тада били 
од велике помоћи Млетачкој Републици око очувања њених пограничних 
посједа у јадранском залеђу, сада су се нашли у тешком положају јер су се 
Млечани обавезали да на границама одржавају ред и мир, а он су прије 
свега живјели од плијена и пљачке у рату. Да би унеколико задовољили 
своје савезнике провидур Приули је организовао и сазвао савјетовање са 
највиђенијим хајдучким харамбашама. Са овог савјетовања одржаног у 
Задру упућени су хајдучки захтјеви сенату у Венецији. 

На захтјев Сената у Венецију је отпутовала делегација у коју су 
хајдуци одредили Баја Пивљанина, Грујицу Жеравицу, Вукосава 
Пухаловића и буљубашу Милошевића. Поменута делегација је у јануару 
1670. године упутила млетачком дужду једну представку у којој се, 
између осталог, каже да је број хајдука који су 1654. године пребјегли на 
млетачку територију, тј. на подручје Пераста порастао на 1500 људи од 
којих је 500 способно за оружје. У истој представци се наводи да је сада 
усљед мира опстанак тог народа доведен у питање. Решење њихових 
проблема хајдуци виде, и за то моле, да се њиховим, хајдучким, 
породицама одреди као боравиште или Врана у Котарима или Рисан у 
Боки, да им се да земља на обраду, им наравно док усјеви не приспију да 
им се додијели помоћ од државе. Поред наведенох захтјева, хајдуци су 
још тражили ослобађање свих намета и царина и да им се призна право на 
првостепено суђење у свим међусобним грађанским и кривичним 
предметима.  

Предочивши им поменуте захтјеве Сенат се нашао на муци, јер, с 
једне стране није хтио оставити незадовољне хајдуке неиспуњавајући 
њихове захтјеве, тим прије што су им били добри савезници и који им још 
могу ваљати, а с друге стране било је тешко прихватити њихове захтјеве 
посебно у погледу њиховог насељавања у близини турске границе. 

Послије више мјесеци чекања, Млечани су ријешили да хајдуке 
населе у Рисну и околини (Грахову, Стражарници, Мрамору, Вишњем 
пољу, Дврсну, Кривошијама, Шољицама, Витоглаву и Ублима). На самом 
почетку насељавања хајдука у поменутим мјестима дошло је до сукоба 
између њих и Турака у којем су Турци претрпјели пораз. Наиме, сукоб је 
отпочео када је почетком јануара 1671. године Јусуф-ага Ризвановић 
покушао да их отјера са своје земље, на којиј су се хајдуци почели 
насељавати.  

У овај суког се укључила и Порта, и иста је извршила притисак на 
Млетачку Републике, тражећи да хајдуке уклони из Рисна и околине. Под 
притиском Порте сенат у Венецији је донио друго решење, да се хајдуци 
населе у Истри. Ово ново решење је било нерадо прихваћено међу 
хајдуцима. Да неби изазвала њихов револт Млетачка Република је 
усвојила низ њихових захтјева: ослобођени су пореза и царина, обећана 
им је помоћ у градњи кућа и православне цркве, изузети су од државног 
рада на галијама и грађевинама. Између осталог усвојен је и њихов ранији 
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захтјев да имају право изабрати четири судије за суђење унутрашњих 
спорова у првом степену, а у другом да одлучује капетан Распа. За 
насељавање им је одређена околина Пуле, гдје има бунарске воде и 
пашњака, а држава им је обећала и помоћ у житу. Као извидницу у Истру 
су хајдуци послали Његошевић Мата са још тројицом. 

На основу наведених обећања, хајдуци прихвате ново рјешење и 
крајем маја или почетком јуна 1671. године на четири млетачке галије је 
укрцано око 600 хајдука са својим породицама и одвезено у Истру. Међу 
њима, као један од најугледнијих, био је и Бајо Пивљанин. 

Тамо су хајдуци прошли врло лоше. Од датих обећања од стране 
Млетачке Републике скоро да није било ништа. Они су се почели осјећати 
као у некој интернацији или заробљеништву, тим прије што нијесу добили 
обећану им земљу већ су, тако рећи зависили од млетачке помоћи, због 
чега су и долазили у суком са мјесним становништвом. Но стање је 
постало још теже када су почеле да харају разне болести које су убрзо 
попримиле епидемијске размјере. Тада су почели од млетачких власти да 
траже дозволу за враћење у Боку, али како је нијесу добили почели су да 
бјеже. Бјежали су у Сењ, гдје је било још помало хајдучије, а неки су се 
враћали и без дозволе у Боку. Према документима тада су Бајо Пивљанин 
и Мато Његошевић успоставили контакт и са аустријским генералом у 
Карловцу. 

Што услед помора од епидемије, што услед бјекства број хајдучких 
породица у Истри јако се смањио тако да су 1673. године у Истри биле 
свега 33 њихове породице, међу којима је била најбројнија Бајова 
породица, настањена у мјесту Премантури, а бројала је десет чланова и 
једног роба – Турчина.  

Бајо се дуго није задржао у Истри. Већ наредне године нема помена 
о његовом становању у Истри, за који др Глигор Станојевић оправдано 
каже да је то била права трагедија бокељских хајдука, „Никада хајдуци у 
својој историји нијесу за тако кратко вријеме доживјели толико несреће”4. 
Наредне године се, трагом архивских података, Бајо помиње као 
становник Задра. 

Крајем 1683. год. Бајо Пивљанин је ступио у чету Илије Јанковића и 
почео с њом нападати Турке по равним Котарима. Главни јунак и вођа 
ускока постао је популарни Стојан Јанковић, једна од најмилијих 
личности нашег народног епа, богати православни посредник и млетачки 
сердар ,il cavalier Janco’. Рат против Турака у главном су и водили ускоци, 
са малим ефективима редовне млетачке војске. С тога су "велика" 
освајања и била спора и ријетка. Освајање сјеверне Далмације, до Цетине, 
трајало је преко четири године. С почетка бјеху заузети Скрадин, Врана, 
Обровац, Дрниш; у јесен 1686. освојен је Сињ, а Книн тек 1688. год.  

                                                 
4  Др Глигор Станојевић, Насељавање Истре, стр. 464. 
  Др Обрен Благојевић, Пива, стр. 143. 
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Нешто касније Бајо се вратио у Боку. Из тог времена у млетачким 
срхивима постоје документи који нам говоре о сталној војничкој 
актовности харамбаше Баја и његових хајдука, по Конавлима, Зупцима, 
као и њихове жалбе на понашање дубровчана и Дубровника који су у 
свему пружали помоћ Турцима и њиховој војсци.  

Бајов допринос борби српског народа против турске окупације био 
је велики, како са војничког тако и са моралног аспекта. Четујући по 
Пиви, Дробњацима, Бањанима и другим крајевима, највише Херцеговине 
још за његовог живота постао је симбол отпора. 

Највећи бљесак Бајовог животног пута збио се на Вртијељци 1885. 
године. Поводом тога је Његош у свом Горском Вијенцу о Бају испјевао 
сладеће стихове: 

„Соко Бајо са тридест змајевах 
Мријет неће док свијета траје. 
Дочекаше Шенђера Везира 
У врх равне горе Вртијељке 
И клеше се љетни дан до подне. 
Не кће Србин издати Србина, 
Да га свијет мори пријекором, 
Траг да му се по прсту кажује, 
Ка невјерној кући Бранковића, 
Но сви пали један код другога, 
Пјевајући и Турке бијући, 
А тројица само претекоше 
Под гомиле мртвијех Тураках: 
Рањене их Турци прегазили. 
Дивне смрти просто им млијеко. 
Јунацима бог ће учинити 
Спомен души а прекаду гробу. 
.................................................... 
Витезови Срби вртијељски, 
Луча ће се вазда призирати 
На гробницу вашу освештану”. 
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Резиме:  
Дуго времена личност Баја Пивљанина није била освијетљена 

историјском истином, већ је била позната из великог броја сачуваних 
народних предања која су се с кољена на кољено генерацијама преносила. 
Када кажемо историјском истином, под тим подразумијевамо да се о некој 
личности сазнава и пише на основу архивске грађе. 

Захваљујући пронађеним архивскоим документима која датирају из 
времена постојања Млетачке Републике, личност и улога Баја Пивљанина 
у знатној мјери су освијетљени и историјском истином. На основу до сада 
пронађених докумената може се закључити какву је улогу имао Бајо са 
својим ускоцима у великим ратовима какви су били Кандијски који је 
трајао 24 године (1645-1669) и Морејски који је трајао пуних петнаест 
година (1684-1699). То је било вријеме када једно велико царство какво је 
било Турско које се простирало на три континента достиже врхунац своје 
моћи и када су текле и последње припреме за њено проширивање даље 
према западној Европи гдје је као прво требало савладати Аустрију тј. 
освојити Беч. Са тим, неуспјелим походом на освајање Беча можемо рећи 
да је уједно и почетак краја моћног турског царства.  

Бајо је у поменутом временском периоду био од велике помоћи не 
само Млетачкој Републици, већ и поробљеном становништву, тим прије 
што ни Турци нијесу знали када ће и кога хајдуци напасти без обзира који 
их харамбаша предводи. Међу њима, свакако најзнаћајније личност био је 
Бајо који је још за живота код народа постао легенда отпора турској 
власти и турским помагачима.  
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Маријан - Машо Миљић 

БАЈО ПИВЉАНИН – ПРВА ОПШТЕЦРНОГОРСКА 
ЛИЧНОСТ ИЗ НАРОДА У ТУРСКО ДОБА 

Хајдучког харамбашу Баја Пивљанина памти народно предање а 
историја биљежи као истакнуту личност 17. вијека, која је дјеловала на 
граничном простору између Млетачке републике и Отоманског царства, 
односно између Боке Которске, Далмације и Црне Горе и турских санџака: 
херцеговачког, босанског и скадарског, у вријеме Кандијског (1645-1669) 
и на почетку Морејског рата (1684-1699). О њему казују народне приче и 
анегдоте, опјеван је у народним пјесмама. Историјска свједочанства о 
Бајовом хајдуковању и ратовању у служби Венецијанске републике чувају 
млетачки архиви.1  

У историографији је написано више значајних радова, научних 
студија и мањих текстова о Бају Пивљанину и бокељским хајдуцима, 
њиховој улози, значају и доприносу ослободилачкој борби против 
Отоманског царства,2 када је оно било на врхунцу моћи. Пораз под Бечом 
                                                 
1 Млетачка архивска грађа о бокељским хајдуцима и Бају Пивљанину налази се у 
венецијанском, задарском, дубровачком и бококоторским архивима – у Котору, Перасту, 
Рисну и Херцег-Новом. 

 Пувликована су документа из бококоторских архива (Хајдуци у Боки Которској 1648-1718 / 
приредио Милош Милошевић, Црногорска академија наука и умјетности, Титоград 1988) и 
из задарског (Марко Јачов, Списи генералних провидура у Задру о бокељским хајдуцима, 
Споменик CXXVII; Српска академија наука и умјетности. Одељење историјских наука 5, 
Београд 1986, стр. 179-202, 64 док).  

 Објављена документа из Државног архива у Венецији не обухватају вријеме хајдуковања и 
смрти харамбаше Баја Пивљанина (Il Montenegro de realizioni dei provveditori veneti (1687-
1735) / cura di Ferdinando Ongania, Roma 1896. Превод са италијанског језика: Црна Гора – 
извјештаји млетачких провидура (1687-1735) / приредио Фердинандо Онганиа, превео 
Драган Мраовић, ЦИД, Подгорица 1998). Међутим, истраживачи који су радили у овоме 
архиву, као Јоавн Н. Томић, цитирали су фрагменте докумената. 

 Архивски подаци освјетљавају историјску личност Баја Пивљанина, што знатно одудара од 
народног предања као непоузданог извора за историју. Архивска грађа казује реално о 
приликама које су овога хајдучког харамбашу извеле на историјску сцену, као и о његовом 
хајдуковању. 

 Поред наведених, драгоцјен извор података о Бају Пивљанину јесте и непубликовани рад 
дон Антона Милошевића, Прилог за повијест о хајдуцима и харамбаши Бају Николићу 
Пивљанину (Архивско-мемоарски фонд Библиотеке Историјског института Црне Горе, 
фасцикла 324). 

2 Баја први пут помиње Сима Милутиновић Сарајлија (Историја Црне Горе од искона до 
новијег времена, Београд 1835, стр. 27) доводећи битку на Вртијељци у везу са другим 
изласком Сулејман-паше Бушатлије на Цетиње када је срушен Цетињски (Црнојевића) 
манастир, што није тачно, јер је манастир порушен 1692. год. 
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1683. означио је и почетак његовог слабљења и дао наду поробљеним 
народима у ослобођење. 

Већина тих текстова, и поред неспорно испољене научне 
објективности у сагледавању личности и дјела знаменитог хајдука Баја 
Пивљанина, није могла да избјегне и особени романтизам, па и извјесну 
тенденцију да потврди или да притврди коме, у ствари, осим Пиви за коју 
је везан рођењем и презименом, припада легендарни и харизматични 
харамбаша. 

Пратећи најдаљу прошлост Пиве, њен пут и судбину кроз историју, 
у оквиру неколико држава: Дукље-Зете, Рашке - Србије, Босне, 
Херцеговине, Османског царства и Црне Горе, сасвим је природно што 
Бајо Пивљанин прије свега спада у црногорско историјско насљеђе, што 
припада црногорској повјесници. По ономе гдје је, како и зашто ратовао и 
каквим га је и којим вијенцем историјска судбина крунисала, а каквом га 
је славом, поред народних пјесама, овјенчао Петар II Петровић Његош у 
Горском вијенцу – он је, несумњиво, знаменита личност црногорске 
историје. У тој историји Бају Пивљанину припада посебно мјесто зато 
што је управо он, након пропасти државе Црнојевића и пада Црне Горе и 
Херцеговине под отоманску власт, прва општецрногорска личност из 
народа у турско доба. Његови су подвизи, слава и термопилска погибија 
на вратима Цетиња на неки начин повезивали и подстицали турском 
влашћу разједињена, а често и међусобно закрвљена, црногорска, брдска и 
херцеговачка племена у ослободилачкој борби и саздању црногорске 
националне државе. 

На Бајово хајдучко дјело, витештво и вртијељски подвиг ставио свој 
неизбрисиви печат пјесник, владар и духовник, бесмртник Његош и 
одредио његову историјску судбину. 

Међутим, харамбашу Баја и друге историографије у окружењу и 
историје књижевности самовласно уносе у своје историјске и културне 
баштине искључиво као своју историјску личност: јер није мала ствар 
имати такву величину у свом националном пантеону.  

Поузданији извори казују: Бајо је рођен у Пиви око 1635, у хајдуке 
се одметнуо око 1660, у Кандијском и Морејском рату борио се на страни 
Млетачке републике против Турске, погинуо је на Вртијељци а сахрањен 

                                                                                                                            
 Већина старијих историчара, због недостатка поузданих историјских података, погрешно је 
приказивала историјске околности које су довеле до Бајове погибије на Вртијељци, као и 
његову улогу и у том догађају, па и раније. Штовише, погрешно је навођена година погибије 
великог хајдучког харамбаше, све до појаве текста Јована Н. Томића, Последње две године 
живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина (1684. и 1685. год.), који је сачинио по 
архивским подацима из Државног архива у Венецији (објављен у Београду 1901). Његош је 
Сулејман-агу малог Бушатлију поистовјетио са Шенђером везиром. То нијесу уочили ни 
неки коментатори „Горског вијенца“, а ни Григорије Божовић који је написао врло 
надахнути текст о Бају, у романтичарском духу. По једнима је Шенђер везир - Ћуприлић а 
по другима је то надимак скадарског Сулејман-паше Бушатлије. 
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испред Влашке цркве на Цетињу почетком маја 1685. Прослављени 
харамбаша могао је тада имати око педесет година. Вијест о његовој 
смрти одјекнула је надалеко, и болно. 

Да ли су му Турци приликом погибије посјекли и понијели главу, не 
зна се посигурно. Мада је необично за то вријеме, нико се од њих није 
похвалио главом најчувенијег хајдучког харамбаше, иако су је више пута 
уцјењивали и једва чекали да њоме оките своје бедеме. 

Ни наредно предање изричито не вели да је та општецрногорска 
глава пошла на дар султану или некоме другоме турском великашу, нити 
да је стигла на бедеме на које су стизале бројне црногорске главе. Ни 
скадарски Сулејман-ага, који је успио да дође до Цетиња, упркос 
очајничком отпору бранилаца, и за то унапријеђен у достојанство паше, 
није се похвалио да је Бајовом главом окитио скадарску тврђаву.3 Та глава 
се и није могла посјећи... Ако бисмо повјеровали у тачност извјештаја 
двојице млетачких поклисара да је Бајова глава, заједно са још осамдесет 
глава његових хајдука, као и са четири жива заробљена хајдука, са 
синџирима о врату, ипак стигла у Цариград, пред царски пријесто, онда је 
то и доказ на коликој цијени је била харамбашина глава и колико је њено 
одсијецање значило за царство које се простирало на три континента. То 
је и доказ колико је за Турке значио хајдучки пораз а колика несрећа за 
балканске хришћане под турском влашћу. Славећи своју побједу, Турци 
су на неки начин, и мимо своје воље, одали поштовање и Бају и његовим 
хајдуцима, и мртвима им указали високу почаст. Бајо је и мртав 

                                                 
3 Радован Самарџић, Око погибије Баја Пивљанина, Прилози за књижевност, језик и историју и 
фолклор, Београд 1974, књ. 40, стр. 52-56; Исти, Око боја на Вртијељци (1685), Студије и 
грађа за историју књижевности, Београд 1986, 2, стр. 59-66. 

 Оба рада су заснована на дубровачким изворима. Први на основу извјештаја двојице 
дубровачких дипломатских изасланика (поклисара) од 29. јуна 1685. и, други, папског 
нунција од 26. маја 1685. на основу вијести из Дубровника. Дубровчани су били кивни и 
хајдуцима и харамбаши Бају Пивљанину. Настојећи да пред савезницима из Св. лиге 
прикрију своју сарадњу са Турцима и заједничке акције против хајдука као млетачких 
савезника, они су ишли толико далеко да су пласирали големе неистине, од којих је 
најмонструознија она да су Црногорци дочекали хајдуке у неком тјеснацу и побили их да би, 
наводно, поново стекли турску милост. 

 Анегдота о Бајовој погибији, одношењу његове главе у Цариград и прослава турског 
тријумфа над хајдуцима настала је знатно касније, највјероватније на основу поменутих 
дубровачких извора (Боро Вујачић, Црногорци у анегтодата и причама, Титоград 1986, стр. 
17-18. – Поента ове анегдоте је у часу када су четири јањичара на специјалном постољу 
изнијела пред султана умивену и очешљану главу Баја Пивљанина. Телал је огласио да је то 
глава турског крвника, озлоглашеног бунтовника и разбојника – Баја Пивљанина. Анегдота 
каже: „Два ока гледала су, као да је жива, а два мрка брка падала су испод посјеченог врата“. 
Мученичке хајдучке главе биле су на копљима поређане око сараја. 

 Као одговор телалу, султану, великодостојницима, беговима и јањичарима звекнули су 
ланци (синџири) око врата заробљених хајдука, а заорио се њихов лелек: 

 - Леле нама Бајо, соколе, и јуначе! О, ђе си Црна Горо, и Херцеговино – до мора, да видиш 
како се велика Царевина, у сред Стамбола, поноси главом твог неумрлог сина!). 
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тријумфовао. Од свих отписаним хајдуцима и њиховом легендарном 
харамбаши Турци нијесу ускратили ни славу ни правду. 

Тек, Бајо је на Цетињу, ето, већ пуних 320 година, испред Влашке 
цркве, у друштву знаменитих црногорских јунака и главара, на гробљу 
опасаном оградом од неколике хиљаде пушчаних цијеви, ратних трофеја 
из битке на Граховцу, једне од најпресуднијих у црногорској историји 
(1858).4 

Бајов седамнаести, „бесудни“ вијек био је не само вријеме неслоге и 
разједињености међу црногорским племенима него и почетак 
ослободилачке борбе, са ослонцем на Млетачку републику. 

Док су нека племена од невоље ишла под турским барјаком, и 
притиском, против Црне Горе, а нека била неутрална, Бајо Пивљанин је 
својом погибијом и подвигом постао свима витешки узор. Његова жртва у 
одбрани Цетиња и Манастира као духовног и свјетовног центра 
ослободилачке борбе ширег простора била је отрежњујућа и подстицајна 
у развијању општецрногорске идеје. Он је под барјак хајдучки и 
црногорски својом славом окупљао црногорске и херцеговачке главаре и 
скоро сва племена. Тај барјак све слободније су гледала а и под њим се 
окупљала не само црногорска и брдска племена, него и херцеговачка. Бајо 
је својим термопилским подвигом постидио оне који су ишли с Турцима 
на разур Цетиња. Народ је осјетио значај и величину Бајова подвига и 
његових хајдука, васкрс црногорске слободе, слоге и државе. 

Слиједећи вишевјековни потмули глас народа Његош је свемоћно 
загрмио, направивши од Вртијељке општецрногорски симбол, највеће 
брдо а од Баја највећег народног јунака. Хајдучки харамбаша, који је већ 
био ушао и легенду, својим жртвовањем је означио мјеру црногорске 
слободе. 

Историја је удесила да је овај јединствени хајдучки харамбаша, 
Пивљанин по поријеклу и презимену, једино могао погинути бранећи 
пријесто слободе, на Цетињу и за Цетиње. 

Историја признаје само оно што је било, што се и како десило. 
Његош је Србима васкрснуо Обилића, а Црногорцима Баја Пивљанина. 
Први је метафора витешких подвига, други свјетионик слободе на врху 
Вртијељке, и стварни узор за отпор и конкретну борбу. Саздање 
црногорске националне државе почива и на костима и на прегнућу Баја 
Пивљанина.5 
                                                 
4 Прије тридесетак година на Цетињу сам чуо предање да ће Црна Гора стећи независност када 
се Бајова глава споји са његовим тијелом које почива испред Влашке цркве. То пророштво се 
приписивало некаквом јуродивцу који је у бившу пријестоницу бануо тридесетих година 
прошлог вијека. Имао је један рукав на џамадану бијел а други црн и очи бијеле, окренуте 
унутра, испод бијелих трепавица. Неки су га повезивали са духом Мата Глушца. 

5 Пошто је Црна Гора потпала (1496) под турску власт и сачувала својеврстан аутономан 
положај у оквиру Османског царства, већ 1526. године избио је први већи устанак против 
власти моћног царства које се спремало да покори Европу. И касније је било мањих и већих 
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Бајо Пивљанин је личност врло инспиративна за изучавање: онакав 
какав је заиста био, каквим га памте извори и предање, али и онај који је 
временом постао, каквим су га учинили традиција и историја, каквим су га 
овјенчале народна пјесма и легенда. 

 
II 

Бајо је и онакав каквим су га представили строги историчари на 
основу сачуване архивске грађе и других извора, али и онај којега су 
смишљали романтичари, пјесници и писци, разни биографи и патриоти. 

Ипак, највећи је и најсуштаственији у Његошевој мисли и дјелу.6 У 
неку руку тај фиктивни Бајо „стварнији“ је од онога о коме податке и 
драгоцјене чињенице чува неколико млетачких архива. 

Ипак, о стварном Бају Николићу Пивљанину још увијек се не зна 
довољно, нарочито о његовом животу прије одметања у хајдуке, када је 
имао око 25 година, као ни о првим годинама хајдуковања. Највише 
података о њему, већ прослављеном хајдучком харамбаши, најпознатијем 
и најугледнијем међу бокељским хајдуцима, сачувано је из посљедње 
двије године његовог живота. О стварном Бају драгоцјена „зрнца истине“ 
сачували су и народно предање, легенде и епске пјесме. 

За нашу тему врло је важно ко је и какав је био харамбаша Бајо 
Пивљанин? Шта кажу о њему документа а шта предање, како је до сада 
освијетљен је његов карактер, оцјењено харамбашино хајдучко дјело, 
какав је стварни допринос дао ослободилачкој борби против турске 
власти у другој половини 17. вијека, какве су биле његова хајдучка улога 
и слободарска мисија? 

Историографија се бави историјском личношћу Баја Пивљанина, док 
предање, пјесма и легенда његов лик граде слободније, у спрези духа и 
народне маште. 

Највише штете чине они који личност Баја Пивљанина претјерано 
идеализују.7 
                                                                                                                            
побуна и устанака, поготово када је Млетачка република ратовала против Турака. За скоро 
два вијека до смрти Баја Пивљанина истакло се доста главара и јунака, а било је и витешких 
подвига, побједа и пораза. Али тек су пораз на Вртијељци и Бајова погибија имали опште-
црногорски карактер. Томе није допринијело само ново вријеме и нове околности, него и 
Бајова претходна слава и хајдучке борбе на ширем простору на млетачко-турској граници и 
у унутрашњости турске територије. Бајови хајдуци су никли из народа и са њим се стопили. 

6  Петар II Петровић Његош, Горски вијенац, стихови 1044-1062. 
7 Наравно, такву сложену личност, као што је Бајо Николић Пивљанин, треба сагледати и с 
лица и с наличја. То не може шкодити већ користити у склапању истине о тако значајној и 
изузетној личности. Бајо личи своме времену – он је јунак свога доба. 

 Као реални јунак, са ореолом славе првог хајдучког харамбаше међу бокељским хајдуцима, 
Бајо Пивљанин је као бранилац Цетиња ушао у историју Црне Горе. 

 Међутим, хајдучког харамбашу Баја, и раније и данас, неки историописци, неоромантичари 
и истраживачи књижевне историје су толико глорификовали да би га уздигли на јуначки 
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Колико су се неки биографи заузимали да расвијетле његово 
поријекло, утолико су више мрсили клупко народног предања. 

Баја Пивљанина поједини антологичари и истраживачи народне 
књижевности издвајају и изопштавају из историје Црне Горе и њеног 
културно-историјског бића и представљају га највећим и најснажнијим 
ликом „међу свим српским хајдуцима и харамбашама“. Испада да се Бајо 
харамбаша постхумно национално опредијелио. Или његовим биографима 
и тумачима није било довољно што је био хришћанин, православац из 
Пиве, већ је морао, кроз њихова уста, да се национално изјасни у духу 
данашњих времена. Испада да је, по његовим тумачима, харамбаша Бајо 
својом несмотреношћу грешком бранио Цетиње и пао на Вртијељци. 
Харамбашини самозвани заступници овоме хајдуку и јунаку накнадно 
придају врлине као да им оне које је стварно имао нијесу довољне, 
обликују његов епски карактер, појачавају му витештво, побољшавају 
чојство, изоштравају оштроумност, домишљатост, ослањајући се више на 
народне пјеваче него на историјска факта. Народне пјеваче не обавезује 
историјска истина, јер их је творац частио даром и маштом. Вук Караџић 
је сакупио и објавио доста пјесама о Бају Пивљанину, а није му ништа 
придавао. 

Неспорно је – Бајо Пивљанин је био хајдучки харамбаша, али је 
тешко устврдити да је био и харамбаша над харамбашама. Међутим, неки 
би данас од њега да направе српског Робина Худа.8 Незгоду за такву 
„креацију“ причињава простор на коме је хајдуковао, а посебно 
плаћенички статус код Млетачке републике. 

Заиста, Бајо је био један. Народна пјесма вели да се Бају нико није с 
мегдана враћао. Документа не помињу његове мегдане већ само подвиге у 
служби Млечана, док народна пјесма управо на мегданима гради његову 
величину, јунаштво и чојство, а данашњи „заступници“ харамбашини све 
то преувеличавају. 

Народни пјевач да би истакао величину Баја Пивљанина ставља 
његовог кума по некима побратима Мата Његошевића, као харамбашиног 
секунданта на мегдану са турским агом, у положај издајника што 
историјски није тачно. Његовим „истинозаступницима“ је ближи 
харамбаша Бајо из поезије него из историје. 

                                                                                                                            
пријесто (као да он то није заслужио па му треба њихова помоћ) и овјенчају (својим) 
ореолом славе и витештва тако да у коначном то уздизање више личи на карикирање него на 
суд о ономе који је „чувар вере и части народне“. У томе претјеривању нијесу заостајали ни 
понеки историчари, критичари и антологичари. 

 Пишући о Бају, уздизали су себе уз његову величину, настојали да уз њега порасту, китећи 
га претјерано, као да он не би претрајао без њиховог сладуњавог величања и егзалтација. 

8 Љубомир Тадић, Српски Робин Худ: антологија о Бају Пивљанину – „Бајо Пивљанин у 
историји, легенди, причи, изабрали и предговор написали Милоард Р. Блечић и Божидар 
Младеновић, Политика, Београд 2001, бр.31359 (17. II 2001), стр. 2. 
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Лако је уочити да се морално-етички принципи Баја Пивљанина о 
којима свједоче архивски извори не подударају са онима из народних 
пјесама. Бајово човјечно поступање из пјесама не поклапа се сасвим са 
оним што историчари налазе у документима. Бајо је знао и настојао да 
испуни задату ријеч, али је у томе најревноснији био према Републици, 
зато су га Млечани поштовали и вјеровали му. Тврда вјера је у оно доба 
била правило у кодексу вриједности којих се чувени харамбаша у 
стварности држао, на што су га обавезивале и писане и неписане норме. 
Понекад је историјски Бајо „бољи“ и „хуманији“ од онога из поезије. 
Сјетимо се како је, на превару, гоњен осветом, љубомором и 
повријеђеном чашћу својој вјереници, која се опредијелила за турскога 
пашу, одсјекао руку до рамена, на којој је био заручнички прстен.9 Али то 
је поезија, а не историја. А таквих појединости о Бају у којима се историја 
и поезија, народно предање и легенда разилазе има доста. 

Истина, његово учешће у окршајима и бојевима уливало је 
хајдуцима снагу и чврстину, снажило их и подстицало – али су они 
побјеђивали и тамо гдје Бајо није био, као што су и са њим доживљавали 
тешке поразе, насиједали на преваре, не само турске, дубровачке и 
млетачке него и на домаће. 

Тешану Подруговићу се не може замјерити што преувеличава Бајове 
карактерне и јуначке особине и врлине, али се историчарима и другим 
истраживачима не може опростити када и поред увида у историјске 
изворе придају чувеном харамбаши и оно што он није био или није чинио. 
Претјерује се често у томе како је Бајо увијек притицао у помоћ 
хришћанском становништву, православнима, посебно незаштићеној раји 
од турског насиља. Али стварни Бајо је знао да пали и хришћанска села, 
нарочито она у турској граници, која нијесу смјела или хтјела да се ставе 
на млетачку страну. Руку на срце, палио је и жарио харамбаша Бајо 
Николић Пивљанин, разаро, плијенио стоку, одводио робље не само 
турско него и хришћанско, продавао га и препродавао, плијенио имовину, 
судио се са другима, судили му.10 У ратно доба био је жешћи, у мирно 
дисциплинованији. Сабља и џефердар су му били убојити, а сам је 
допадао рана, чак и у међусобним хајдучким свађама. Али то је исто-
ријски Бајо, а не епски јунак. Његови неки данашњи „правозаступници“ 
би некако да забашуре његову трговину робљем, поготово хришћанским, 

                                                 
9 Лука Грђић, Опис Гацка са старинама и обичајима народним: по народном причању, 
Босанска вила, Сарајево 1881, год. 2, бр. 5, стр. 72; Вук Стефановић Караџић, Српске 
народне пјесме. - (Државно издање).- књ. III: Пјесме јуначке средњијех времена, Београд 
1894; књ. VI: Пјесме јуначке и најстарије средњијех времена, Београд 1899; књ. VII: Пјесме 
јуначке средњијех времена, Београд 1900. Радован Зоговић, Црногорск епске пјесме разних 
времена: антологија, Титоград 1970. 

10 Хајдуци у Боки Которској 1648-1718 / приредио Милош Милошевић, Погорица 1988, стр. 
166-167, 170, 175, 178-179, 181-182, 184-185, 187-188, 192-193, 194-195, 220-221. 

 Такође, скоро код свих историчара чији су текстови засновани на архивским подацима и 
критичком методу наилазимо на сличне чињенице. 
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запљену стоке, одношење имовине, разлоге парничења, а истакну његове 
етичке принципе, које је он неспорно имао, а посебно оне којима су га из 
патриотских разлога „частили“. 

Истина, хајдучки харамбаша је жестоко кажњавао све оне који су га 
преварили, изневјерили, издали, повриједили. Није бирао средства када се 
светио. Био је хајдук, јунак, трговац, млетачки плаћеник, ... Међу 
хајдуцима је био цијењен не само по храбрости него и по мудрости, како 
по јунаштву тако и по чојству. Раздраживали су га турска обијест и 
насиље, али је умио да трпи млетачко лукавство и дволичност.11  

Неки у томе претјеривању иду толико далеко да понашање 
хајдучког харамбаше сликају као светачко, као да је био поп а не хајдук, 
подупирући то своје идеализовање „моралним кодексом“ његова племена 
и краја, што је, опет, накнадна митологизација једне историјске личности. 

Историјски Бајо Пивљанин није био увијек добар и увиђаван према 
„сиротињи раји“. И сам је палио и пљачкао куће православаца. Дешавало 
се да такође, и он и његови хајдуци послије својих акција или по 
млетачком задатку „сиротињу рају“ оставе на цједилу, на милост и 
немилост Турцима. А знали су његови хајдуци да и недјела почине на 
турској територији. Сјекли су главе и хришћанима. 

По предању харамбаша Бајо није се либио отмица, стоке и чељади. 
Отимали су и дјевојке и удате жене, дјецу и старце – и све продавали као 
робље. Ударао је и на сватове. Али је знао понекад и витешки, према 
народној пјесми, да поступи.12 

                                                 
11 Па ипак је не мало претјеривање када поједини истраживачи – хагиографи без зазора и 
укуса, прелазе мјеру подношљивости у идеализовању његовог моралног лика, што према 
изворима нема баш увијек реално покриће. Бајо је био добар харамбаша, мудар вођа, али је 
премного да је био и добар стратег. 

12 Из необјављене књиге Максима Злоковића Бокељске легенде публикована је анегдота у којој 
се вели како се Бајо са хајдуцима залијетао из своје куле у Перасту у „оближњу турску 
крајину“, робио и доводио дома стоку, благо и робље. 

 Приликом неког четовања по Херцеговачком пашалуку, Бајо Пивљанин је од бегова Ченгића 
уграбио силан плијен и одвео „готово сву чељад као робље“. Међу тим „турским робљем“ 
била је једна лијепа ђевојка, која се нарочито истицала стасом и складношћу. Бајо је Ченгића 
чељад смјестио у кулу, а осталу „у доње подруме“. 

 Турци су успјели да се преко капетана Рисна, конте Вицковића, нагоде са Бајом за откуп 
робља. Међутим, она лијепа робињица није хтјела да се врати. Стала је испред Баја и конте 
Вицковића и рекла: „Валај харамбаше, кад би могло бит, ја се не бих ни за какво благо 
мицала искрај тебе, ни за твоје куле“. 

 Бајо је на то, по предању, одговорио: „Добро, ђевојко, пољуби крст и остани у кули да ми 
будеш љуба задовијек“. 

 Он се са њом вјенчао у ораховачкој цркви. Невјеста је добила крштено име Милица. 
Међутим, тога нема у историјским изворима. Стварна супруга Бајова звала се Манда, али се 
не зна од кога је рода била. У другој варијанти Бајова одметања у хајдуке пошто су му Турци 
преотели вјереницу, поред оне већ споменуте коју је забиљежио Лука Грђић – Бјелокосић у 
„Босанској вили“, у којој се испрошена ћерка кнеза Милутина Жарковића зове Јелица, 
постоји и друга, у другој, сличној варијанти коју је, како наводи Обрен Благојевић (Пива, 
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Бајо и његов легендарни побратим Лимо барјактар једном приликом 
су пропустили сватове Ришњанин Хаџије, чекајући бољу прилику да му се 
освете: 

„Откако је гавран поцрњео, 
није хајдук разбио сватова’. 
Гриота је удрит на сватове 
и ђевојци срећу укинути“...13 

 
III 

Настојећи да скицирају цјеловити лик Баја Пивљанина неки 
критичари14 истичу битне Бајове особине, као легуру епског и 
историјског: његову „оправдану бунтовност“, али је она понекад 
немотивисана и тешко је правдати. Пред Млечанима, као плаћеник, знао 
је да буде и сувише попустљив : наводе се Бајове наводне „тежње вишим 
националним интересима“. Иако нема освијештену националну идеју, он 
је, осим освете и стицања плијена за егзистенцију, осјећао да хајдучка 
борба није само у интересу Млечана него и у интересу народа. Но, ни у 
томе није био баш увијек досљедан : водећи хајдучке акције у млетачком 
интересу, чинио је истовремено и на штету народа, удовољавајући 
Млечанима. Неспорно, Бајо је био добар харамбаша, имао је велики углед 
и харизму, али у акцијама није увијек био срећне руке. Понекад га је 
водила емоција, поготово када се светио. Његови биографи истичу да је 
имао дара за преговоре, али је не мало претјеривање казати да је био и 
дипломата. Посебно се наглашава Бајова слобода личног дјеловања, 
заборављајући да је та слобода била условљена и ограничена и с турске и 
с млетачке стране. Несхватљиво је, упркос приликама које су наступиле 
након мира између Турске и Венеције, како је Бајо Николић као главни 
харамбаша и заступник бокељских хајдука пристао да са свим хајдуцима, 
њиховим породицама и својом фамилијом буде депортован у Истру и 
тамо, и у Задру, проведе пуних 13 година. 

                                                                                                                            
Београд 1971, стр. 134-125) по народној пјесми забиљежио Марко Вујачић, ђевојка се звала 
Милица а била је ћерка кнеза Богадна Поповића. У знак освете Бајо је убио и пашу 
Тепавчевића, који му је преотео ђевојку, и несрећну Милицу. Бајо је, такође, убио њенога 
оца и запалио му кућу. 

 Народна машта у предању које је забиљежио М. Злоковић удесила је тако да се она 
покрштена Ченгићка, у ствари супруга Милица, на вијест да је Бајо погинуо на Вртијељци (а 
црни глас јој је донио ђевер Димитрије) стрмоглавила са врх куле у море. Снажни југо је 
однио њено тијело у морске дубине. Легенда каже да „и данас рибари чују испод куле 
Миличино нарицање за погинулим харамбашом“. (Максим Злоковић, Бајова Милица, 
Сусрети, новембар-децембар 1990, стр. 38) 

 Бајова жена Манда је живјела и послије његове смрти са малољетним синовима. 
13 Вук Стефановић Караџић, књ III, стр. 442. 
14 Григорије Божовић, Крајина Лазара Сочице, Београд 1996, стр. 28-30; Исти, Бајо Пивљанин, 
Политика, 1931, год. 28, 8. август, стр. 6. 
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Млетачка документа су драгоцјени извор о хајдуцима и Бају 
Пивљанину. Млечани су о њему давали суд са становишта својих 
интереса и ратних планова, али су га цијенили више од свих осталих 
хајдука. 

Г. Божовић15 мисли како се до касно о Бају најчешће погрешно 
судило, нереално и нетачно и да је харамбаша позитивнија личност него 
што су га приказивали историчари и критичари. Овај критичар не вјерује, 
рецимо, суду млетачком и дубровачком, и ако су о њему сачувана њихова 
документа, већ се ослања на мишљење његових Пивљана, у ствари на 
њихова предања, пјесме и легенде. Наравно, Бајов лик се урезао у 
колективно памћење његових Пивљана, али то је епски а не историјски 
Бајов лик. Божовић свјесно претјерује када тврди да је Бајо више 
бунтовник него хајдук, а биће да је обрнуто. 

За Бајово одметање у хајдуке узимају се најчешће мотиви које даје 
епска пјесма, а не трага се нарочито за историјским разлозима и 
чињеницама. Очигледно, Божовић и многи други настоје да Баја 
Пивљанина унапријед оправдају и амнестирају од свега што би му се 
могло приговорити. 

Они истичу да је Бајо отишао „гори у хајдуке“ из дубљих потреба а 
не само из личних разлога, да се одметнуо не да „граби и отимље“ него да 
убија Турке и да свети све што је остало „у српству и крсту“. Али то није 
критички научни суд, већ патриотска транспозиција историје. Епски 
вирус. 

Историјска факта говоре да су Бајови разлози за одметање били 
превасходно лични, јаки и дубоки, али су се поклапали са тешким 
положајем народа. Одметање је било Бајов једини излаз. Касније је 
његово хајдуковање заиста било отпор окупатору и његовим зулумима. 
Али истина у пјесмама о Бају разликује се од истроријске.16 Бајо је у 
предању идеализован, епски уобличен: народ је хтио јунака према себи, 
свом тешком положају и мукама које је подносио а не млетачког 
плаћеника. Народ му гледа кроз прсте, али историја узима само чињенице. 

И Бајови хагиографи17 преувеличавају његове узмахе, борбе, 
циљеве, а превиђају да је био и трговац и да до Таслиџе није ишао да 

                                                 
15  Исто. 
16 Обрен Благојевић, Бајо Пивљанин, у: Пива: природа, историја, етнографија, револуција, 
Београд 1971, стр. 130-154; Јов. Н. Томић, Посљедње две године живота и рада харамбаше 
Баја Николића Пивљанина (1684. и 1685), Београд 1901; Антон Милошевић, Прилог за 
повијест о хајдуцима и о харамбаши Бају Николићу Пивљанину, Архивско-мемоарски фонд 
Библиотеке Историјског института Црне Горе, фасц. 324; Б. Десница, Неколико података о 
пераштанским хајдуцима и о харамбаши Бају Пивљанину, Прилози за КЈИФ, Београд 1927, 
књ. VII, стр. 179-188. 

17 Глигорије Божовић, Крајина Сочице Лазара, стр. 28-30; Милорад Р. Блечић, Божидар 
Младеновић, Чувар вере и части народне, предговор књизи Бајо Пивљанин у народној 
песми, Београд 2000, стр. 5-30. 
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охрабрује сиротињу рају и свети нанесене јој неправде већ да за млетачке 
трговце набавља волове и другу стоку, за коју није имао навику да плаћа 
већ да отима и плијени. 

Које витез Бајове отете синовице: 
„Сунце јарко на високо ти си 
Стрико Бајо, на далеко ли си!“ 

 
Није позив на општу него за личну помоћ у невољи. Додајмо, Бајо је 

спасавао робињице, али их је доста и отео и продао. 
Посебно је нетачно и неодговорно називати Баја Пивљанина, јунака 

17 вијека, „националним револуционаром“18 у вријеме када ни у Отоман-
ском царству ни у Европи нема ни помена о некаквим револуционарним 
процесима. Његова историјска величина и улога су неспорне, иако хајдук 
Бајо Николић није увијек и у свему позитивна личност. Његова витешка 
смрт је учинила да се Бајове мане не помињу. 

На крају, Његош га је за све амнестирао. А његова се не пориче. 
Међутим, то није историјска већ пјесничка амнестија. 

 
IV 

Бајо Пивљанин је био човјек ријетких способности, снажне природе 
и карактера, бистрине, четовођа са великим искуством, али је изгледа, 
умио и политички да мисли. Уз све остало, био је врло опрезан, иако га је 
темперамент понекад насвајао. Био је гласовит и угледан – по свему 
човјек из народа. Хајдук из Пиве који се захваљујући своме одметништву, 
отпору и подвизима уздигао изнад осталих хајдука и харамбаша. Они су 
му то признавали и поштовали га, иако изнад осталих није био ни по чему 
осим по личним способностима и нешто ширем сагледавању прилика. 
Бајо је слиједио судбину: хајдучку и личну. 

У ствари, практично је слиједио само политику млетачких 
провидура, Сената и хајдучке интересе. На крају је историјска наука 
уздигла Баја Пивљанина изнад интереса и једних и других – дајући му 
мјесто у националном црногорском пантеону. Не смета што су Бајову 
витешку честицу носили и други да је уграде у слична саздања. 

Дилема је код Бајових животописаца ко је кога пронашао: Бајо 
Млечане или они њега?! Или, узајамно. Њему су Млечани били потребни 
да га приме на своју територију, а он њима у рату с Турцима. На млетачко 
лукавство Бајо је одговарао стрпљивошћу и сопственом бистрином. И 
хајдуци и Млечани су знали колико су једни другима неопходни. Хајдуци 
су у рату били нередовна млетачка војска, а у миру су једва опстајали, 
сналазили су се како су знали и умјели. Требало је претрајавати и 
                                                 
18  Григорије Божовић, Крајина Лазара Сочице, стр. 28. 
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преживљавати на туђој територији, са великим бројем хајдука и њихових 
породица, али и са избјеглицама с подручја под отоманском влашћу. 
Хајдуци назад, у Турску, нијесу имали куд. На своја огњишта се вратити 
било је опасно, самоубилачки, немогуће. Ни Бајо назад, у Пиву, није имао 
куд. Турке је узнемиравао и држао у страху. Идући напријед, Бајо је ишао 
у наручје Млечана и био принуђен да удовољава њиховим захтјевима и 
интересима, да се довија, живи и ратује. Ту има разумијевања за његове 
походе и хајдучке нападе на села и караване да обезбиједи средства за 
преживљавање, не бирајући начин како то да оствари. Идући с Млечанима 
и Приморцима Бајо се, судбински, кроз два стољећа, срео с Катуњанима и 
другим Црногорцима бранећи опште огњиште. Тога дана, који је скупљи 
од неколико стољећа, Бајо је постао највећи општецрногорски јунак. 

Из извора сазнајемо да Бајо Пивљанин и његови хајдуци нијесу били 
млетачки поданици али јесу савезници, најамници у вишем смислу. 
Млечани су Бају највише вјеровали. Држали су га уз себе платом, 
поклонима и медаљама.19 Он је према њима био искрен, они често 
неискрени, према неким хајдуцима чак и сурови. Млечани су Бају 
подигли кулу,20 а он њима отворио пут у унутрашњост Турског цартсва, у 
свој народ. 

По предању Бајо је са својим хајдуцима свуда стизао, понекад зван а 
најчешће је знао да бане изненада, као непогода. 

Народ је свуда видио Баја осветника, браниоца и спаситеља. Зато је 
и народно предање често знало да се замрси. Тако је црногорскога 
владику Висариона Бориловића помијешало са владиком Данилом 
Петровићем. Постоји предање како је „наводно“ Баја Пивљанина 
родоначелник Петровића, знамените црногорске династије, позвао на 
Цетиње и предао му власт над Црном Гором. Наводно, Бајо је као 
свјетовни господар Црном Гором владао свега 15 дана. Али у овоме 
изразу народне маште има и нешто врло драгоцјено, као рационално 
језгро: то је свијест о општецрногорском не само духовном него и 
државном средишту и о потреби да се свјетовна власт централизује. А то 
је било скоро вијек прије него се појавио самозванац Шћепан Мали. Он је, 
лажно се представљајући као руски цар Петар III, успио да привремено 
обједини црногорска и брдска племена. 

Није нимало случајно што је народна машта удесила да Бајо, 
накратко, управља Црном Гором, дјелећи власт са владиком Данилом, 
иако је овај знаменити владика на чело Црне Горе дошао 12 година након 

                                                 
19  Јов. Н. Томић, Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина, 
стр. 15. 

20 Дон Нико Луковић, Један занимвљив податак о Бају Пивљанину, Гласник Народног 
универзитета Боке Которске, Котор 1937, бр. 1-3, стр. 33. 
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Бајове смрти.21 Ова неисторијска појединост везана за Баја Пивљанина 
само је потрвда наше тезе да је предање непоуздан извор, као и да је Бајо 
Пивљанин прва општецрногорска личност у турско доба. С друге стране, 
то говори, упркос историјском удесу и Црне Горе и Херцеговине, колико 
су биле још увијек снажне и духовне и историјске везе међу црногорским, 
брдским и херцеговачким племенима у историјској свијести народа. Ова 
легенда, највјероватније настала у Бајовом родном крају, свједочи да су, 
осим веза између Цетињског и Пивског манастира, упркос турском 
ропству и насиљу, постојале и везе Пиве и Пивљана са Цетињем, брдским 
и црногорским племенима. Те везе су се касније много пута потврђивале и 
коначно потврдиле када је Пива 1878. на Берлинском конгресу и званично 
ушла у састав Црне Горе. Тако и Бајова фиктивна владавина има духовну 
потврду. 

Зато неки настоје да Вртијељку прогласе за српски национални вис 
у срцу Црне Горе, за „српски јуначки олимп“. Но, такве „научне“ 
инсталације су одавно познате. 

Ти исти и њима слични пишући о Бају Пивљанину, који све може и 
свуда стиже, који је оличење свих врлина, без потребе од њега праве 
супермена, мада је он изданак 17. вијека. 

Прије погибије на Вртијељци Бајо Пивљанин је, настањен у Боки, 
Столиву па Перасту, хајдуковао по Херцеговачком санџаку и Босанском 
ејалету, а користио се дубровачком територијом. Послије Кандијског рата 
био је депортован у Истру, у којој су харале епидемије и сиромаштво. 
Хајдуци су живјели у некој врсти карантина. Затим су почели да бјеже из 
млетачког ропства. Бајо је успио да са породицом и браћом пребјегне у 
Задар. То млетачко ропство је предуго трајало – 13 година (од 1671. до 
1684).22 И поред забране Млечана хајдуковао је са чувеним котарским 
ускоцима. Кад је Турска поражена под Бечом (1683) нови которски 
провидур Антонио Зено је Баја, његову браћу и њихову хајдучку дружину 
позвао у Котор, одакле су кретали бројни хајдучки походи на Турску 
територију. Млетачка република се прикључила у новоме рату, званом 
Морејски, Аустрији и Пољској у борби против посрнулог Отоманског 
царства.23 Венеција је настојала да на устанак подигне хришћане – турске 
поданике и да за своје планове придобије црногорска, брдска, 
херцеговачка и албанска племена. Међутим, она није могла да на том 
фронту ангажује веће снаге. Док су хајдуци у Цавтату чекали да се освете 
                                                 
21 Григорије Божовић, Крајина Лазара Сочице, стр. 28-30; Снежана Адамовић, Бајо Пивљанин 
није међу мртвима – Милорад Р. Блечић и Божидар Младеновић: „Бајо Пивљанин у 
историји, легенди, причи”, Београд 2001. – Савременик плус, бр. 97, 2002, стр. 131-134. 

22 Глигор Станојевић, Бокељски хајдуци, у: Историја Црне Горе, књ. 3, том 1: Од почетка XVI 
до краја XVIII вијека, Титоград 1975, стр. 158-160. - „Худа Истра умјесто уточишта постала 
је хајдучка гробница. То је личило на подсмјех судбине јунаку - да умре усамљен и 
заборављен”. 

23 Јов. Н. Томић, Посљедње две године живота и рада Баја Николића Пивљанина (1684. и 
1685), 34 стр. 
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Дубровчанима за мучку превару и погибију својих другова, на 
Паштровиће је кренуо скадарски ага, Сулејман мали, али је доживио 
пораз. У тој борби учествовали су и Црногорци на страни Паштровића и 
Млетачке република. Скадарски Сулејман-ага Бушатлија желио је да се за 
пораз освети. Чак је за себе придобио и нека црногорска племена.24 
Желећи да казни Црногорце и онда удари на Боку, скадарски ага је кренуо 
у поход. Племенски и крвном осветом разједињена Црна Гора, највећим 
дијелом под турском влашћу, није могла да се супротстави великој 
турској сили. Иако су Црногорцима у помоћ стигли Паштровићи и други 
млетачки поданици из приморја, заједно са бокељским хајдуцима, 
браниоци се нијесу могли одупријети неупоредиво надмоћнијем нападачу. 

Међу браноцима Црне Горе и Цетиња били су Бајо и његови 
хајдуци, њих око осамдесет (по народном предању 500, а по Његошу 30). 
Изгинули су сви на Вртијељци, заједно са Бајом Пивљанином. Неки 
наводе, позивајући се на изворе, да је само један претекао,25а неки 
четворица. 

Из приче и извјештаја которског провидура млетачком Сенату 
сачињена је историјска реконструкција битке на Вртијељци, представа о 
подвигу харамбаше Баја и његових хајдука. Турци су заузели Цетиње, 
опустошили га и разорили Манастир.26 Владика Висарион Бориловић, који 
је замијенио отрованог митрополита Рувима Бољевића, заједно са 
становништвом се склонио на млетачку територију. Када су се Кучи и 
Клименти повукли из Бушатлијине војске, он је убрзо напустио Цетиње, 
одуставши од похода на Котор.27 

Само су Бајо и његови хајдуци остали да држе мртву стражу изнад 
Цетиња, сабрани на вјековно зборно мјесто. Вољом историје или неке 
више силе Бајова глава је постала „обшта“, заједничка, од свих изабрана 
јуначка, општецрногорска глава. И Отоманска империја и султан су јој, 
мимо воље, одали највишу почаст. Она је на неки начин до повратка 
избјеглог владике и народа и владала саборним црногорским 
огорјелиштем, у коме је било све уништено, спржено. Из тог згаришта 
црногорског, ојађене огарине „обште цркве и манастијера“, уздигао се 
ореол славе око Бајове главе и његових хајдука, пламен слоге црногорске 
и општеплеменски барјак у Бајовој руци. 

                                                 
24 Исто. 
25 Радован Самарџић, Око погибије Баја Пивљанина, стр. 52-53; Исти, Око боја на Вртијељци 

(1685), стр. 59; Глигор Станојевић, Историја Црне Горе, књ. 3, том 1, Београд 1975, стр. 174-
176; Марко Јачов, Списи генералних провидура у Задру о бокељским хајдуцима, стр. 200-201, 
док. 62. 

26 Глигор Станојевић, Историја Црне Горе, књ. 3, том 1, стр.175-176. 
27 Глигор Станојевић, Историја Црне Горе, књ. 3, том 1, стр. 177-178. 
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Историчари кажу да се на Вртијељци борба водила прса у прса, на 
нож.28 Сам Бајо је, веле, посјекао десет турских глава, док глорификатори 
и наздравичари наводе на хиљаде турских лешева да су покривали 
Вртијељку, као и тијела „српских хајдука, витезова“. Тек сваки хајдук, по 
њима, морао је прије него је пао убити на десетине Турака. Ти исти би 
хтјели да црногорским зубљама слободе распирују угљевље на утуљеним 
огњиштима. 

 
V 

На Вртијељци је погинуо стварни Бајо Пивљанин, а не епски јунак. 
Бају не треба писати панегирике, већ историографски освијетлити његов 
лик и дјело. Он је учесник важних догађаја у ослободилачком замаху 17. 
вијека. Двије године прије Бајове смрти - „пред Бечом је Бурак посрнуо“. 

Најпознатији харамбаша хајдучки је знаменита личност не само 
Пиве него и Црне Горе. Бајо Вртијељски је и Пивљанин и Црногорац, са 
витешким врлинама и људским манама. Народ памти далеко и дубоко. 
Озрачје вртијељске истине је исконско. То су схватили не само Турци 
него и Млечани, па су седам година по смрти бесмртног харамбаше 
лагумали Црнојевића манастир. Уплашили су се извора црногорске 
слободе и духа, или су се осветили зато што није прихватио унију. 

Његош је Бају Пивљанину крунисао и подвиг и заслуге. Обесмртио 
га је вјенцем своје поезије и државотворне мисли. Харамбаша, буљубаша 
– сердар Бајо Вртијељски био и остао велики за све. Као феникс се 
узвисио из сопственог пепела. Он је као хајдук био слободар и слободан 
човјек. Пао је бранећи ту слободу – личну и народну, као изабраник 
историје и судбине ушао је у легенду и у поезију. Заточник слободе, чувар 
њеног олтара. 

Међутим, народу се више допада Бајо Пивљанин из поезије него из 
историје. А то нијесу два Баја – него један те исти: први општецрногорски 
народни изданак. Народ му је подигао споменик пјесмом и предањем, 
историчари истином. Не треба га посматрати само кроз сопствену 
диоптрију. Бајова луча свијетли и другима. Његошев „соко Бајо су тридес 
змајева“, „Срб вртијељски“, како онај историјски тако и онај епски су 
један те исти – у три лика. 

У поговору својој књизи Коментар „Горског вијенца“ велики 
његошолог и филозоф др Слободан Томовић, поред осталог, указује да у 
Његошевим дјелима појмови „Црногорац“ и „Србин“ нијесу синоними 
мада су оба појма неопходна „за правилно разумијевање друштвено-
историјског бића црногорског народа“.29 Томовићев текст је врло упутан и 
користан и за разумијевање личности и дјела Баја Пивљанина, његове 
                                                 
28 Новак Ражнатовић, Бајо Пивљанин – о тристагодишњици погибије, Сусрети, Титоград, мај 

1985, бр. 56, стр. 31. 
29 Слободан Томовић, Коментар „Горског вијенца“, Никшић 1986. – Поговор: стр. 383-407. 
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стварне историјске судбине и мјеста у црногорској повјесници. Др 
Томовић је аналитички и прецизно, врло језгровито и досљедно, 
елаборирао историјску, онтолошку и аксиолошку генезу наведених 
појмова, њихов коријен, употребу и значење, наводећи бројне релевантне 
чињенице у њиховом историјском развоју од средњег вијека до половине 
19. стољећа. 

Између осталог, др Слободан Томовић вели: „Стим у вези Његошево 
„српство“ је политичка свијест нарочите врсте која је настала на подлози 
црногорске борбене традиције и специфичности историјског миљеа. 
Грађено по мјери моралних и културних вриједности црногорског 
народа“...30 У том и таквом контексту овога става истакнутог његошолога 
могуће је разумјети Његошева Баја као „Срба вртијељског“ са његовим 
хајдуцима. По овоме мислиоцу и најбољем црногорском познаваоцу 
Његошева дјела и мисли, култ Обилића одговара „црногорском 
националном типу бескомпромисног борца“ а то значи јунацима као што 
су били Бајо Пивљанин и, касније, Вук Мићуновић и Никац од Ровина 
(Томановић).31 

Његошев Бајо, као ни онај стварни историјски или онај из предања и 
поезије – епски не прихвата ни вазални ни рајински однос према 
Османском царству, док историјски харамбаша хајдучки се не либи 
сарадње са Млечанима, стављајући се у службу Прејасне републике. Баја 
је Његош, као „Срба вртијељског“, обликовао према „стандардима 
црногорске традиционалне етике“.32 И Његошево и Бајово „српство“ имају 
коријен у црногорском народном памћењу. Хајдучки харамбаша је човјек 
из народа, заточник борбено-ослободилачког духа. Зато и није подносио 
никога чак ни своје сународнике, хришћане, који су били на позицијама 
турске власти и Отоманске империје. Управо он је зато и близак Његошу 
и као државнику и као пјеснику. 

Харамбаша Бајо Пивљанин је носио не само политичку и 
националну свијест свога доба већ је, по Владици, изражавао и његову 
мисао и визију. 

Код Његоша је Бајово православље схваћено као „српство“, 
политичко – вјерско. Његош га је ставио у оквире црногорске националне 
историје, чији циљ и смисао остварује. То није ни чудно пошто је и 
владика Петар II један од креатора црногорске националне свијести 19. 
вијека. У његовој мисли и „Горском вијенцу“ Бајо Пивљанин, као „Срб 
вртијељски“, има и психолошку, инспиративну улогу у тој борби и 
обликовању националне свијести. 

Његош је Баја узвисио на олтар слободе стављајући му митски 
ореол, врло свјесно, из политичких а не само књижевних разлога, знајући 

                                                 
30 Исто, стр. 390. 
31 Исто, стр. 391. 
32 Исто. 



Бајо Пивљанин – прва општецрногорска личност из народа у турско доба 

 137 

да је пивски харамбаша из исте народне основе. Ту је очигледна 
идентификација „српства“ и православља, у духу традиције која свој 
коријен има у средњем вијеку. Код Његоша је „српство“, по Томовићу, 
синоним за православље, црногорско посебно. 

„Срб вртијељски“, Бајо Николић Пивљанин је изданак 17. вијека, 
мада се прошлост не може круто омеђавати. Он је изронио из народног 
ткива. Вртијељка је једна од судбинских кота етничког и етичког 
обликовања Црногораца, формирања њихове националне свијести. Соко 
Бајо је својом жртвом надвисио племенске оквире и подјеле. Његов 
духовни профил је црногорски, ментални склоп такође. 

Депласирано је и ступидно не видјети да Пива спада не само у 
црногорску географију него и историју. С Бајом и његовим презименом и 
именом она је ушла у меморију црногорског народа. Није случајно Његош 
баш Бају дао највише мјесто и улогу у преломном 17. вијеку, као општем 
јунаку који припада свима – и у слободном и у неслободном дијелу Црне 
Горе, као и његовим хајдуцима као дијелу народне цјелине. 

Историјски харамбаша Бајо је бранећи Цетиње био свјестан 
историјског изазова и важности окршаја са отоманском војском - иако 
отписан и од млетачког провидура Зена и од црногорског владике 
Висариона. Он је на Вртијељци бранио и вјеру и саборно мјесто 
црногорско-херцеговачких племена – Цетиње, али и себе, слободу и 
достојанство, државно огњиште. Он је бранио опстанак народа, његово 
право на постојање у бесудном добу, у будућности. 

И кроз Баја Пивљанина Његош је градио црногорски народни 
карактер. С. Томовић је, коментаришући највеће Његошево дјело посебно 
истакао да „Црногорци нијесу ужи појам од Срба“ да би се према њима 
односили као према роду. По њему, ови појмови немају јединствено ни 
историјско значење. Такође, појам „Србин“ мада врло значајан „за 
историјску и културну свијест Црногораца у служби је њиховог 
православног, еклезијастичког, али и политичког опредјељења, чија је 
улога била неограничено важна у вишевјековној борби против турске 
доминације и посебно као одбрана од религиозног утицаја ислама“.33 

Црногорци су још из доба Црнојевића, као етноним добили своје 
данашње име. Вртијељка је апотеоза општецрногорске заједничке борбе, 
иако се један дио неких њених племена, под турском влашћу, борио на 
страни Турака, истина не својом вољом. 

Бајо Пивљанин није само погибијом стекао своју црногорску славу, 
већ и укупним ослободилачким прегнућем. 

Његош је разумио тешки историјски положај свога народа, 
племенски раздробљеног и подјељеног. Зато је значајна улога коју му је 
управо он додијелио у развоју народне и националне мисли. Црногорци 

                                                 
33 Исто, стр. 399. 
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нијесу настали преко ноћи нити их је неко измислио већ су се формирали 
кроз историју. Седамнаести Бајов вијек био је само једна од етапа у 
њиховом развоју, еволуцији. Бајо је знао за што се борио: Цетиње је и тада 
било вјерско и народно средиште, језгро бића, духовни инспиратор борбе, 
антиотомански симбол. Оаза слободе у отоманској пустињи. Бајо 
Пивљанин је својом погибијом, не само у Његошевом дјелу, на неки начин 
интегрисао црногорска, брђанска и херцеговачка племена у један корпус, 
корпус из кога је израсла и Његошева и данашња Црна Гора. 

У Кандијском и Морејском рату Црногорци су се појавили на 
балканској политичкој сцени као значајан чинилац. У тим догађајима Бајо 
и његови хајдуци имали су не малу улогу. 

Они су се на Вртијељци обесмртили жртвом, афирмишући култ 
борбе непрестане, изван чега није остала ни Бајова Пива, по карактеру и 
судбини – црногорска. Она је одиграла значајну улогу, у више етапа, у 
националном формирању Црногораца и обнављању црногорске државе. 

Др С. Томовић каже: „Црногорци су се коначно формирали у свакој 
од ових етапа, у тоталитету сопственог историјског искуства као 
становници дукљанске, зетске и црногорске државе“.34 

Од Бајове погибије, па надаље, постепено је вршена и територијална 
интеграција Црне Горе и њено проширивање на своје неослобођене 
крајеве. 

Под барјак чувеног харамбаше полако су се окупљала сва племена. 
Његош је више осјећао него познавао историју свога народа и баштину 
његове државности. Зато је врло важно то што је Бају Пивљанину, 
прослављеном хајдучком харамбаши, дао тако истакнуто мјесто не само у 
своме дјелу него и у процесу црногорске самоизградње, државне и 
националне: као првом општецрногорском јунаку у времену највећег 
успона Отоманског царства и почетка његова краја. Зато и бој или битка 
на Вртијељци има и посебно значење за Црногорце као пресудни догађај у 
17. вијеку. 

Хајдучки харамбаша Бајо је пао бранећи пријесто слободе, опстанак. 
Било је прилика да Бајо и прије погине, али судбина је хтјела и удесила да 
то буде на капији Цетиња. Бранио је на Балкану „једини слободни 
принципат црногорски“, непокорни и непокорени. Знао је да Црна Гора не 
смије пропасти. У том смислу, осјећао је и он и његови хајдуци да би сви 
у окружењу остали без наде у избављење од турског ропства. Петар II 
Петровић Његош је у „Горском вијенцу“, касније метафорично названим 
„црногорском библијом“, ставио харамбашу Баја у функцију остваривања 
националне и државне идеје. С друге стране, Бајова хајдучка свијест 
постала је ослонац црногорској ослободилачкој идеји. Бајово „српство“, 
које му данас неки биографи и тумачи истичу као главну карактерну црту, 
у ствари је највише црногорско прагматично и борбено православље, оно 
                                                 
34 Исто, стр. 404. 
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које је позивало све који су за борбу против туђина под његов 
прослављени хајдучки барјак. Својом смрћу и подвигом вртијељским 
велики харамбаша је испод њега окупио сва околна племена и био 
борбено надахнуће и за шире окружење. 

„Срб вртијељски“ је етноним црногорски у „Горском вијенцу“. У 
историјској стварности Бајо Пивљанин је потврдио и потврђивао сву 
слојевитост и дубину црногорског националног бића као његов први 
општи јунак, у борбеној народној и православној варијанти. Он је то 
потврдио и својим животом и дјелом, а историја његовим именом и 
презименом у ореолу славе – Бајо Пивљанин. 
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Па их онда низат, све у једну ниску –  
Како је то дивно! – Благо оном који 
Тако свијетлих зрна највише изброји. 
   Д. М. Јовановић 

Сажетак 

Библиографија о Бају Пивљанину припада типу персоналних библи-
ографија, и то оних које се, с обзиром на предмет истраживања, испо-
љавају само кроз библиографски попис литературе (радова) о одређеној 
личности, што претпоставља веома дуготрајан, сложен и суптилан 
истраживачки рад.  

Циљ израде Библиографије о Бају Пивљанину је да се што свео-
бухватније и потпуније истражи, прикупи и, на основу међународно 
прихваћених стандарда за библиографски опис различитих врста грађе, 
забиљежи и систематизује сва потенцијално доступна штампана грађа и 
извори, који се својим садржајем, у цјелини или дјелимично односе на 
Баја Пивљанина, без обзира на њихову врсту, мјесто, вријеме и језик 
публиковања.  

На основу до сада евидентиране грађе може се констатовати да је 
литература о Бају Пивљанину фрагментарног карактера и да се најчешће 
налази у оквиру других сродних тема, те је стога врло тешко иден-
тификовати, прикупити и обрадити. Уз то, врло је мало монографских 
публикација, тј. посебних издања, поготово из области историјских наука, 
док је много више писано са аспекта народног предања, легенде и 
књижевнотеоријског аспекта. Тек се у посљедње вријеме значајније 
истражује и објављује архивска грађа и документи о Бају Пивљанину.  
Кључне ријечи: Библиографија о Бају Пивљанину, персонална библио-

графија, литература, Бајо Пивљанин 
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Abstract  

Bibliography on Bajo Pivljanin belongs to the type of personal 
bibliographies, and the type of those which, with regard to the subject of 
research, have only the form of bibliographical listing of the literature (works) 
on a particular personality, which calls for a long-lasting, complex and subtle 
research work. 

The purpose of development of a Bibliography on Bajo Pivljanin is to 
investigate and collect as comprehensively as possible, and based on inter-
nationally accepted standards for bibliographic description of various types of 
materials, to record and systematize all the available potential printed materials 
and sources, which according to their content on the whole or partially refer to 
Bajo Pivljanin, notwithstanding its type, place, time and the language of 
publishing. 

Based on the materials registered so far, it can be stated that the literature 
on Bajo Pivljanin is fragmentized, and that it can most frequently be found 
within other similar topics, and therefore it is very difficult to identify, collect 
and process it. Apart from that, there are only few publications of the 
monograph type i.e. of special editions, in particular in the field of historical 
sciences, while much more was written from the aspect of national oral 
traditions, legends and literary-theoretical aspect. It is only recently that the 
archival materials and documents on Bajo Pivljanin are being investigated to a 
more significant extent. 
Key words: Bibiography on Bajo Pivljanin, personal bibliography, literature, 
Bajo Pivljanin 
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Увод 
Како је у току идентификација, прикупљање и библиографски опис 

грађе и извора за Библиографију о Бају Пивљанину, овдје ће бити ријечи о 
неким специфичностима при изради персоналних библиографија и 
текућем раду на овој библиографији.  

Библиографска дјелатност подразумијева не само уско стручно 
знање из области библиотекарства и информатике, већ, у зависности од 
врсте библиографије и њене свеобухватности, и широко опште знање, 
истрајност, одговорност и досљедну примјену разних критеријума, метода 
и принципа у раду. На жалост, све доскора, ни у нашем друштву, па чак 
ни у стручним библиотечким круговима, упркос евидентном порасту 
броја радова из ове области1, практични библиографски рад није имао 
адекватно мјесто, нити је вреднован у складу са сложеношћу и обим-
ношћу посла, нити у складу са стварном информационом вриједношћу и 
значајем презентованих резултата истраживања. Тек у посљедње вријеме, 
афирмацијом пројекта Црногорска библиографија 1494-1994. наша јавност 
почиње да препознаје, схвата и уважава научно-информациону и сазнајну 
функцију библиографских истраживања, док и даље „само прави знан-
ствени истраживачи препознају стварну вриједност резултата тога муко-
трпног рада“2, који би, као обавезно полазиште, предуслов и интегрални 
дио сваког озбиљног стручног и научноистраживачког рада, требало да се, 
коначно, валоризује у складу са значајем његових резултата и заузме 
адекватно мјесто у нашој стручној и научној јавности, те да из домена 
индивидуалног и личног, односно добровољног, предје у организоване 
институционалне оквире и, самим тим, континуирани тимски рад. 

Израду Библиографије о Бају Пивљанину иницирало је Удружења 
Пивљана у Подгорици поводом одржавања Симпозијума „Бајо Пивљанин 
у историји, књижевности и легенди“. Иако условљено конкретном 
потребом, чини се да је, с обзиром на значај, комплексност и досадашњу 
изученост ове значајне историјске личности, библиографско истраживање 
требало да буде основа и предуслов за њено овако вишеаспектно 
изучавање, чиме би се и учесницима симпозијума, између осталог, 
умногоме олакшао рад. 

                                                 
1  На основу билиографског пописа од 294 библиографске јединице из области библиографије, 
урађена је анализа интересовања стручне и научне јавности за библиографски рад у СР 
Југославији у периоду од 1992-2000. године. Видјети више о томе у: Радуловић, Здравка, 
Интересовање стручне и научне јавности за библиографски рад : радови објављени у 
серијским публикацијама СР Југославије : 1992-2002, Гласник Народне библитеке Србије, 1 
(2003), стр. 41-83.  

2  Сечић, Дора, Допринос Мате Ујевића развоју хрватске библиографије, Вјесник библиоте-
кара Хрватске, 47, 3-4 (2004), стр. 16. 
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Појам персоналне библиографије 
Библиографија о Бају Пивљанину припада типу персоналних, личних 

библиографија. Увидом у стручну референсну грађу и приручнике из 
области библиографије, може се констатовати да овај појам у 
библиотечкој теорији није баш најпрецизније дефинисан. Наиме, док је 
према Библиотекарском лексикону, персонална библиографија „попис 
радова једне личности или радова о њој“3, према Енциклопедијском 
лексикону библиотекарства то је „врста библиографије која наводи само 
дјела извјесне личности и литературу о тој личности.“4. Сљедећа дефини-
ција укључује обје наведене и гласи: „Библиографија се може ограничити 
и на једну личност и пописује дјела те личности (субјективни подаци), 
дјела о одређеној личности (објективни подаци) или, пак, обоје: пуб-
ликације једне особе и публикације о њој; такве публикације именујемо 
личне (персоналне) библиографије; субјективне су кад пописују дјела 
једне личности, објективне када пописују дјела о једној личности“5. 
Најсвеобухватнију дефиницију и тумачење овог типа библиографија дао 
је Војислав Максимовић, према коме „ова врста библиографије обухвата 
само једно лице, заправо његове писане радове и текстове (или 
литературу) о њему... 

Персонална библиографија се двоструко испољава. Она је: а) попис 
радова неког аутора и б) попис текстова о том аутору (ово друго се 
обично назива литература)...У изнимним случајевима или када то траже 
одређене околности, ради се само један од ова два дијела персоналне 
библиографије: попис радова или литература о неком писцу. 

Готово да је удомаћено схватање да персонална библиографија 
обухвата у пракси само она лица која су се писмено исказивала, 
понајвише као литерате. То је сувише уско третирање које може да 
изазива и одређене неспоразуме. Треба имати на уму двостраност 
персоналне библиографије, која се испољава на већ реченом попису 
радова неког аутора и текстова који о њему говоре. Постоје и такве 
личности које нису ништа написале (или су чак биле неписмене) али су по 
нечему остале истакнуте и значајне у историји једног народа, па су о 
њима временом настали бројни текстови. Истраживање њихове 
дјелатности може тражити библиографске пописе литературе која их је, на 
било који начин, интерпретирала и представљала. Пошто у овом случају 

                                                 
3  Видјети: БИБЛИОГРАФИЈА, ПЕРСОНАЛНА у: Библиотекарски лексикон / Владимир 
Јокановић.../ет ал./, Београд, Нолит, 1984, стр. 29. 

4  Видјети: ПЕРСОНАЛНА БИБЛИОГРАФИЈА у: Грубачић, Коста, Енциклопедијски лексикон 
библиотекарства, Сарајево, Завод за издавање уџбеника, 1964 

5  Логар, Јанез, Увод у библиографију: теоријски основи библиографије : историја 
библиографије : преглед библиографија : библиографија у Југославији, Сарајево, Свјетлост, 
1973, стр. 50-51. 
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нема њихових (ауторских) радова, персонална библиографија обухвата 
само литературу о њима“6.  

Дакле, Библиографија о Бају Пивљанину задовољава овај други 
аспект персоналне библиографије, и, колико нам је познато, с обзиром да 
се овдје не ради о аутору, она ће код нас бити једна од ријетких 
библиографија ове врсте (аутору овог рада чак није ни позната нека 
слична библиографија израђена код нас и у нашем окружењу и стога је 
њену израду прихватио као прави библиографски изазов и, прије свега, 
веома суптилан и одговоран истраживачки рад).  

Библиографски истражити, односно пописати литературу о некој 
особи, која притом није аутор, веома је комплексан, тежак и дуготрајан 
посао7. Приликом израде оваквих персоналних библиографија од мале су 
користи библиотечки каталози и разне врсте библиографија, као што је 
Библиографија Југославије, Црногорска библиографија или разни други 
библиографски и други извори, јер се из наслова или анотација 
библиографских јединица тешко може закључити да ли се, између 
осталог, ради о личности која се библиографски обрађује. Методе које 
користе искуснији библиографи, као што су разни поводи везани за 
одређену личност или за догађаје у вези са њом (јубилеји, годишњице, 
споменице итд.), могу бити, уколико их има, индикатор за проналажење и 
прикупљање релевантне литературе. Иако често недосљедни и 
непоуздани, разни регистри и пописи коришћене литературе уз одређене 
већ индиковане публикације (скривене библиографије), а поготово 
регистри уз секундарне публикације, могу бити веома корисни извори 
информација. Ипак, до највећег броја библиографских јединица за израду 
ових бибиографија долази се упорним, дуготрајним, пажљивим и 
исцрпним истраживањима огромног броја различитих врста грађе и 
извора информација.  

И како ниједна библиографија не претендује на апсолутну 
свеобухватност и коначност, те како ни „библиограф никад не пронађе 
последњу библиографску јединицу, независно од уложеног труда, а рад 
мора да приведе крају“8, тако ни персоналне библиографије, а поготово 
овај њихов тип, никада не могу идентификовати и обухватити сву 
потенцијалну грађу и изворе информација и стога је њихова израда врло 
комплексна и претпоставља веома озбиљан и дугорочан истраживачки 
рад. 

 
 

                                                 
6  Максимовић, Војислав, Основе теорије библиографије : са примјерима, Београд, Народна 
библиотека Србије, 1987, стр. 60. 

7  Видјети више о томе у: Радуловић, Здравка, Персонална библиографија у Црној Гори у: 
Сусрети библиографа ’95, Инђија, Народна библиотека Др Ђорђе Натошевић, 1996, стр. 21. 

8  Зеремски, Вида, О Библиографији Милана Коњовића, Годишњак Библиотеке Матице српске 
(1999. изд. 2000), стр. 124 
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Како израдити Библиографију о Бају Пивљанину? 
Циљ израде Библиографије о Бају Пивљанину је да се што 

свеобухватније и потпуније истражи, прикупи и, на основу међународно 
прихваћених стандарда за библиографски опис различитих врста грађе, 
забиљежи сва доступна штампана грађа и извори, који се својим 
садржајем, у цјелини или дјелимично односе на Баја Пивљанина, без 
обзира на њихову врсту, мјесто, вријеме и језик публиковања, те да се у 
складу са досадашњом праксом и већ изграђеном методологијом, 
систематизују и презентују заинтересованој стручној и научној јавности.  

Шта обухватити Библиографијом о Бају Пивљанину? Имајући стално 
на уму циљ истраживања, кључно питање при изради ове библиографије, 
која је само наизглед тематски прецизно задата и дефинисана, представља 
успостављање ваљаних и што прецизнијих критеријума о обиму и избору 
релевантне грађе и извора, због чега се, као предуслов, наметнула потреба 
за изучавањем самог предмета библиографског истраживања. Осим тога, с 
обзиром да се ради о личности о којој се доскора веома мало писало и 
знало на основу историјских чињеница и архивске градје, требало је 
изучити и шири историјски контекст у коме је она дјеловала, како би се 
што прецизније усмјерила идентификација и проналажење потенцијалне 
грађе и извора и како би се избјегле евентуалне недоумице у току самог 
рада. 

Сазнање о оскудности литературе о Бају Пивљанину, као резултат 
претходног проучавања и спознавања предмета библографског истра-
живања, резултирало је опредјељењем да се приликом пописа не треба 
придржавати никаквих принципа селекције и одабира грађе и извора. 
Штавише, с обзиром да се ради о знаменитој историјској личности друге 
половине 17. вијека, те с обзиром на потенцијални информациони значај 
свих података, чињеница и информација који се својим садржајем односе 
на њу, требало би, чак и уз ризик прецјењивања њиховог значаја, што 
исцрпније истражити и пописати све то доступно публиковано знање, без 
обзира на његов обим и вриједност. 

Управо, имајући све то у виду, у попис ће бити укључена и грађа о 
Бајовој најужој породици. Подстицај за ову идеју дао нам је рад Марије 
Црнић-Пејовић, која је, на основу архивске грађе о породици и родбини 
Баја Пивљанина из Архива Херцег Новог, дошла до значајних података и 
о самом Бају9. Значајну информациону вриједност, из истих разлога, могу 
имати чак и разне биљешке, новинске вијести и други, за неке врсте 
библиографија, најчешће ефемерни извори информација. 

Дакле, библиографским пописом ће бити обухваћена сва доступна 
штампана грађа која се својим садржајем односи на Баја Пивљанина и 
његову најужу породицу, без обзира на њену врсту (монографске 
                                                 
9 Црнић-Пејовић, Марија, О Бају Пивљанину и његовој породици и родбини (у Архиву Херцег-
Новог), Етноантрополошки проблеми, св. 8 (1990), стр. 37-50 
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публикације, прилози у периодичним публикацијама и саставни дјелови у 
заједничким публикацијама – зборницима, антологијама, хрестоматијама 
итд.), обим, садржину и вриједност.  

Специфичност Библиографије представља и податак да је Бајо 
Пивљанин личност која је оставила значајан траг и у народном 
стваралаштву и предању, поготово у народним пјесмама, које су веома 
дуго биле чак полазиште и основ за изучавање, идентификацију и 
реконструкцију његове историјске улоге, док је коришћење и изучавање 
архивске грађе и историјских докумената у те сврхе дошло знатно касније 
и у знатно мањем обиму. Стога ће се у попису библиографских јединица, 
између осталог, наћи бројне епске народне пјесме, понајвише из хајдучког 
циклуса, као и ауторски и други прилози из народне и умјетничке 
(ауторске) књижевности, објављени у периодичним и заједничким 
публикацијама (зборници, споменице, разни антологијски избори, 
хрестоматије и друго).  

Појединачно ће се, односно аналитички, обрадити и објављени 
документи и архивска грађа из разних домаћих и страних архива 
(Задарски, Которски, Херцег-Новски, Млетачки и др.), док необјављена 
архивска грађа и рукописи неће бити разматрани, нити пописивани.  

Према начину обраде, односно према методу библиографског описа 
Библиографија о Бају Пивљанину биће примарна библиографија, што 
значи да ће се опис грађе вршити на основу примарних извора, дакле, „де 
вису“. 

Досадашња запажања 
На основу до сада евидентиране и прикупљене грађе за Биб-

лиографију, може се констатовати да је литература о Бају Пивљанину 
фрагментарног карактера, те да се најчешће налази у оквиру других 
сродних тема (хајдучија и хајдуковање, кандијски и морејски рат, 
ослободилачки ратови против Турака, млетачко-дубровачки и млетачко-
турски односи, сеобе српског народа, трговина у Боки Которској и 
Дубровнику, историја Боке Которске, завичајна грађа итд.) и стога је врло 
тешко идентификовати, прикупити и обрадити. Уз то, врло је мало 
монографских публикација, тј. посебних издања посвећених искључиво 
овој теми, поготово из области историјских наука, док је много више 
писано са аспекта народног предања, легенде и књижевнотеоријског 
аспекта. Крупних синтетичких студија скоро и да нема. Тек се у посљедње 
вријеме значајније систематски истражује и објављује архивска грађа и 
документи о Бају Пивљанину10.  
                                                 
10 На примјер, збирка докумената о хајдуцима из архива Котора, Пераста и Херцег-Новог у: 
Хајдуци у Боки Которској : 1648-1718 / приредио Милош Милошевић ; уредник Димитрије 
Димо Вујовић, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 1988 ; 14 докумената 
из задарских архива у: Десница Бошко, Историја котарских ускока, св. 1 и 2, Београд, 
Научна књига, 1950-1951 ; документи из Хисторијског архива у Задру у: Јачов, Марко, 
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Осим тога, запажа се и оскудност података о животу и раду Баја 
Пивљанина у вези са родним крајем, због чега је тај дио његовог живота 
још увијек мало познат и више је везан за народну пјесму, легенду и мит, 
те да је много више радова о његовом животу и дјеловању који се везује за 
Боку Которску, а посебно за Пераст. У прилог овоме говори и Миомир 
Дашић, пишући о значају пројекта „Црногорска библиографија 1494-
1994“ са аспекта историјске науке: „Тек су историјски дјелови данашње 
Црне Горе почели да се са свом научном озбиљношћу историографски 
третирају. Но, не још увијек и на потребном научном нивоу. Када ово 
констатујем ваља истаћи да су Бока Которска и Црногорско приморје 
знатно боље прошли, прије свега захваљујући значајним архивским 
установама (Историјски архив у Котору, Архиви у Будви и Бару, Херцег-
Новом, Поморски музеј у Котору) са релативно богатим архивским 
фондовима историјске грађе и образованим високостручним кадровима 
који су систематски истраживали разне аспекте прошлости ових дјелова 
Црне Горе“11.  

Закључак 
Библиографија о Бају Пивљанину ће, измедју осталог, показати 

колико је личност, улога и значај Баја Пивљанина до сада обрађивана и са 
којих аспеката, у којој мјери је, на основу научних метода, историјских 
извора и примјеном научних начела, прије свега, историографски 
изучавана. Библиографском презентацијом расположиве градје, односно 
извора информација о Бају Пивљанину, освијетлиће се и однос између 
усменог предања, мита и народног стваралаштва, односно 
традиционалног поимања његове личности и улоге, с једне стране, и 
историјских чињеница и докумената, с друге. Прикупљена грађа, односно 
библиографски записи о грађи ће, у сваком случају, послужити као 
подлога и извор података за даљи стручни и научни рад о овој знаменитој 
историјској личности, поготово у области историјских и филолошких 
наука, као и подстицај за нова библиографска истраживања.  

Ипак, практични значај Библиографије о Бају Пивљанину и њену 
употребну вриједност утврдиће само њени потенцијални корисници, 
односно заинтересована јавност. 

                                                                                                                            
Списи генералних провидура у Задру о бокељским хајдуцима, Београд, /с. н./, 1986 ; 
документи из Млетачког архива у: Томић, Јован, Црна Гора за Морејског рата : (1684-1699), 
2. изд., Београд, Српска краљевска академија, 1907. итд. 

11 Дашић, Миомир, „Црногорска библиографија 1494-1994“ темељ информација за 
историографију Црне Горе, Библиографски вјесник, год. 24, бр. 2-3 (1995), стр. 106. 
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Проф.др Благота Мркаић 
Филозофски факултет - Никшић 

О ЛИКУ БАЈА ПИВЉАНИНА У РОМАНУ  
"ВРТИЈЕЉКА" КОСТЕ РАДОВИЋА 

Резиме: 
Бајо Пивљанин, чувена историјска личност из друге половине 

17.вијека, по први пут је представљен у писаном књижевном дјелу у 
роману "Вртијељка" Косте Радовића. 

Као главни лик тог дјела, носилац је значајних историјских збивања 
и узвишених етичких погледа и схватања. Сви остали структурни 
елементи романа бивају усклађени са овим главним јунаком што отвара 
простор за његово потпуније и свестраније представљање. 

У "Вртијељци", као савременом историјском роману, грађења лика 
Баја Пивљанина поткријепљено је његовим најбитнијим особинама 
физичким, психолошким и карактерним. Писац о њему надахнуто и 
занимљиво приповиједа спајајући умјетнички зрело прошло, садашње и 
будуће, зато је овај лик упечатљив и с респектом се задржава у памћењу 
рецепијената.  

 
Кључне ријечи:  историјска личност, грађење лика, структури елементи, 

етичке вирједности, портретисање, психолошка 
карактеризација, биљези времена, патина историје, 
хронотоп, рецепијенти. 
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Prof.dr Blagota Mrkaić,  
Faculty of Philosophy - Nikšić 

ABOUT THE CHARACTER OF BAJO PIVЉANIN IN THE 
NOVEL "VRTIJEЉKA" BY KOSTA RADOVIĆ 

ABSTRACT 
Bajo Pivljanin, the famous historical character from the second half of 

the seventeenth century, is presented for the first time in written literary work in 
the novel "Vrtijeljka" by Kosta Radović. 

As the main character of that novel, he is a carrier of important historical 
events and elevated ethical views and ideas. All other structural elements of the 
novel are reconciled with the main character and that enables his complete and 
versatile presentation. 

In "Vrtijeljka", modern historical novel, creating the character of Bajo 
Pivljanin is confirmed with his most important physical and psychological 
characteristics. The writer is inspired by this character and he narrates about 
him connecting artistically past, present, and future. Because of that, this 
character is impressive and retains in recipients' memory with respect. 

 
Key words: historical character, creating of character, structural elements, 

ethnical values, portraying, psychological characterization, 
marks of the time, coating of history, chronotop, recitipents 
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1. 
Историјска реалност као вид и израз упамћене прошлости постаје 

покретачка снага у многим књижевним дјелима и у различитим другим 
сферама стваралаштва. У том духу историјско у својим бројним манифес-
тацијама егзистира у књижевним структурама у чијем бићу се тран-
сформише у субјективизирану естетску материју. 

Писци, дакле, не трагају као историчари за научном утемељеношћу 
историјских чињеница, већ се од њих стваралачки еманципују и углавном 
их обликују спонтано, а и намјерно, у складу са својим надахнућем, у 
"људску битност".1 

У датом смислу, разумије се, на властити начин представљена је 
историјска личност Баја Пивљанина и то по први пут у писаном 
књижевном дјелу, у роману "Вртијељка" Косте Радовића. 

2. 
Иако снажно инспирисан завичајном Пивом и надахнут и испуњен 

њеном духовношћу и светошћу, писац је имао тежак задатак пишући овај 
роман јер је требало одољети искушењима понављања добро познатог 
историјског, поетског епског, те предању, легенди и успостављеном миту, 
гдје је Бајо укоријењен и гдје је нашао ријетко истакнуто мјесто. 

Одмах треба истаћи да је Радовић у свом стваралачком чину успио 
да оствари својеврсну синтезу сазнања са свих поменутих изворишта јер 
их је почео постепено упијати у родилачкој Пиви још од дјетињства које 
је, познато је, пресудно за даље формирање личности и често се помиње и 
категорише "као отац човјековог живота". 

Радовић је на датом духовном темељу узрастао и остваривао своју 
животну и умјетничку биографију. 

Иако је "Вртијељка" недавно објављена, критика је препознала и 
типолошки категорисала као роман са елементима времена, идеја, 
простора и превасходно као историјско остварење, а ми, сагласно томе, 
додајемо одреднице богословни и "роман лика" јер је умјетнички 
ситуирана историјска личност Баја Пивљанина, оплемењена вјером, у 
првом плану и углавном доминира у романескном композиционо - 
структурном склопу. 

Избор Бајов за умјетничко уобличавање посве је природан јер је 
писац антејски везан за завичај па је покушао и успио да му враћа дуг 
својим књижевним дјелима. Радовић се тако уврстио у ред значајних 
                                                 
1 Б. Мркаић: "Трајања", Културно-просвјетна заједница Подгорице, 1999, стр.191. 
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завичајних писаца (и не само њих) који су стварали прије њега, а који, 
како је својевјремено истицала Исидора Секулић, "снажно урастају у 
завичајне просторе и људе".2 

У "Вртијељци" ријечима срећно одабраног и добро обавијештеног 
Казивача, наратора дјела, дознајемо да ће о Бају "сазнавати, казивати и 
записивати причу" која је настала на неодвојивом тројству "истини, 
слободи и вјери"3. Писац је тако ненаметљиво у паремиолошкој мисли 
"Човјекова глава неопходна је истини, слободи и вјери"4, у експозицији 
романа експлицирао, у ствари, битне премисе своје поетике. 

Изабрао је најтежи пут, али и најзахвалнији, онај библијског 
карактера који трајно надахњује и учи да би се надаље у властитој визури, 
понајвише кроз представљање лика Баја Пивљанина супротставио злу које 
од искона траје и у различитим варијацијама се преображава све до 
протагониста, како их Радовић експресивно именује, "беочила".4 

Бајо је по свом завичају именован Пивљанин, па је тако и 
новонасталом семантиком имена ушао у ред знаменитих личности чије 
име и дјело трају и послије смрти (као на примјер Свети Василије 
Острошки и Тврдошки, Свети Петар Цетињски) чиме се и мјесто њиховог 
рођења васкрсава и усијеца у памћење. 

Све то упућуује на пишчеву главну усмјереност да Бајов лик сагледа 
интегрално у раздобљу друге половине 17.вијека и то на завичајним и 
ширим просторима и да тако створи слику живота у обухватнијем и 
дубљем значењу. 

3. 
У датом конктексту Бајо Пивљанин има и у дјелу, као главни лик, 

добија улогу носиоца значајних догађаја и збивања из чега су проистекли 
и његови занимљиви властити погледи и схватања, па остали структурни 
елементи романа бивају му подређени и стварају простор да се потупуније 
и свестраније испољи. На том фону постао је сума умјетничког свијета 
"Вртијељке", средиште које успоставља роман као кохерентну цјелину. 

У дескриптивном слоју нијесу ријетки описи који кондезују Бајов 
импозантни спољашњи изглед ("витко и лијепо тијело", "зелене очи", 
"дуги брци изувијани с рамена на рамо", "хитри кораци", "удисао је 
слободу и завичај" и сл.), што је, уз одређене аналогије, другачије од 
његовог портрета датог у народној епској поезији. 

Са теоријског аспекта, Бајов портрет се у овом роману препознаје 
као динамички. Постепено се сагледавају и истичу поједине портретне 
                                                 
2 М. Стојовић: Надмоћ људскости, књ. II, Титоград, 1987, стр.38. 
3 Коста Радовић: Вртијељка, Октоих, Подгорица, 2003, стр.8. 
4 Исто, стр.8. 
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црте, а неке се понављањем наглашавају (такво је, на примјер, 
пребацивање бркова преко рамена прије боја). 

У "Вртијељци", која се, како је поменуто, доима као тип савременог 
историјског романа, са претежно интегралним реалистичким проседом, 
портретисање главног лика је усаглашено са његовим најбитнијим 
психолошким особинама и карактерним цртама. Успостављено је складно 
јединство спољашњег и унутрашњег портретисања, односно "јединство 
тијела и душе".5 

Бајов психолошки портрет се испољава и обликује нарочито у 
изазовним приликама какве су: обрачун са непријатељима, који су обично 
бројнији, доношење важних одлука, освета, праштање и слично. 

Главни јунак романа представљен је и у активностима другачије 
природе. Тако писац о њему, између осталог, истиче: 

"Имао је продоран дух, сигурну процјену, одлучан став и добро 
памћење."6 Сазнајемо и о његовим личним и пословним особинама и 
склоностима: "У Котору су племићкиње вичне љубави шапутале његово 
име пријатељицама".7 У дипломатским активностима, код преговора са 
Млечанима, "отмено и лукаво је углађен, господствено одјевен; кућник и 
домаћин у Пераштанској кули".8 Осим тога, "Води сам своје трговачке 
књиге, говори по латински, има дар за резбарење, био је дипломата 
српских ускока, умио је да одржи здраву атмосферу међу хајдуцима, да 
изабере мјесто за бој и да муњевито удари".9 "Командовао је на Приморју 
одредима бројнијим од 1500 пјешака, ускока и хајдука". Био је народни 
видар "Страховао је потајно од Божјег гријеха" и слично. 

Свим својим бићем, и мишљу и дјелом, залагао се и борио да његов 
род не изгуби "свијест и величину свога имена" јер је био сигуран да је то 
свијет исконских, античких врлина и снажних народносних осјећања и 
свијести. 

И у тешким и честим искушењима остаје одан и досљедан етици 
"чојства и јунаштва" у којој ријеч "људскоћа", како је својевремено 
запазио Валтазар Богишић, спада у ред најљепших ријечи код словенских 
народа. 

Радовић успијева, са мањим одступањима, да о овој знаменитој 
историјској личности занимљиво приповиједа језиком са чистог народног 
изворника, да своју епску наративност протка и прожме лирским 
пасажима, да у својеврсном хронотопу дочара простор и вријеме, 
успостави богат систем мотива и да оваплоти снагу идеја. 

                                                 
5 Др С. Величковић: Књижевни процес, Ниш, 1994, стр.197. 
6 Као под 3, стр.133. 
7 Исто, стр.133. 
8 Исто, стр.133. 
9 Исто, стр.134. 
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На тој основи сваки значајнији ток и обрт у роману одвија се уз 
присуство главног лика, уз његово активно учешће и најчешће пресудну 
улогу. У таквој развојној романексној линији остварена је атмосфера у 
којој се на неспоразуме и разне изазове реагује у духу слободарске 
традиције на којој су настале Бајове поменуте и друге особине, изграђене 
моралне норме и критеријуми, формиране многе врлине и лијепе навике. 

Главни јунак се на тај начин, чини се, више приказује него што се о 
њему казује, мада роман обилује и мноштвом различитих директно 
саопштених података. Са рецептивног аспекта овај лик постепено израста 
у својој садржинској и значењској пуноћи. Његове особине храброг и 
витешког хајдучког (и ускочког) харамбаше и, како се у роману истиче, 
"војводе", одуховљене су највише и пресудно сарадњом са својим сав-
ремеником, великим пријатељем и побратимом Владиком Василијем, 
касније Светим Василијем Острошким. Поштујући његове умне и просви-
јетљене ријечи, искрене и хумане савјете, слушао је "мудрији дио себе". 

Бајо је тако ненаметљиво, али снажно усмјераван, а и само сјећање 
на подвижника Владику Василија, из кога проговара љепота и савршен-
ство природе, наводило га је и обавезивало да се духовно и карактерно 
поистовјећује са њим, да остане досљедан својим врлинама, да душу 
сачува. 

Бајо би без овог свога духовног учитеља био у домену историјског 
хајдучког или каквог га познаје народна пјесма. 

Али, духовно оплемењен, он није никад подлегао искушењима 
насиља, које, како је писао Рене Жирар, "своје разлоге нађе врло јаке када 
добије вољу да се распомами"10. Морално учвршћен, схвата да је 
"Светиња /.../ све што поуздано загосподари човјеком, када човјек вјерује 
да је господар".11 Досљедан свом моралном креду, издиже се изнад 
вјерских, националних и других разлика и великодушно прашта 
заробљеном непријатељу. То се може, на примјер, илустровати 
ослобађањем једног заробљеног Ченгића који је храбро признао да је 
Турчин из Мале Азије. А тај Ченгић је касније причао: "Да ми није 
Курана, отишао би' с Бајом у хајдуке"12. У таквим и сличним приликама 
Бајо је испољавао и потврђивао "надмоћ људскости" и сам се одређивао 
као "најтачнија стварност". Он у општејеванђељском и патриотском духу 
схвата и доживљава "светост жртве", разумије, сазнајемо, да је: "Свијет 
иза /.../ тамо негдје гдје из жртве клија живот као цвијет на води", а то 
јасно асоцира на смисао и величину жртве и жртвовања у "Горском 
вијенцу". Бајо је то на најбољи начин потврдио властитом жртвом и смрћу 
које је Његош у поменутом свом дјелу овјековјечио. 

                                                 
10 Види: Рене Жирар - "Свето и насиље", Књижевна заједница Новог Сада, стр.67. 
11 Исто, стр.68. 
12 Као под 3, стр.106. 
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Са Бајовом смрћу приказана је и трагична збиља нашег народа, која 
се понавља и траје. Након погибије на Вртијељци (1685), главу му 
одсијеца рука човјека из свога народа, који се стицајем околности, борио 
на страни Турака. То је још једна савремена библијска прича о нашем 
Каину и Авељу. 

4. 
На основу изложеног, може се са теоријског становишта 

констатовати да је Бајов лик реализован као лик у развоју, јер су, 
поменуто је, приказани његово дјетињство, младост, одлазак у хајдуке, 
борбени пут и смрт. У свим овим фазама појединачно и заједно остварен 
је конзистентно, са узрастањем, без моралних осцилација и преображаја. 

Не твори се, дакле, суштински другачије од оног што је дато и што 
се очекује на основу "експозиционих ситуација и испољавања". Писац је 
тако остао досљедан поменутим полазиштима и опредијељењу своје 
поетике. 

При обликовању Бајовог лика, успјешно се комбинује и спаја 
развојно хронолошко и ретроспективно. У хронолошком су представљени 
историјски догађаји и Бајов удио у њима са критичким и борбеним ставом 
према злу и насиљу што је писцу давало шлагворт да се директно и 
асоцијативно метафорички осврне и на збиљу свога времена. 

Ретроспективно освјетљава прошлост из које се нуде поуке за 
будућност иако, на жалост, "учитељица живота" није уродила опа-
мећивањем. 

Динамику грађења главног лика у "Вртијељци" одређују описивани 
сукоби претежно са историјским димензијама што је утицало на карактер 
мотива и систем мотивације као и на укупан развој и интеракцијске 
односе структурних елемената. Због тога се овај роман одређује највише 
као историјски. 

Не коче се нити уклањају разлози за акцију главног јунака дјела, већ 
се умјетнички ситуирају и аргументују до самог његовог краја, чиме је, 
увјерили смо се, комплетирана и закључена слика о Бајовом лику са 
успонима, без падова, а инсистирањем на изразитим особинама, он је 
адекватно индивидуализован. Мали је број мјеста у роману гдје се 
пишчева инспирација није снажније размахнула. 

Дедуктивним приступом, прожетим индуктивним поступцима, 
остварена је корелација са другим ликовима, којих у овом роману има 
више, јасно је да Бајо посједује особине које имају динстинктивни 
карактер који плијени својом садржајношћу па му, како смо на почетку 
назначили, одговара статус главног лика. Његовим креирањем приказани 
су, увјерили смо се, културни и социјални миље и нарочито духовни, 
обичајни и вјерски живот Пиве. Учињено је то уз праћење снажнијих или 
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слабијих спољних утицаја, нарочито оних који су се зачели у Пиви и који 
се у њу, по неписаним законима узимања и давања, изнова сливају. 

Примјеном индуктивног поступка сагледан је Бајов, дотицани, 
унутрашњи "лични аспект" и његова одређења према значајним 
друштвено-историјским збивањима. Осјетно је у том смислу и занимљиво 
пишчево медитирање настало махом на библијској и усменој народној 
мудрости а у директној или индиректној функцији обликовања Бајовог 
лика. Илустрације ради, ексцерпираћемо само неколико таквих мисли: 
"Кад трен постане вјечност, живот се зове љубав", "Кад се земља тресе, 
човјек се враћа, завичају", "Љепота најприје страда од силних и без-
божних", "Срећа је осјетљива као чедна дјевојка", "Човјеков ум је птица 
немирна", "Расипа судбина великог човјека и мученика свуда", "Сваког 
Уроша нејаког закоље наша рука", "Зло умије да се скрива" и слично, а 
што и са мисаоне и са изражајне стране потврђује пишчев дар и творачку 
моћ. 

Додавање, иако издашно сагледаном лику Баја Пивљанина, могло би 
наћи мјеста на новом развијеном стваралачком плану у роману о Светом 
Василију Острошком, дјелу чији нуклеус је садржан, како је у критици већ 
запажено, у поглављу "Вртијељке" "Котлић звекну". 

5. 
И дочарана необична панорама и живописност Бајових завичајних 

простора (горских страна, бистротоких ријека и тајанствених вирова, 
љековите воде испод старог Њемањићког манастира Орашје, пећине 
Велешеве чија етимологија имена се везује за словенску митологију, са 
чудесним предањима, те Ђевојачки вир, Писана греда и сл.) у функцији су 
метафоричке карактеризације Бајовог лика, што и на тај начин потврђује 
да је он срастао са предјелима којима се креће, на којима се бори и на 
којима "обитава". 

Осим тога, и многи локалитети (топоними и микротопоними) су по 
њему добили име (Бајово поље, Бајово ждријело, Бајова скакала и сл.) па 
је и на тај начин трајно сједињен са својим крајевима који у том споју и 
имену, као "биљези времена и патина историје", постају изазов да им се 
изнова прилази, јер се и сами собом бране од заборава. 

Писац у свом хронотопу вјешто са простором усклађује романескно 
вријеме. У том погледу настало естетско вредновање историјских еле-
мената, преузетих из ближих или даљих просторних и временских оквира, 
врши се преко пишчевиг назора, односно властитог угла (или углова 
посматрања) на дату проблематику на основу чега се препознаје његова 
самосвојност и тражи кључ за разумијевање овог романа и извајаног 
главног лика. 
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*** 
Тематско-мотивску структуру, стваралачке поступке и технику било 

је могуће пратити у сагласју са факторима који су условили и можда 
пресудно утицали на пишчеву индивидуалну стваралачку опредијељеност 
и развој. 

На крају се може констатовати да се роман "Вртијељка" и њен 
главни лик Бајо Пивљанин, у процесу читања и прочитавања различито 
доживљавају и вреднују, што је и очекивано, јер смисао и карактер 
спознаје и вредновања зависи од тога ко, гдје и када чита. 

Вјерујемо да дјело какав је роман "Вртијељка" одговара само 
озбиљним естетским критеријумима и да ће у протоку времена бити све 
подложније афирмативним оцјенама. 
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Проф. др Снежана Самарџија (Београд) 

ВИШЊИЋЕВ БАЈО 

Процеси стварања и трајања усмене књижевности чврсто повезују 
колективну компоненту са појединачним афинитетом, надахнућем и 
талентом. Сваки народни певач/казивач условљен је фондом тради-
ције и мерилима своје средине. Међутим, његова даровитост изу-
зетно је важна за обликовање варијаната и динамичко моделовање 
наслеђа. Вековима стварана, слојевита баштина и изграђени поетич-
ки системи дограђују се и новим садржајима, чиме се непрекидно, на 
различите начине успостављају споне међу генерацијама. 
На удео појединца у стварању усмених дела Вук Караџић је указао 

још 1824. Девет година касније своје ставове је потврдио штампајћи 
''рачун од јуначки песама''1. Као својеврсни доказ аутентичности грађе, 
подаци о изворима,сведене белешке или језгровити портрети певача били 
су најбоља аргументација Вукових запажања о природи и одликама 
народне поезије. Каснија фолклористичка истраживања и теоријске 
студије најчешће су, новим методолошким приступима и терминологијом, 
водиле ка истим закључцима.2 На себи својствен начин, Вук је једноставно 
''дефинисао'' и сложеност усменог спевавања: ''Који човек зна педесет 
различни пјесама (ако је за тај посао) њему је ласно нову пјесму спјевати''3 
Вукова тумачења је убедљиво подупирао и репертоар Филипа Вишњића. 

Већ у свом времену Вишњић је био познат по песмама које 
прослављају устаничко војевање за слободу. Боравећи на дринском 
ратишту, слепи гуслар је слушао непосредна сведочења о окршајима и 
склапао слику буне.4 Зато Вук примећује ''да је ове све нове песме, од 
Кара-Ђорђијина времена, Филип сам спевао''. Но да ратне победе нису 
једини предуслов трајања епике,потврђују и саме стиховане ''хронике'', 
израсле из слојева традиције и динамичне природе формулативности.5 То 

                                                 
1 С.Караџић, Српске народне пјесме, I, Сабрана дела В.С.Караџића, књ. IV, прир. В.Недић, 
Београд, 1975, стр. 553-583; С.Караџић, Српске народне пјесме, I, Сабрана дела 
В.С.Караџића, књ. VII, прир. Љ.Зуковић, Београд, 1986, стр. 393-411. 

2 Б.Лорд, Певач прича, I-II, Београд, 1990.  
3 С.Караџић, Српске народне пјесме, I, нав издање, стр. 560  
4 Зборник у славу Филипа Вишњића и народне песме, Београд, 1935; А. Белић, Наша народна 
песма и Филип Вишњић, Прилози проучавању народне поезије,III, 1, 1936, стр. 14-17; М. 
Панић-Суреп, Филип Вишњић – песник буне, Београд, 1956; С.Матић, Наш народни еп и наш 
стих, Нови Сад, 1964; В.Недић, Вукови певачи, Београд, 1981.  

5 Матицки, Епика устанка, Београд, 1982. 



Снежана Самарџија 

 164 

(поетско) знање певача испољило се и у четири његове варијанте о 
јунацима ''старијих'' и ''средњих'' епских времена. 

Певач и његова публика доживљавају епску песму као казивање о 
националној прошлости, али је основ сижејног склопа често много старији 
и од певача и од личности достојних епског памћења. Начин прожимања 
слојева је различит, а споне могу бити готово невидљиве, прекривене 
честицама историје, животним реалијама, прецизном локализацијом, 
снагом жанровских норми, вибрацијама фигуре и функцијом епског 
система. Те путеве откривају управо Вишњићеве песме о смрти Марка 
Краљевића, о моћима Савиних моштију и двобоју који богати епску 
биографију Баја Николића. 

Историји познат антитурски борац, истиче се међу хајдуцима и 
ускоцима као Бајо Пивљанин. Архивска грађа и Бајов живот потврђују да 
епика добија подстицаје из историјских збивањa6, али и да та компонента 
представља најмлађи омотач епске стилизације. Иако спада међу 
Вишњићеве композиционо краће варијанте, песма о двобоју између Баја и 
бега Љубовића указује на сложене механизме епског спевавања. 

 

1. Одбијање борбе (експозиција) 

Учесталост мегдана у епској поезији подразумева стабилност схеме 
и делокруга ликова, али су у реализацији обрасца неминовне различите 
варијације. Фабула се у основи грана на два подсистема, чији су модели 
повезани са функцијом јунака. Поремећај равнотеже, неопходан за развој 
догађаја, увек се обликује као изазов. Иницијатор борбе покреће акцију - 
речима (увредљиво писмо; разметање у дружини) или делом (скрнављење 
светиња; харање дома; отимање љубе/сестре; угрожавање владара, народа 
породице, побратима). Таквим поступком се типски обележава изазивач, 
али и изазвани јунак, који се након опремања и окршаја махом враћа као 
победник. 

Други тип сижејног склопа произилази из реакције изазваног. 
Одбијање изазова потенцира снагу изазивача, али се увек уверљиво 
мотивише, уноси напетост у епско приказивање и нијансира односе међу 
ликовима. Разлози одбијања борбе укључени су у комплекс делокруга 
пасивног јунака (цар, султанм краљ - владар), повезују се са позицијом у 
обредно-обичајној равни (младожења) или су саставни део психо-
физичких особености (болест, старост, забринутост за опстанак државе). 

                                                 
6 Бају Пивљанину: Н.Банашевић, Белешке и објашњења уз В.С.Караџић, Српске народне 
пјесме, III, Београд, 1954, стр. 669-670, 674-677; Р.Самарџић, Усмена народна хроника, 
Београд, 1978; Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи, прир. М.Р.Блечић и Б.Младеновић, 
Београд, 2001; Б.Сувајџић, Епске песме о хајдуцима и ускоцима, Београд, 2003; 
В.Палавестра, Хисторијска усмена предања Босне и Херцеговине, Београд, 2003, стр. 410-
411. 



Вишњићев Бајо 

 165 

Варијације одлагања борбе отварају простор за увођење заточника, који 
постаје носилац подвига. 

Иницијални сегмент Вишњићеве песме о мегдану између Баја 
Пивљанина и бега Љубовића указује на оба обрасца. Варирање структуре, 
као код сваког доброг певача, усклађено је са семантичким богатством 
варијаната. Бајова реакција - одбијање изазова, неочекивано нарушава 
компактност фабуларних сегмената и релативизује типску каракте-
ризацију ликова. Алузија на прошлост оправдава бегов поступак: 

''Ти си мене за срце ујео,  
Ти си мога брата погубио; 
Изиђи ми на мејдан јуначки. 

Оба сећања (изазивача и изазваног) односе на сведену ретро-
спективу пређашњег двобоја. Повезивање две епске ситуације није новина 
у Вишњићевој песми. Узгредне реминисценције у ''тексту'' подразумевају 
знање певача и слушалаца о мотивима и сижеима који су изван хронотопа 
опеваног догађаја. Копча између два (независна) сижејна склопа постају 
јунаци и њихове епске биографије. Догађа се да репертоар певача повеже 
наративни ток песме са неким ''ранијим'' окршајима, али се слична 
подразумевања сижеа остварују и на ширем плану односа између 
појединачне варијанте и традиције.7 

Из неког минулог времена бег Љубовић стиче морално право на 
освету братске крви. У етичком (и обредном) нивоу то је његова обавеза. 
Тиме се неутралише почетна негативна ознака изазивача, а тежиште 
двобоја се неосетно премешта са епског на етички план, мада сваки 
мегдан мора имати обе компоненте. Иницијални обрт покреће и додатно 
нијансирање следећих чланова структуре двобоја. Одбијање изазова, при 
том, максимално учествује у изграђивању Бајовог портрета. 

Само највећи међу највећима у епици добијају толику снагу да 
сопствени грех открију другоме. Но и тада се покајање саопштава 

                                                 
7  Вук је, на пример, од Тешана слушао песму о двобоју између Марка и Мусе. Тај сукоб 
мотивисао је епску акцију једне друге Тешанове варијанте, у којој Марка изазива Ђемо 
брђанин. Када се изазивач сукоби са Марком, успоставља се јасна и једноставна веза између 
два сижејна склопа: ''Давно ми је брата погубио, / Погубио Мусу кесеџију'' (Вук, II, 68). 
Други прмер пружа епска биографија краљевића Андријаша, која није тако развијена као 
епски живот његовог брата.Иако Вук није у своју антологију укључио песме о овом јунаку, 
на његову судбину подсећају стихови различитих певача. У завршници песме о коби војводе 
Момчила, Стојан хајдук продужава јуначку лозу. Момчилова племенита сестра подарила је 
Вукашину и традицији ''лијепи пород'' – ''Марка и Андрију''. Грујо Механџић, познатији као 
Вуков приповедач, такође је у Марков монолог укључио реминисценцију на фабуле које се у 
ширем комплексу традиције везују за Андријаша. Више у служби временске одреднице него 
у спрези са заплетом песме, Марко подсећа побратима на њихов пређашњи сусрет: ''Кад ја 
тражих брата Андријаша''. И Филип Вишњић уклопио је у сцене Маркове смрти ехо епске 
судбине другог Вукашиновог сина. Слепи гуслар упечатљиво је упоредио Марков растанак 
од Шарца: ''Шарца коња свога укопао/ Боље Шарца, нег' брата Андрију'' (Вук, II, 25, 60, 74). 
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најближима (соколу, мајци, побратиму), дискретно маскира оповргавањем 
сопствених наредби (Диоба Јакшића) или постаје особени предсмртни 
завет (Стари Вујадин) Тешан Подруговић је чак, у пародијској инверзији 
огледања снага, признавањем преступа започео карикатуру мегданџија, 
Марка и Љутице. Вишњићевом сензибилитету одговарала је другачија 
мотивација. Он није разобличио комично наличје јунаштва, већ је у 
несвакидашњи монолог уградио (само)свест јунака о релативности 
релације победа – пораз. Херојско-трагичка димензија двобоја неопозиво 
елиминише страх, јер харамбаша са наглашеним чојством одбија изазов и 
(нову) борбу: 

''Господару, беже Љубовићу, 
Штета теби погинут од мене, 
Мени жао умријет од тебе; - 
Него, хајде да се помиримо; 
Ако сам ти брата погубио, 
Мене јесте младост занијела, 
И ја сам се давно покајао; 
Него хајде да се помиримо: 
Послаћу ти лијепу јабуку, 
Уз јабуку стотину дуката.'' 

Јединствени стихови, Вишњићева својеврсна похвала животу8, 
постају вишеструко функционални и на нивоу радње и за психолошко 
нијансирање ликова. Харамбашина исповест открива искусног ратника, а 
време пређашњег двобоја (давно) прелама кроз тежину унутарњих борби 
(давно покајао). Да би се започет и пресечен наративни ток ипак развио, 
било је нужно успоставити уобичајен поредак између епских делокруга. 

 
2. Удвајање изазова (заплет) 

Мада је и прва књига (по)грдна, увреде се појачавају при понављању 
изазова. Такав тон у формулама вербалног иницирања двобоја иначе 
заоштрава разлику међу противницима. Одбијајући умир крви, бег намеће 
услове које нико не може прихватити. Из епске перспективе и норми 
колектива ти захтеви су тежи од неизвршивих задатака. Љубовићеви 

                                                 
8 Можда ниједан други Вуков певач није тако прославио вредност живота како је то чинио 
Вишњић. Најбољим епским јунацима удахнуо је готво страсну жудњу за животом. Када уврх 
Урвине спозна да му је остало још мало времена, Марко у предсмртном монологу оплакује 
свој растанак од света: '' Лажив св'јете, мој лијепи цв'јете! / Л'јеп ти бјеше, ја за мало ходах! / 
Та за мало, три стотин' година!'' Прослављени харамбаша и устаник, Ђорђе Ћурчија не 
прихвата ризични сукоб, ''јер ја нијесам дрво врбовина, / Кад посијечеш, омладит не могу'' 
(Вук, II, 74; IV, 26). У тај лајтмотив Вишњићевог репертоара савршено се уклапају и разлози 
Бајовог одбијања изазова. 
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услови демаскирају порив за унижавањем другог човека и бацају сенку на 
његов карактер и побуде. 

Уважавање противника, међутим, открива Бајову (Вишњићеву) 
свест о беговом праву на мегдан. Први ниво је смештен у шири исто-
ријски контекст (господар : раја). Други је личне природе и тиче се части 
и опстанка куће. Поновљеним позивом Љубовић негира управо светиње 
изазваног и његово елементарно достојанство. Потенцирајући положај 
роба, бег не истиче само свеопште покоравање раје власти, већ и потребу 
обесног племића да понижава покореног. Тиме се угрожавају и Бајов 
епски статус и његов образ и, у крајњој линији, опстанак племена и рода. 

Продубљени конфликт у новом изазову успоставља (унутању) 
логику модела, а јунаци се доследно размештају према очекиваним 
функцијама. Типична епска карактеризација (не)пристрасно ''враћа'' 
Љубовића у делокруг изазивача, док Бајо не тражи заточника, већ у 
пратњи побратима креће на уговорено место. Тек тада се активирају 
значења простора, који је Љубовић омеђио у првом изазову. Логика 
градације на особен начин сенчи локалитете: 

Ево теби три мејдана дајем: 
Један мејдан у кршним Корит'ма, 
Други мејдан под гором Трусином, 
Насед равна Поља Невесињског,  
Трећи мејдан ђе се удесимо.'' 

Осим последњег, безусловног попришта, ''мејдане'' бег везује за 
Билећке Рудине, планину Трусину, Невесињско поље. Топографски тачни, 
ови предели су део његове територије, мада и Бајо пореклом води из 
Херцеговине. Из Бајове перспективе, окршај се одиграва у сфери ''туђег'' 
терена, на који изазвани јуак прелази, удаљавајући се од ''своје'' области, 
''од честите Пиве камените''. 

Прекомпоновање обрасца покренуло је модификацију извесних 
сегмената. У том процесу нарочито је захваћена категорија јунака – 
природа изазивача и делокруг помоћника. Но, такав Вишњићев поступак 
није усамљен. Одлагање двобоја, а изостављање делокруга заточника, 
водило је и код других певача ка занимљивој трансформацији улоге 
помоћника или ка дуплирању мегдана. 

 
3. Издајство помоћника (перипетија) 

Дестабилизација типских улога у експозицији померила је 
нијансирање ликова ка медијалном члану сижејног склопа. Новонастали 
преокрет је захватио и споредне јунаке, при чему се сведен опис 
опремања на особен начин укључио у природу конфликта. Слични 
поступци певача уочавају се и у другим епским дуелима, који на 
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специфичан начин стилизују древну подлогу о обуздавању хтонског 
чудовишта. Обе варијанте о боланом Дојчину (ЕР, 110, Вук, II, 78), као и 
Милијина песма о Страхињићу (Вук, II, 44), тежиште стављају на чин 
издајства - побратима / тазбине. Удвајање противника, на пример, обе-
лежава заплет Дојчиновог сукоба са Арапином. Солински/Солунски витез 
добија неочекиваног противника у лику Петра ковача, у чију оданост не 
сумња Демонска природа споредног учесника заплета сачувала се у 
његовом занату, а Дојчин се на исти начин обрачунава и са црним 
насилником и са нечасним побратимом. Опевајћи удес витеза из малене 
Бањске, Милија је дуплирао мотив издајства (тазбина; љуба) и функци-
онално изградио симултане секвенце двобоја (бан: Алија; Караман: љуба). 
Као што страх и ласкање, па и став колектива-родитеља покрећу руку 
банове љубе, тако страст и похота подстичу побратима болесног мег-
данџије да почини најтежу издају. 

Та два типа карактеризације везују чин издајства и за Бајовог 
пратиоца. Секундант у двобоју, Његошевић је придобијен новим братим-
љењем непријатељске стране и обећањем богатства. Обичај одузимања 
епских атрибута од побеђеног утапа се у портретисање ''ђевера''. 
Неискреност се разобличава и препознаје као завист, због које иначе 
долази до раздора унутар ускочких и хајдучких дружина. 

Привидну пасвност споредног јунака Вишњић је изградо савршено, 
као и карактере мегданџија. Бајово поверење према Његошевићу огледа се 
у дискретној градацији. Први њен члан је сам статус побратимства. Затим, 
у непријатељски простор Бајо води само побратима и њему, без колебања, 
поверава сопствени живот. Правила двобоја и сумња у част мегданџија 
искњучују могућност преваре из поступака сведока-побратима. Једна 
појединост, ипак, као да наговештава притворност Његошевића. За раз-
лику од слаткоречивих Југовића или страственог Петра налбантина, Мато 
не изговара ни једну једину реч. Ћутање може одражавати различита 
душевна стања, страхове, дилеме, унутарње драме, гнев, бол, срећу, стид... 
Међутим, Вишњић је пустио да побратимово ћутање постане активан део 
завере, у којој Бајови противници постају, здружене, превара и издаја. 

Удвајање противника није формално учинило мегдан сложенијим, 
већ је (поново) нагласило значај етичких норми. Управо та компонента 
затамниће дубинске слојеве фабуле, поништавајући елементе фантастике, 
иначе оскудне у песмама ''средњих'' епских времена. Као и Дојчина или 
Страхињу или Момчила, Баја чека суочавање са непријатељем који је 
међу најближим сродницима. Заблуде у искреност тазбине, оданост 
побратима, верност љубе активирају се као својеврсни савезници 
изазивача. Усамљени ратник зато дела наглашено и на плану епског 
тријумфа и у равни моралног подвига. Представљајући борбу на живот и 
смрт, Вишњић ће сукоб изградити као огледање части и безчашћа, вере и 
невере. Дефинитивно поларизујући актере, неосетно је (можда и 
нехотице) активирао дубинске слојеве модела. 
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4. Кулминација двобоја (архаична подлога) 

Предност изазивача над изазваним често се стилизује у реалистичко-
епским оквирима, тим пре што сваки пут изазвани јунак прелази у 
простор који припада противнику (туђи, други, онај свет). Страхиња је 
усамљен сред турске ордије, као и млади Сењанин када се одазове 
искусном аги од Рибника. Царским сватовима се у латинској земљи 
спремају замке и заседе. Марко се спушта у приморје где га чека Муса, 
усред горе га вребају злокобне виле, пролази кроз капије градова својих 
непријатеља. 

Снагу изазивача истичу и елементи фантастике, која истискује 
хиперболу именовањем (змај, вила, Арапин) или се као његова ''тајна'' 
разоткрива у завршници дуела. Такви епски мегдани израстају из митске 
подлоге, у којој се силе хаоса ''могу појављивати у ликовима разних 
демонских бића'', а победа над њима је ''средство за одржавање космичког 
поретка''9. 

У појединим сижеима је јасно изведена териоморфна природа 
немани са којом се суочава спасилац-змајеборац. Процес антропо-
морфизације се огледа у заосталим животињским атрибутима или у 
умножавању делова тела противника.10 Епски наследници хтонских 
чудовишта су упечатљиви ликови Балачка војводе, Мусе кесеџије или до 
паса каменитог Костуранина. Спој тих слојева традиције са епском 
техником изграђује одличја и функције типског јунака – црног Арапина. 
Поред номенклатуре (и епитета) он некад добија и ''прецизнији'' опис. 
Дочекује топуз ''у троструке зубе'', када ''збори, плам из уста сипа'', у њему 
су ''три срца јуначка'', а на трећем ''љута гуја спава''.11  

Инерција утростручавања змајевите силе помаља се и у варијантама 
из којих је неутралисана фантастика. Светећи брата, Ђемо три пута 
угрожава Марков живот. Уз Арапина младожењу су црни кум и девер. 
Агу од Рибника прате два агина сина. Наслојавање реалија преко старије 
подлоге уочава се у низу варијаната. Типске црте хтонског насилника у 
сучељавању митских и епских елемената могу добити и гротескне 
нијансе. Спремајући заседу сватовима Ива Црнојевића, Арапин ''на се 
меће три виљевске главе'' (ЕР, 188). 

Архаична подлога сижеа о спасиоцу испољава стабилност и на 
нивоу мотивације борбе. Избављајући отету девојку/жену од чудовишног 
или реалног непријатеља, јунак омогућава трајање племена и породице, 
опстанак народа. У епским ''средњим'' временима поред оваквог разлога, 
повод сукоба постаје провера / потврда части, која јесте својеврсни темељ 

                                                 
9 ЕМ.Мелетински, Поетика мита, Београд, (б.г.), стр. 211. 
10 В.Чајкановић, Мит и религија у Срба, Београд, 1973, стр. 358. 
11 В.С.Караџић, Српске народне пјесме, књ. II, прир. В.Недић и Ж.Младеновић, Београд, 1974, 
песма бр. 55.  
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опстанка (јуначког) колена. Иво Сенковић и Бајо израстају у заштитнике 
угледа куће, браниоце образа патријархалног старешине. Етичка димен-
зија (спасавања рода) зачета је у Бајовој снази да призна грех и покаје се, 
као што кршење моралних норми детронизују Бајове противнике. 

Реалистично мотивисана и спроведена бегова превара ипак је 
призвала представе о демону који угрожава човеково постојање. Не само 
у сукобу против змајева-љубаника или похотних Арапина, него и у 
структури ''класичних'' епских двобоја, постоје трагови древних слојева.12 
Неретко су слике разорног хаоса подведене под реалије историјских 
харања и пустошења, онако како је Влах-Алија целу Бањску ''живијем 
огњем попалио''. Занимљиво је да Милија, баш у овој варијанти, исконску 
слику призива управо при означавању мегданџија:  

''За била се грла доватише 
Па се двије але понијеше.'' 

У развијеном окршају, бан удара: 

''Мучну алу, силна Влах-Алију.''13  
И мегдан харамбаше Баја против невесињског бега положен је у 

истоветне слојеве традиције.  
Историјски омотач Вишњићеве песме вишеструко је прикрио 

представе о борби између змајева. Значења распрострањених веровања 
подударају се упркос разноликости појмова које обележавају учеснике тих 
двобоја - здухаће, здуваће, стухе, ветровњаке, времењаке, облачаре, 
односно але, аждаје или ламње.14 Ови демони непогоде угрожавају летину 
и усеве – опстанак, док им се не супротставе змајевити или аловти 
спасиоци племена, који свој род штите од сваког зла. Борба против 
чудовишта у основи не подразумева искључиво стилизацију обреда 
иницијације, него се може повезати и са календарским митовима. Управо 
су ''календарски, аграрни митови били најважнији модели за епопеје 
класичне старине''. Те, старије сегменте заменила је ''ратничка јуначка 
етика и естетика''.15  

Огњевиту природу демона истиснула је реалистичност опреме, 
појачана чином преваре. Снагу Љубовићу дају Његошевићева похлепа и 
(''витешка'') одора. У том последњем степену антропоморфизације, бег је 
обележен атрибутима типичним за силе и божанства доњег света. Након 
Триглава, Тројана, троглавног Арапина и Балачка, три срца и троструких 

                                                 
12 Ј.Јањићијевић, У знаку Молоха, Београд, 1986. 
13 Б.Сувајџић, Јунаци и маске, Београд, 2005, стр. 43. 
14 С.Зечевић, Митска бића српских предања, Београд, 1981; Д.Бандић, Народна религиј Срба у 

100 појмова, Београд,1991; Словенска митологија, енциклопедијски речник, пр.С.Н.Толстој 
и Љ.Раденковић, Београд, 2001. 

15 Е.М.Мелетински, нав. дело, стр, 279 и 281. 
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Мусиних ребара, Љубовић на себе ставља – троструки панцир. И тело 
демона има слична својства – хала и змај заштићени су крљуштима, што 
је својеврсна тотемистичка компонента ових бића.16 

Бегова танана кошуља, која скрива тајну нерањивости, добија 
магијску снагу, својствену моћима вампира или змијском свлаку. Иако је 
ратничко рухо елиминисало сваки вид фантастике (и у овој и у сличним 
варијантама)17, исконска значења покренула је управо епска стилизација: 

''Кад удара Пивљанине Бајо, 
Кад удара бега Љубовића, 
Просијеца свилу и кадиву, 
А из свиле жива ватра сипа.'' 

Док Бајово тело крвари када сабља откида јуначко месо, преваром и 
издајом заштићен бег не осећа ударце мача.Амбивалентна значеља ''живе 
ватре''18 у овом случају нису тек метафора снаге, већ је спојено више 
чинилаца. Међу најстаријим су представе о змају, ''од којега у лећењу 
огањ одскаче и свијетли'' или ''све ватра од њега сипа''.19 Такву слику, 
уосталом, покреће и епитет срастао са именицом: змај огњевит, огњени 
змај. Сукоб змајева од којих један прети сатирањем, а други омогућава 
опстанак, покреће и асоцијације на митолошке представе о пламену 
огњене реке између живих и мртвих. Сваки епски двобој, уосталом, 
поставља се само у ту граничну тачку. У процесима наслојавања 
традиције и изградње фолклорног фонда епска надградња је затамнила 
митолошке обрисе. Мада се противницима ''понекад придодају митски и 
чаробњачки атрибути (...) митска борба за космос против хаоса прео-
бражава се у одбрану сродне групе племена, државе, своје вере.''20 

 

                                                 
16 Словенска митологија, стр. 193, 206, 393. 
17 Б.Н.Путилов је издвојио примере мегдана у којима удари сабље по (скривеном) панциру на 
Турчину, ''искресавају ватру, од које се приждију грива у коња и трава.'' Б.Н.Путилов, 
Јуначки еп Црногораца, Титоград, 1985, стр. 159. Поред ових примера, двобоји Бајови са 
Грдан-бегом Љубовићем или пашпм Ченгићем доследно уводе мотив скривања ''панцијер-
кошуља''. У зависности од пристрасности певача, оваква опрема приписује се и Бају, као и 
његовом противнику. Сижејна компактност огледа се и у делокругу сведока-секунданта, 
који издаје јунака и помаже непријатељу. В: Р.Меденица, Наша народна епика и њени 
творци, Цетиње-Београд, 1975, стр. 310,319. 

18 В: Словенска митологија; С.Тројановић, Ватра у обичајима и животу српског народа, 
Београд, 1990. 

19 В.С.Караџић, Етнографски списи. О Црној Гори, Београд, 1969, стр. 173; В.С.Караџић, 
Српске народне приповијетке, Сабрана дела В.С.Караџића, књ. III, прир. М.Пантић, Београд, 
1988, при-поветка бр. 36. 

20 Е.М.Мелетински, нав. дело, стр. 281. 
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5. Освета и жртвовање (расплет) 

Спознаја преваре - противникове и побратимове покреће, готово 
бестијалан, Бајов гнев. Том снагом он разрешава мегдан, а завршница је 
својеврсна формула, чија су примарна значења запретена у 
натуралистичкој епској слици: 

''Но му грлом бане запињаше 
А под грлом зубом доваташе 
Закла њега као вуче јагње.'' (Вук, II, 44) 
 
''Обори га у зелену траву, 
Од љутине зубима га закла.'' (Вук, III, 70) 
 
''Трже снагом, потпомага руком, 
Закла Арапа под грло бијело.'' (Вук, САНУ, II, 55)  

Такав крај намењен је у старој бугарштици и отимачу Страхињине 
љубе, само што смрт Деналији долази од чељусти хрта Безбиљега: 

''Деналија ухитио за његово танко грло, 
И бијеше му Турчину танко грло примакнуо.'' (Богишић, 40)  

Иако је мотив одсецања главе противнику веома расрострањен, 
начин погубљења изазивача наглашен је у наведеним стиховима. Формула 
се може довести у везу са најдубљим слојевима фолклорног фонда. Глава 
је симбол ''противникове ратничке снаге и вредности.''21 Исти чин, с друге 
стране, има савршену аналогију у жртвеним обредима. На Божић, 
Петровдан или Илиндан приношене су жртве свецима, који су наследили 
улоге старијих божанстава, какви су били Перун, Триглав или Тројан. 

Да би тријумф био потпун, Бајо ће одрубити главу издајника. 
Изашавши из борбе као победник, прочишћен спасилац и осветник, Бајо 
из ње носи двоструки белег.Разочарање у побратима није исказано 
речима, тим пре што оставља дубљи траг од оштрице беговог оружја. Све 
што је оличавало неверног побратима Бајо оставља као награду Шабан-
аги, другом сведоку (преваре). 

Иако је природно што је изазивач кидисао на Бајву десницу, и у том 
чину назире се комплекс древних веровања. На десном рамену је предак 
заштитник, први од рода, који се силаском у доњи свет приближио 
божанствима.22 И њега је осветила Бајова победа, као што је погубљење 
Његошевића постало својеврсна одбрана Бога и Светог Јована, пред 
којима се духовна веза успоставља. 

                                                 
21 Ј. Chevalier- A.Gheerbrant, Rječnik simbola, Zagreb, 1983.  
22 В.Чајкановић, Светац на десном рамену, Прилози проучавању народне поезије, II, 1935, стр 
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Савладавши противнике, Бајо је поновио подвиг достојан спасиоца 
рода. Као низ епских јунака и митских хероја погубио је троструку неман. 
Та сила није стилизована само троструким панциром из којег сипа огањ. 
Сижејна опна Вишњичеве варијанте приближила је историјској равни 
древну борбу змајевитих противника на више нивоа. Различито приказане 
и разноврсно мотивисане, обједињенњ су три Бајове борбе: против 
неверног побратима, нечасног Љубовића и беговог брата. 

Мада је искупљење братске крви првобитан разлог изазова, чак и 
овај сегмент Вишњићеве песме може добити своју паралелу у аграрном 
митолошком обрасцу. Јер, душа убијеног не може да се смири док ту смрт 
не освете рођаци. Несмирене душе убрајају се такође међу предводнике 
градоносних облака, заједно са демонима непогоде, какви су аждаје, 
змајеви и здухаћи. Тако су освета и (само)жртвовање покренули и 
затворили епску ситуацију, у којој ће харамбаша ослободити сопствени 
род од обести насилника и љаге издајника. 

 
6. Епилог (историјски оквир) 

Одсецањем (три, девет, дванаест) глава немани јунак бајке спасава 
девојку, браћу, унесрећена царства. Свети Ђорђе ће у легендарној причи 
убиством аждаје одбранити девојку и хришћанство. Борба за опстанак се у 
жанровским нормама епике помера ка етичком кодексу колектива, а пра-
образац се следи у широком распону од змаја-љубавника до хиперболе 
живе ватре Љубовићевог панцира. Али, нису само предања, легенде, бајке 
и епске песме активирале слојеве традиције. Веровања су била утиснута у 
реалије свакодневице, у појединости ратних окршаја и њихових крвавих 
исхода. 

Историјска подлога овог мегдана је у основи спорна, мада у њу не 
сумњају ни певач, ни публика, па ни записивач. Када је први пут објавио 
Вишњићеву варијанту, Вук је ''поткрепио'' истинитост сукоба.23 Сумњу су 
искључивала бројна предања и сећања на историјске личности. Поред 
Баја, и харамбаша Мато Његошевић памћен је по појави и поступцима.24 
Невесињу је постојала беговска кућа Љубовића. Чак и простор за који се 
везује мегдан лако се проналази на географској мапи. И одсецање главе 
крвнику и издајнику било је више од рефлекса обредног чина, трага 
аграрног мита или фигуре којом се прославља победа. Формуле 
стилизоване по епским захтевима препознавале су се и као својеврсна 
стварност аудиторијума.  

Тако је након боја на Вртијељци 1865. године, 180 посечених 
хајдучких глава, на кољу око сараја, сведочило о тријумфу Турака. Само 
                                                 
23 Напомене уз Вишњићеву песму о Бају и бегу Љубовићу, В.С.Караџић, Пјеснарица 1814-

1815, Сабрана дела В.С.Караџића, књ. I, прир. В.Недић, Београд, 1965, стр. 274 и 279. 
24 Р.Самарџић, Усмена народна хроника, Београд, 1978, стр. 97-108. 
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на једној ''је био прикачен мали комад папира, како би се знало да је то 
глава Бајова.''25 Издвајање најстрашнијег међу страшнима није, при том, 
ускратило епску славу, напротив. У епском виђењу прошлости, стварност 
се невидљивим нитима преплитала са древним обредима. Исконска 
(вечита) тема о сукобу светлости и таме, о огледању добра и зла, богатила 
се особеним епским заплетима и ликовима (нових) спасилаца. Њихове 
борбе омогућавале су опстанак у вековима националног ропства, а 
подвизи су славили вредности и разлоге постојања. Није зато случајно 
што је слепи гуслар опевао Бајову одбрану части, честитости и јунаштва. 
Баш та, етичка упоришта, на сталној провери свих времена, морала су 
бити призвана као императив харамбашама и војводама, ''кнезовима'', 
вожду и ''сиротињи раји'' у крвавим годинама Српске револуције. 

 

Кључне речи: епска песма, структура мегдана, архаична подлога модела, 
Вишњић, Бајо Пивљанин 
 

 

                                                 
25 Исто, стр. 112. 
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Живко Ђурковић 

БАЈО ПИВЉАНИН У  
“ПЈЕВАНИЈИ ЦРНОГОРСКОЈ И ХЕРЦЕГОВАЧКОЈ” 

СИМА МИЛУТИНОВИЋА САРАЈЛИЈЕ 

У Сарајлијиној “Пјеванији”, поред Марка Краљевића, Бајо Пив-
љанин је најпотпуније опјевани епски јунак. Посвећено му је седам 
епских пјесама (истина шеста и седма су варијетети), затим су им 
придодата два Сарајлијина текста: прозни и поетски. Већ у двадесет осам 
епских пјесама Сарајлијиног антологијског избора “Пјеваније” (Будим, 
1833) уврштене су и двије пјесме о Бају Пивљанину. Донекле је такав 
поступак и разумљив с обзиром да је Сарајлија и антологију и касније 
збирну “Пјеванију” (Лајпциг, 1837) конципирао двополно: као црногорску 
и херцеговачку збирку народних пјесама. Такво разграничење је направ-
љено на основу завичајне везаности опјеваних јунака.  

Свакако, Сарајлији је импоновало када је наишао на пјесме које 
опјевају херцеговачке јунаке, тим прије што је и своје поријекло везао за 
Херцеговину.1 Чак у напоменама уз три лирске пјесме и епску пјесму “Два 
Херака”, које је забиљежио од пјевача Петра Мркића у Котору, по-
ријеклом из Бањана (а Бањани су тада били у саставу Херцеговине), дао је 
опширан осврт шта је “дух Хераках нашијех”. Тај дух Сарајлија је налазио 
у одређеном броју пјесмама и старијег и новијег поријекла. А пјесме о 
Бају Пивљанину спадају у пјесме средњих времена, како их је кла-
сификовао Вук Караџић. 

Наиме, Бајо Пивљанин је историјска личност из друге половине 
седамнаестог вијека, који се силом прилика преселио из Пиве на млетачку 
територију крај Пераста2, (а једно вријеме је живио у Истри и Задру) и 
одатле са својом дружином хајдуковао на широком простору Херце-
говине, Црне Горе и Брда, Босне и Старе Србије.3 Већ у томе времену, на 
свим тим просторима, почео је да се ствара његов култ тако што је ушао у 
усмено народно стваралаштво, прије свега у епску пјесму. 
                                                 
1  Утврђено је да Сарајлијини преци воде поријекло из Драговољића крај Никшића, а да је 

Сарајлијина мајка Анђелија праунука Баја Пивљанина (др Живко Ђурковић, др Благота 
Мркаић, мр Драгица Вујачић: “Сима Милутиновић Сарајлија и Црна Гора”, “Унирекс, 
Подгорица, 1996) 

2  И до данас су се сачували остаци Бајове куле у Дражинову Врту (Тања Вујовић: Куле Црне 
Горе, “Село у Црној Гори”, ЦАНУ-УЦР, књига 66, Подгорица, 2004). 

3  Животопис Баја Повљанина прегледно је дао мр Томо Папић у књизи “Бајо Пивљанин у 
народној пјесми”, коју су приредили др Вукашин Баћовић и мр Томо Папић, Октоих, 
Подгорица, 2000. 
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У свих седам пјесама поменуте збирке Бајо је хајдучки харамбаша. 
Његова чета обично броји тридесет хајдука и још неколико најближих 
сарадника. У једној од тих пјесама (86) здружени одред броји триста 
људи, који предводе, поред Баја, и још двије харамбаше, док у пјесмама о 
Бајовој женидби и женидби Маха Ришњанина, бројка људи се повећава на 
пет стотина. Свака Бајова чета, без обзира на број, сакупља се у Приморју 
(Пераст, Рисан), а догађаји се одвијају на просторима Херцеговине и 
Босне, осим пјесме о његовој женидби, чија се радња одиграва у ускочком 
Сењу и томе дијелу Приморја. Пјевачи су, међутим, из црногорских Брда 
или су неименовани. 

Већина ових пјесама су везане за одлучујуће фазе Бајова живота: 
изгнанство из Пиве (16), отимачина Бајове трговине и оружја (144, Д 13) и 
његова женидба (87). Остале пјесме се односе на Бајове друге подвиге као 
хајдука. Дакле, пјесме су обухватиле цјелокупни Бајов хајдучки живот. 
Једино у Сарајлијиној збирци недостаје пјесма која би опјевала Бајов 
јуначки подвиг и смрт на Вртијељци крај Цетиња 1685. године. 

Као хајдучког харамбашу ове пјесме Баја двојако приказују: или је у 
првом плану кao главни актер збивања, или се повлачи из предњег плана и 
актерство препуста неком другом, али и тада, у финалу пјесме, он 
потврђује своју одлучујућу улогу у опјеваном догађају. 

У првом плану је онда када се свети за личне увреде или када на 
позив побратима Мијата Томића са Романије, сам са својом четом убија на 
мосту на Дрини триста Турака и том приликом заплијени педесет мазги 
блага. Да се запазити да су пјесме са Бајом као главним носиоцем збивања 
пуне динамике и да је његов лик харамбаше врло репрезентативан. У тим 
пјесмама, Бајо највише показује своје способности као харамбаша. Он 
води чету, одређује јој смјер кретања, има одлучујућу ријеч у орга-
низовању и извођењу подвига, узима себе за право да први отпочне сукоб, 
води рачуна о рањеним, врши праведну расподјелу плијена и од плијена 
узима право старјешинства. Чак и оне актере у пјесми, који су побјегли у 
одлучујућем моменту (као Мијат Томић и Арап капетан), не одбацује него 
им у расподјели плијена даје дио као да су заједно учествовали у подвигу.  

Поред тога што предњачи у храбрости и способности командовања 
својом четом, у овим пјесмама евидентне су и неке друге и значајније 
особине, које показују Бајова хуманистичка опредјељења и примарни 
смисао хајдуковања. Наиме, он је осветник због изгнанства из завичаја и 
онемогућавања да се бави трговином, а притом је увијек заштитник 
сиротиње од насиља поробљивача. Уз то је широкогруд према свима који 
су на страни праведе и слободе, па зато и опрашта онима који у датим 
моментима покажу слабост и недостатак поуздања и храбрости. 

Ове пјесме по умјетничким својствима односе превагу над пјесмама 
у којима се Бајо повлачи из репрезентативности. Оне су кохерентније и 
једрије и у слици и у изразу; у њима је добрим дијелом превладана 
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стеротипност фабулирања и акцентовани они моменти који су битни за 
прихватање неминовности у догађању и исходишту. 

Међутим, Бајов лик не би био ни издалека потун и цјеловит без ове 
друге групе пјесама, гдје самоиницијативност и предузимљивост других, 
имплицира Бајов пристанак на такав статус и на Бајово будно праћење и 
учествовање иза сцене све до побједоносног исхода, када се Бајо појав-
љује и презуима одлучујућу ријеч приликом сумирању резултата побједе 
и правилној расподјели признања и побраних добара. 

Те пјесме су осјетно дуже, развученије, са низом преокрета и 
неизвјесности, нарочито “Три харамбаше” и “Бајова свадба”, док је трећа 
“Зујо и Вујо” нешто краћа. Главни актери ових пјесама су харамбаша 
Цвјетко (Ћетко) Властелиновић, Бајов сестрић Јовић и Бајов побратим 
Вуксановић Вујо. 

У првој од њих, Бајо у почетку исказује нервозу због големог броја 
људи које воде (300), јер он најбоље управља са четом од 30 људи. Такође 
између њега и Карапанџе Павла (вјероватно поријеклом из Дробњака) 
долази до препирке и надгорњавања, чак и до претензија да опљачкају 
најбогатије људе у Пиви односно у Дробњацима. Такве несувисле планове 
пресијеца трећи харамбаша Цвјетко Власетелиновић и усмјерава акцију на 
дворове Љубовића у Невесињу. Бајо је у току читаве ове акције иза сцене, 
и онда када се треба одупријети турској потјери, због чега долази до 
оштрих ријечи са организатором акције Властелиновићем. Ипак, све се 
завршава срећно по читав одред, страсти и заоштрености међу харамба-
шама се смирију. Бајо опет избија у први план приликом подјеле плијена 
и лијечења тешко рањеног Властелиновића. На крају, кумује Власте-
линовићу, који се жени заробљеном кћерком бега Љубовића, пошто је 
преведена у православну вјеру.  

Рекло би се да Бајо није у првом плану ни када се жени из Сења 
Анђом, кћерком Ива капетана. Као главни актер збивања се појављује 
Бајов сестрић Јовић. Заплет радње се дешава када Бајову зарученицу 
испроси и Хасан ага Куна из Удбине, будући је приликом прошње дао 
више блага него Бајо. Исход свадбе је неизвјестан, јер су се истога дана 
нашли у Сењу и Бајови и Кунини сватови, њих по пет стотина. Бајо ипак 
суздржава сестрића Јовића да одмах не замеће кавгу. Ставља се, међутим, 
на искушење двострука вјереница: пред њу се на ливади просипљу Бајове 
и Кунине бурме и пршћењи, па које одабере за тога треба и да се уда. 
Иако је жељела Баја, узела је Кунина обиљежја и тако се створила нова 
неизвјсеност. Њу разрјешава сестрић Јовић: убија турског младожењу, а 
онда наступа тродевни обрачун међу сватовима, са исходом: Бајових 
двадесет мртвих, он са седамнаест рана, док су турски сватови сви 
изгинули. Потом сестрић Јовић добавља три “медика”, који лијече Баја 
годину дана, па пошто се излијечио привјенчава за себе вјереницу Анђу.  

Иако у трећој пјесми Бајо води своју чету од тридесет хајдука, 
акцију препуста своме блиском сараднику и земљаку Вуксановић Вују, 
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који са Шармбаћом Ђуром напада дворове Куртагића Зуја, убијају га, али 
том приликом буде рањен и Вујо. И тек када је са четом прискочио Бајо, 
убијено је тридесет Турака и ослобођен Вујо. Бајо у Перасту организује 
његово лијечење до оздрављења. 

У све три пјесме, и поред тога што Бајо није предводитељ у сукобу 
са непријатељем, чињеница је да се не повлачи из акције. Чак би се могло 
рећи да се све те акције одвијају по Бајовој замисли, без обзира што 
понекад долази до супротстављених опција и грких ријечи. Стиче се 
утисак да Бајо намјерно препуста акцију другима. Па ако се не јавља у 
директним сударима, његова предузимљивост је евидентна у санирању 
посљедица.  

Бајова ратна вјештина долази до изражаја у чињеници да од његових 
људи мало ко или нико не гине, док је супротстављена страна скроз 
уништена. У томе се огледа вјера народног пјевача у Бајове натпросјечне 
моћи и способности и у њега као носиоца Божије правде и истине. Његово 
човјекољубље се испољава не само према хајдуцима, блиским сарад-
ницима, народу кога штити и свети, већ и према немоћним и недужним и 
са противничке стране. Исто тако зна да спријечи убиство највећег 
непријатеља и пусти га посрамљена, изгубљеног поноса и славе. У таквом 
поступку уграђен је онај дубоко укоријењени морални императив народни 
– да је боље славно умријети него срамотно живјети. И Бајо је у визији 
народног пјевача најпознатији и најпризнатији носилац тога императива. 

Ни у једној од ових пјесама из Сарајлијине збирке не сусријећемо 
опис спољњег изгледа харамбаше Баја, иако су њихови пјевачи имали раз-
вијен смисао за портретисање. Успјели су, примјера ради, портрети Хамзе 
Перастовића (16), бега Љубовића (86), Маха Ришњанина (144, Д 13), а 
најуспјелији портрет је Махове вјеренице Хајкуне ђевојке. 

Дакле, портретисани су само турски представници и увијек су ти 
портрети у функцији интензификације збивања и одржавања паритета 
сукобљених страна. Јер, изглед турских јунака треба да улије противнич-
кој страни страх. Међутим, надмоћ хајдука није у изгледу већ у храбрости 
и спретности у сукобу, па зато редовно излазе као побједници. Извјесно, 
храброст односи превагу над спољашњим сјајем и љепотом противника. 
Вјероватно због тога народни пјевач и није налазио потребним да 
портретише харамбашу Баја. 

Међутим, његов портрет је дат посредно, преко одјеће и оружја. У 
пјесми “До три побратима” заробљено благо од Турака се не дијели 
“бројем и хесапом”, “но калпаком Баја Пивљанина”. Пјевач је оставио 
будућим реципијентима да се домишљају какав је и од чега био тај 
калпак, с обзиром да га носи такав јунак и да се може употријебити и у 
поменуту сврху. 

У пјесми “Женидба Маха Ришњанина” (у обје варијанте) врло 
успјели потрет Туркиње је у имплицираној функцији с обзиром на улогу 
Баја Пивљанина у овој пјесми. Наиме, Бајо ће да се свети младожењи 
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Маху Ришњанину, што му је, док се бавио трговином, одузео оружје 
изузетне вриједности. Тамо се каже:  

 “но ми узе свијетло оружје, 
 узе мене пушку џевердана, 
 која бјеше у Бучју ковата, 
 у Букрешу граду оковата, 
 и узе ми сабљу од појаса 
 која бјеше у Фочу ковата, 
 а у Луку-Бању оковта, 
 и узе ми двије пушке мале 
 које бјеху у Млетке ковате,  
 у бијелу Скадру оковате”. 

Пандам овим Бајовим драгоцјеностима је излед Махове 
испрошенице:  

 “колико је силна и лијепа, 
 толико је танка и висока, 
 још на њојзи одијело фино: 
 једна глава а три перишина, 
 једно грло а три су ђердана, 
 два од злата, трећи од бисера, 
 једно срце, три чекркли паса, 
 два од злата, трећи од сафата, 
 једне плећи, а три су кавалда, 
 два од свиле, трећи од кадифе”. 

Своју љепотицу Махо ће изгубити, као што је Бајо изгубио 
“свијетло оружје”. Овакви драгоцјени губици могу се имплиците ставити 
у паритетан однос, у коме први члан тога паритета – Бајово свијетло 
оружје - сугерише и Бајов изглед – изузетно оружје могао је да има и носи 
човјек не само велике храбрости већ у исто вријеме и човјек физичке 
наочитости и корпулентности. Сугестија пјевача у овоме смислу је упутна 
и прихватљива. Дакле, аналогно као што скупоцјено одијело одговара 
стасу и љепоти Хајкуне дјевојке тако исто представљено оружје одговара 
стасу и љепоти Баја Пивљанина. 

Чињеница да се Бајо у хајдучким подухватима највише оријентише 
на завичајно поднебље, оправдава његов третман у народној поезији као 
хајдука. Међутим, по мјесту одакле организује и креће у подвиге 
(млетачка територија), одакле се и како жени, он припада ускоцима. 
Насупрот томе, и он и пјевачи који проносе његову славу су са територија 
које су Турци држали за своје. Зато је он у народу прихваћен као хајдук 
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осветник, од кога се Турци највише плаше, а народ очекује најбољу 
заштиту и сигурност. Такво виђење, осим изнимно, слиједи народна 
пјесма, ма гдје да је настала и ма од кога пјевача потиче. 

Сарајлија је приликом записивања ових пјесама осјетио да недостаје 
пјесма о Бајовом јуначком подвигу и смрти на брду Вртијељци.4 Зато је 
нашао за сходно да се осврне на тај подвиг и да у виду епитафа 
овјековјечи Бајово јунаштво и родољубље. 

У фусноти поменуте Сарајлијине антологије стоји: “Хајдуковање 
Бајово свуђ је витешки-благородно пак и у овој пјесми. Ђе се Бајо родио, 
како и ђе живио, зна се; па ево нек се чита, како је и ђе умро. Дошо је био 
су шесет другах Ускоках у помоћ Црногорцима против Тураках, и близу 
испод Мра Цетињскога је у главици Вртијељка, званој, погинуо са свом 
својом дружином, и ево му гроба у Цетињском пољу код цркве 
Доњокрајске…”5 

Сарајлија је подвиг Баја Пивљанина на Вртијељци поменуо и у 
својој “Историји Црне Горе од искона до новијег времена” (Београд, 
1835), гдје каже: “Он као вјешти Церној Гори (мисли се на скадарског 
Сулејман-пашу Бегалију) употребио је за облакашање успјеха и оне 
потурице црногорске и млоге друге лакомце, па га радосно сретну, 
прифате и по маломе супротстављенију при Вртијељци, ђе и славни витез 
Бајо Пивљанин су шесет других погине, изведу Сулејмана и сву његову 
војску на Цетиње”.6  

У ова два инсерта из “пријемчанија” и “Историје” Сарајлија пружа о 
Бају Пивљанину и оне податке који су усаглашени са епским пјесмама, и 
оне којих у тим пјесмама нема. Наиме, са пјесмама су коресподентни 
подаци о томе да је Бајово хајдуковање “витешко-благородно”, те да је и 
тако погинуо. Међутим, у “пријемчанију” Сарајлија о Бајовој смрти, 
будући она није опјевана, каже да је погинуо са својом дружином у 
својству ускока, што значи да су били ангажовани од стране млетачких 
власти ( у Сарајлијиној “Историји” је објашњено да су Црногорци и 
Млечићи претходно водили борбу против Турака). Очито, Сарајлија је 
разликовао Бајове подвиге које изводи у име свога народа као хајдук од 
оних које као ускок предузима по налогу власти на чијој територији живи. 
Истина, Бајови подвизи су и у једном и у другом случају “витешко-
благородни”, само је разлика у томе да ли се бори по нагону хајдучком 
или по налогу млетачком. 

Потом Сарајлија открива гдје се налази Бајов гроб, што значи да је 
приликом Сарајлијиног боравка на Цетињу /1827-1831), након скоро 150 
                                                 
4  Код Вука Караџића има једна таква пјесма под називом “Бој на Вртијељци” али без 

умјетничке релевантности. (Српске народне пјесме”, књига седма, стр. 51) 
5  Сима Милутиновић Сарајлија: Пјеванија црногорска и херцеговачка, Универзитетска ријеч, 

приредио Добрило Аранитовић, Никшић, 1990, стр. 84. 
6  Повјесница црногорска, одабрана историја Црне Горе до краја 19. вијека, “Унирекс”, 

Подгорица, 1997, стр. 93. 
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година од Бајове смрти, још увијек била жива традиција о његовом 
подвигу на Вртијељци. 

У контексту епских пјесама о Бају и прозног “пријемчанија” уклапа 
се и стиховано “надгробно” Сарајлијино. То “надгробно” садржи двије 
секвенце, прву: 

 “Свој тко живот за општински даје,  
 он му текар у пјесном настаје 

и другу: 

 Бог да прости Баја Пивљанина, 
 Осветио Срба у Турчина!” 

Прва секвенца је општијег карактера и односи се на то како и када 
јунаци прелазе из живота, “у весело царство поезије”, како би рекао 
Његош. Дакле, јуначка смрт у борби за интересе и слободу народа, 
претпоставка је за слављење таквих јунака у епској пјесми. Друга 
секвенца се директно односи на Баја и својеврстан је благослов, усклађен 
са оним што је назначено у претходном двостиху општијег смисла.  

Са седам епских пјесама и са два своја прилога Сарајлија је сматрао 
да је дат цјеловит и заоктужен лик овог епског јунака, те да је тиме 
обезбијеђено његово трајање и слава. Извјесно је, међутим, да није ни 
слутио да ће се са повишеним интензитетом усложавати епске пјесме о 
овоме јунаку, било са новим мотивима или у варијантном облику. Данас, 
послије нешто више од три вијека од подвига Баја Пивљанина, може се 
говорити о огромном циклусу пјесама о њему, записаних на разним 
мјестима и од великог броја сакупљча народне поезије. Наравно, добар 
број тих пјесама не могу издржати иоле строжије критеријуме умјетничке 
препознатљивости и релевантности, али посигурно могу потврдити 
чињеницу да је Бајо Пивљанин избио међу најпознатије јунаке наше 
народне епике. Због те своје силне популарности, он је ушао у друге 
облике умјетности ријечи и у друге умјетности, те у историјску и 
етнолошку литературу. 

Тиме је зајемчена његова трајност и као историјске личности и као 
епског јунака. 

Бајо Пивљанин је био инспиративан и за нашег највећег пјесника 
Његоша. Ова Његошева инспирација напајала се из два извора: народног и 
Сарајлијиног. Предања, народне пјесме и приче, Вртијељка, Бајова хумка 
у Цетињком пољу – све је то могло упливисати у Његошеву визију 
црногорских борби за слободу кроз вјекове. Зато ће Бајов вртијељски 
подвиг наћи адекватно мјесто у четвртом колу “Горског вијенца”. Али оно 
што је у томе “Колу” речено о Бају и његових “тридесет змајевах” 
неодољиво подсјећа на Сарајлијино “надгробно” о Бају. Наравно, Његош 
даје ширу и потпунију слику боја на Вртијељци противу Шенђера везира 



Живко Ђурковић 

 182 

(а не како се у Сарајлијиној “Историји” назива Сулејман-паше Бегалија), 
али у центру тог боја је Бајо са својим витезовима и њихова јуначка смрт. 
Његош констатује да “мријет неће док свијета траје”, што је усаглашено са 
првом секвенцом Сарајлијиног епитафа, као што стихови: “Јунацима Бог 
ће учинити/ спомен души а прекаду гробу”, кореспондирају са другом 
секвенцом Сарајлијиног епитафа. Чак и завршни стихови овог “Кола” 
подсјете на Бајову хумку, коју је лоцирао Сарајлија.  

Све наведено је само још једна у низу других потврда, колико је 
Његош, приликом конципирања и обликовања својих дјела, како у 
цјелини тако и у појединостима, уважавао дјела свог пјесничког учитеља 
Сарајлије. Очита сагласност је постигнута и у сликању посљедњег под-
вига и смрти Баја Пивљанина. 

РЕЗИМЕ 

У Сарајлијиној збирци “Пјеванија” епски лик Баја Пивљанина је 
описан у седам епских пјесама и два прилога самог сакупљача ових 
пјесама. У томе лике су уграђене племените хајдучке особине: храброст, 
одважност, достојанство, част, самилост, способност командовања, ува-
жавање другог. 

Пошто Сарајлија није успио да забиљежи пјесму која опјева Бајову 
јуначку смрт, нашао је за потребно да тај догађај лоцира и прикаже Бајов 
подвиг са дружином, те да назначи мјесто гдје је овај хајдучки харамбаша 
сахрањен. Испјевао му је и “надгробно”, а све је то било инспиративно и 
за Његоша да у “Горском вијенцу” овјековјечи подвиг Баја Пивљанина на 
Вртијељци 1685. године.  
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Проф. др. Вукашин Баћовић 

БАЈО ПИВЉАНИН У НАРОДНОЈ ПОЕЗИЈИ И У РОМАНУ  
"ВРТИЈЕЉКА" АУТОРА КОСТЕ РАДОВИЋА 

Овај популарни епски јунак опјеван је као хајдук у гори у многим 
црногорско - херцеговачким пјесмама. Знамо да је осим народних пјесама, 
његово јунаштво опјевали Андрија Качић'- Миошић, Сима Милутиновић- 
Сарајлија и посебно Петар II Петровић- Његош. Они су, као и народна 
пјесма, поред јунаштва, високо цијенили његово чојство, гледајући га 
заштитником народа и борцем правде. То ћемо видјети посебно на при-
мјеру када одбија да се четом удари на турске сватове, да не би невјести 
угасио живот, а свог невјерног побратима казњава смрћу. У народу је 
познато више верзија о Бајовом одласку у хајдуке. По једној, Турци му 
убију оца, покушају му осрамотити сестру, а он побије насилнике и 
побјегне у хајдуке. По другој верзији, коју је забиљежио Лука Грђић- 
Бјелокосић у Босанској вили, Бајо бјежи хајдуцима зато што му Турци 
преотимају вјереницу.Такође су популарне приче о његовом хајдуковању 
са Карпош харамбашом, Вуком од Мораче, Ђурком од Дробњака, Ћетком 
Властелиновићем, кнезом Вукићем, Вуком Копривицом, Иваном Петрови-
ћем Бањанином и посебно са Лимом барјактаром. 

О Бајовом одметању у хајдуке свака варијанта има своје историјско 
оправдање. Епска пјесма својом потпуношћу увјерљиво карактерише овај 
мотив и даје Бају све врлине и одлике борца за правду. 

Вук Караџић коментарише Бајов одлазак у хајдуке у напомени уз 
пјесму "Зашто Бајо оде у хајдуке". Коментар је вјеран дијелу пјесме на 
коју Вук указује: 

"Мож ли знати Ришњанине хаџо, 
Мож ли знати и паметовати 
Кад ја бијах морски челебија, 
А ти бјеше морски ћумуркчија, 
Ја доћерах на море волове 
А ти не шће на моје волове 
Узет ћумрук гроша ни дуката 
Него уђе у моје волове 
Те изабра бољег од бољега 
Укиде ми на мору цијену, 
Те сам тада љуто штетовао 
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И своју сам кућу раскопао 
Постао сам горски харамбаша 
Данас има до тридес хајдука." 

По другој верзији, коју нам даје пјесма "Са шта Пивљанин Бајо оде у 
хајдуке, 

Бајо прича да је ишао на косидбу Хасан-аги Копчићу, па га, због 
кашњења, ага ошинуо камџијом: 

"Мене, браћо, зазор и срамота, 
Од јунака педесет косаца, 
Ђе гледају чудо у ливади 
Скидох косу са рамена мога, 
Која ми се бјеше придесила, 
Па ударих агу Асан-агу 
По довату и агину врату, 
Посјекох му са рамена главу, 
Уграбих му двије пушке мале, 
И Турчину бистра џефердара". 

Стихови даровитог пјевача вјерно указују на положај потлаченог 
слоја хришћанског народа и социјалне прилике тога доба. 

О Бају Пивљанину постоји цијели циклус пјесама 1/ Има их око 
шездесет. Oсим ових има још и неколико варијаната истих пјесама. 
Наравно, не помиње се само као хајдук, него и као ускок .1 

У цјелини гледано, сваку пјесму карактерише основни мотив - 
мотив правде и вјере у бољи живот. Но назиру се понегдје и други моти-
ви, као што је случај у Милутиновићевој пјесми "До три харамбаше". Ту је 
хајдучка дружина на челу са Бајом похлепна на шићар у племену Дроб-
њак"под бијеле Караџића дворе". Та хришћанска сиротиња, која је 
                                                 
1  Зашто Бајо оде у хајдуке, Бајо Пивљанин и бег Љубовић, Шта освета чини, Ришњанин 
хаџија и Лимун трговац, До три харамбаше, Бајо Пивљанин и бег Мушовић, Женидба 
Грбљичића Зана, Бајо Пивљанин и Але Новљанин, Чета Пивљанина Баја, Пивљанин Бајо и 
Ферат капетан, Женидба Ришњанина Аџа, Освета Баја Пивљанина, Бајо Пивљанин и 
Павле Дедејић, Бајо и Богдан Миљанић бране Пиву, Мијат Томић спасава Баја Пивљанина, 
Ченгић и Бајо, Бајо Пивљанин спасава Јова од Трнава, Бајо и Марићи, Бајо и Злата 
шашовића, Бајо Пивљанин и Фатничани, Бајо Пивљанин и кнез Драганић, Задужбина Баја 
Пивљанина, Бајо и бег Бошњанин, Бајо разура Предоље, Бајо се свети Јовану Вишњићу, 
Бајо удара на Љубовића, Бајо пивљанин брани Пјешивце, Бајо Пивљанин и бег Узловић, Бајо 
Пивљанин и гатачки Турци, Бајо и паша од Загорја, Бајо Пивљанин разура Казанце, Мегдан 
Баја Пивљанина и Ахмед-паше сестрића, Женидба Пивљанина Баја, Бајо свети зета, 
Бајова свадба, Бајо Пивљанин удара на Грађевиће, Бајо и прекотарски Турци, Бајо се свети 
Дробњацима, Погибија Лима барјактара, Бајо и шћер Јоковића, Бајо Пивљанин свети 
Османа Крвавца, Бајо пали мост на Дрини, Бајо и оџа Мркаљ, Погибија Лима барјактара, 
Купљење јањичара у Пиви, Зухо и Вујо, Хајдучка неслога, Није боја без Баја, Јован Вишњић 
и паша Гачанин, Бој на Вртијељци... 
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живјела у турским предјелима према граници црногорској, преживљавала 
је опору судбину најчешће од Турака, а каткад и од хајдука. У пјесми се 
каже како Цвјетко Властелиновић одвраћа Баја од "удара на шићар" 

"Отуд Турци, одовуд хајдуци 
сиротиња подносити не може".. 

У једној варијанти Лубурићеве пјесме са истим мотивом каже се да 
Властелиновић предлаже да се удари на кулу Караџића, јер "све су у њој 
дробњачке залоге"/ пушке, токе и сл./, а Бајо му одговара: 

"Ја ти тамо ни макнути нећу 
нити дадем друга ниједнога". 

Хајдук Капетановић, предлаже кулу Гаговића у Безује, а Бајо ће: 

"Ђе курвићу, Капетановићу, 
Је ли Пива моја ђедовина 
Гаговићи моја ујчевина? 
Не дам Пиве прије моје главе! 

Бајо, хајдук и српски витез, најчешће напада зулумћаре и дрске 
завојеваче. Ријетко је који јунак у народној поезији Бајових квалитета. 
Народна пјесма посебно мјесто даје његовом побратиму Лиму барјактару. 
Тако је у пјесми Ришњанин хаџија и Лимун трговац, Лимо јунак Бајових 
квалитета: 

"Међу Турке јуриш учинише 
Растиснуше на четири стране, 
Као вуци бијеле јагањце; 
Што пропушта Пивљанине Бајо, 
Дочекује Лимун харамбаша"... 

Ова, по умјетничкој вриједности значајна, мотивски и психолошки 
занимљива и карактеристична пјесма Тешана Подруговића, пуна је 
згуснутих слика, стравичних догађаја, заједљивости Ришњанин хаџије, 
дјевојачких немирних снова, болних и изразито очајних ријечи. Хајдучка 
жеђ за осветом кулминира у моменту одбране части. Подруговић даје 
Лимуну трговцу Бајове квалитете када се одлучује на директан обрачун са 
хаџијом и мисли на његову погибију. Ришњанин хаџија је заједљив па 
зато и испашта на крају. Брига за исход расте до кулминације зла, које је у 
пјесми дато на самом крају. Ваља истаћи да се Подруговић чешће ставља 
на страну мајке и кћери, јер за ову страшну трагедију није крива дјевојка, 
нити је у њој и најмање учествовала, већ су у питању злобе Ришњанин 
хаџије и противрјечја у сусједским односима. 

По умјетничким и етичким вриједностима посебно мјесто заузима 
Вишњићева пјесма Бајо Пивљанин и бег Љубовић. Филип Вишњић пјева о 
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мегдану који почиње ритерски, а завршава се хајдучки, што није случај са 
осталим пјесмама. Успио је до истанчаности саткати лик специфичног 
типа хајдука који избјегава мегдан, а онда кад мора да га прихвати, 
постаје страх мегданџије. Он претходно упућује бегу Љубовићу умољиве 
ријечи које су излив кајања, спреман је као јунак да му да "лијепу јабуку", 
"у јабуци стотину дуката" - 

"Господару беже Љубовићу! 
Штета теби погинут од мене 
Мени жао умријет од тебе; 
Него хајде да се помиримо. 

Када Бајо, на бегово изазивање, мора да прихвати мегдан, недвос-
мислено испољава своје јуначке врлине. Отписује књигу Љубовићу и 
упућује му хајдучке ријечи: 

"Чујеш море, беже Љубовићу! 
Не љубих ти паса међу очи,  
Ни твојијех коња у копита, 
Да бих знао да бих погинуо, 
Него ћу ти на мегдан изаћи, 
Чекај мене под гором Трусином 
Наврх равна поља Невесињског 
На погледу селу Невесињу, 
И кадуни твојој вјерној љуби." 

Бајово увријеђено достојанство /да пољуби бега у скут и у руку и 
његова хрта међу очи/, јуначки гњев и мржња на нечовјечност исказани су 
управо у наведеним стиховима. У пјесми се ређају слике његове издрж-
љивости, а свакако је најсјајнија ова: 

"Стани, побро Његошевић - Мато, 
Да си мени јуче побјегао, 
Опет бих те данас сустигао". 

Он је у борби немилосрдан, плаховит, осветнички мачем удара и 
издајици одсијеца до рамена главу. 

Ако упоредимо ову Вишњићеву пјесму са осталих петнаестак 
пјесама о Бају / из "Пјеваније", Вукових збирки, из збирке Драговић- 
Ђуричковића и у Перашком рукопису Николе Мазаревића уочићемо 
специфичност, која иде у врхунске вриједности наше цијеле епике. То је 
права кулминација честитости, личног поштења и хуманости према човје-
ку. Он на мегдан излази тек послије грубог и увредљивог беговог одго-
вора. Ваља истаћи да варијанта исте пјесме у Перашком рукопису Николе 
Мазаревића говори да невјерног побратима није погубио на мјесту 
двобоја, већ га је довео у Котор и предао млетачком дужду. На умјетничку 
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љепоту ових антологијских пјесама указивали су наши најбољи проуча-
ваоци, Владан Недић, Видо Латковић, Радосав Меденица и др. 

Највећи број пјесама о Бају Пивљанину налази се у рукописној 
збирци Андрије Лубурића. То је цијели циклус пјесама о Бајовим под-
визима, о многим драматичним сукобима и ситуацијама, гдје је у очима 
бројних пјевача - казивача израстао у симбол заштитника слободе и наде 
поробљених Срба. 

Иако би се требало критички односити према аутентичности епских 
пјесама из збирке Андрије Лубурића, оне ипак заслужују достојну пажњу. 
По умјетничкој вриједности неке од њих су блиске Вуковим пјесмама. На 
примјер у Вуковој збирци имамо пјесму "Бајо Пивљанин и Але 
Новљанин", а у Лубурићевој "Бајо и велика јапија". Ако извршимо 
мотивску и језичко-стилску анализу /различитих сакупљача и казивача/ 
уочићемо блискост варијанти. У Вуковој варијанти вила зида град ни на 
небу ни на земљи, а код Лубурића- кулу на облаку, од костију коњских и 
јуначких. Нестало јој грађе, па се обраћа Бају да је добави. За кулу се, 
поред осталог, каже: 

"Прозори јој очи од јунака 
Довратници дјевојачке руке, 

а кулминација Бајовог хајдуковања исказана је овим ријечима: 

"Ту је Бајо дивно шићарио 
и јапије вили приправио 
море градит пребијелу кулу". 

Запажен је и занимљив круг пјесама које говоре о Бајовој и 
Лимуновој женидби, затим импресивне слике вапаја Бајова за судбином 
своје Пиве гдје каже: 

Пиво моја, моја ђедовино! 
Орах, копах, не дадоше Турци 
па због тога пођох у хајдуке 
и више ме никад виђет нећеш 
као рају с куком и мотиком, 
но са сабљом у бијеле руке, 
да ја ћерам зулумђаре Турке"... 

У Лубурићевој збирци имамо пјесму са низом импресивних слика , 
пластичних епизода и истинских пјевачевих доживљаја. Ријеч је о пјесми 
"Бајо Пивљанин и бег Мушовић", за коју Радосав Меденица каже:"То је 
ситни детаљни епски вез свих потпуно реално сагледаних појединости, 
без трунке реторике и епских шаблона". Ова пјесма представља потресну 
слику о неумољивости Турака и њиховом насиљу над немоћном рајом. 
Оличење Турчина насилника дато је у поступцима бега Мушовића, коме 
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је запела за око кћерка кнеза од Брезана. Пошто је он запросио, а њен отац 
одбио понуду, понижени и увријеђени бег одводи три кнежева сина као 
таоце у Никшић. У прву недјељу бег сакупља косачку мобу у Дуги крва-
вој, у којој ће се међу осталим кулучарима наћи и заробљени кнежеви 
синови. Знајући да су хајдуци једини који могу стати на пут турском 
насиљу, кнежева кћерка се обраћа Лиму барјактару: "Па те кумим од горе 
хајдуче, / ти поручи моме брату Бају,/ не би ли ме избавио младу". У 
даљем току епске радње приказани су долазак бегове мобе у Дугу, као и 
напад хајдука на насилнике Турке. Бајо Пивљанин успије да убије бега 
Мушовића, Лимо барјактар Груду Усеина, остали хајдуци поубијају 
зулумћаре Турке: 

Полијећу с ногу јеремије, 
попадаше ћурци и саруци, 
скачу чалме, ваљају се главе, 
свилени се тромболоси вуку,  
а за ноге заплећу се чалме. 

Епска пјесма Бајо Пивљанин и Фочић Мурат - ага, коју је Шпиро 
Калуђеровић прво објавио у Лучи , а потом њену варијанту Зулум без Баја 
и Сима Милутиновић у Пјеванији, скренула је на себе пажњу познатих 
истраживача и проучавалаца / Вида Латковића, Јована Чађеновића и 
Радована Зоговића). У овој пјесми Бајо је приказан као заштитник обес-
прављене пивске раје. Након дванаестогодишњег изгнанства из родне 
Пиве, због зулума Фочић Мурат - аге, који "пржи коке, а љуби дјевојке, / а 
трећину носи имовине", Бајо подсјећа на сокола разрушеног гнијезда. У 
новој постојбини, Перасту, код њега ће се јавити неодољива жеља да оде 
до родне Пиве, да још једном баци поглед на напуштену кућу и угашено 
огњиште. Са својом дружином и још тројицом хајдучких харамбаша Бајо 
полази у осветнички поход да сачека свог и братског крвника у "Пиви 
каменитој". Епска радња свој емоционални врхунац достиже у дијалогу 
Баја Пивљанина и пивских дјевојака, којима је Фочић Мурат - ага ускра-
тио право на удају и породичну срећу. Попут Марка Краљевића, који 
одлази под шатор црном Арапину да га погуби и косовске младиће и 
дјевојке ослободи свадбарине, Баја Пивљанина дубоко потреса несрећна 
судбина пивских дјевојака. Он са својом дружином сачекује Турчина 
насилника, тако Пиву ослободи од зулума. То казују стихови: 

Весели се моја ђедовино, 
ђедовино Пиво валовита, 
јер с опрости тешкога зулума. 

Посебно треба истаћи да се Бајо борио и као ускок. О његовом 
ускочком животу са Стојаном Јанковићем, у Равним Котарима и другим 
далматинским крајевима, сазнајемо из историје и народне поезије. Једна 
епска пјесма насловљена је Са шта Бајо оде у ускоке.  
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Бајов лик у савременој књижевности освијетлио је Коста Радовић 
романом "Вртијељка", у коме је оживљен истовремено и лик његовог 
савременика и побратима Светог Василија Острошког. Иако овај сав-
ремени писац, познаје народну поезију, а посебно о витезу Бају, у самој 
структури романа није користио епску разуђеност, него је овог епског и 
Његошевог јунака свеукупног уградио у композицију текста и тиме га 
употпунио, као и вријеме са којим се носио, у коме је правио ненадмашне 
подвиге и на крају стигао у вјечност. 

Роман "Вртијељка" је истовремено први роман о Бају Пивљанину, о 
Светом Василији, Старој Херцеговини, Боки/Грбљу/ и Старој Црној Гори. 

Роман има два тока: историјско - догађајни и метафизичко-бого-
словни. Велика је фреска ликова у овом роману, али је са умјетничког 
становишта значајно, што су сви у функцији идеје и непрекидног тока 
приповиједања. Загонетан је и лик приповиједача, који ће се развити пред 
крај романа, као особити посматрач и тумач физичког и метафишичког 
свијета. На тај начин аутор поставља суштинско питање: : шта је смисао 
човјекова живота - овоземно посједовање моћи, богатства и физичка 
пролазност, или духовно - морално трајање, укључујући и Божију тајну? 

Сјетимо се како Св. Василије савјетује свог побратима Баја: 
"Само нитков жели вјечито живјети овоземни живот ! Јер не смије 

послије смрти изаћи пред Суд!" или "Човјек може добити рат само заједно 
са Господом... 

Бајо сабира своју ситуацију: имаш дом, немаш га, имаш домовину - 
немаш је, имаш сина, немаш га. Свеве је завјера, видљива и невидљива". 

Ток мудрости и светости даје лик Св. Василија, док је Бајов лик 
акцион и искуствен. Оба су моралне личности спремне на жртву и подвиг, 
као што је био и велики архимандрит Гаговић, пишчев земљак. 

Ликови Св. Василија и Баја Пивљанина су носиоци борбе против 
окрутне власти. Стога је овај роман специфичан и зато што говори о 
природи власти. Он тиме потврђује теоријску истину да је сваки дјело о 
природи власти у ствари и побуна против ње.  

Бајо у једном тренутку искуствено медитира: "Није то само рат 
против Турака и Латина. То је рат са кнезом Раичом, сатрапом, који мучи 
мог побратима владику Василија. А таквих имамо колико џања. Сваки 
сеоски пољак замишља да је цар. Највише скоројевићи показују своју 
себичност, злочин и ништавило". 

Бајо и Свети Василије су управо примјери уздигнућа, богоуздигнућа 
- изнад ништавила. Стога није случајно што је Његош извео Баја у 
божанско пространство вјечности. 

Коста Радовић је лик Бајов, као и лик његовог побратиме, владике 
Василија приповиједачки пресликао у заједничком тражењу истине о 
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човјеку, одгонетање судбине и своје и свога народа, избављање из 
ропства, а у асоцијацијама читаоца дјелује све доживљено. 

Овај роман, као и познати путописни текст Григорија Божовића, 
нуди читаоцу да сагледа мноштво узрока који су доводили српски народ у 
силна искушења, а тиме и лик Баја Пивљанина кога је овјековјечио Његош 
у познатом спјеву. 

 

RESUME 
 

Bajo Pivljanin, a glorious rebels leader, is one of the most powerful 
personalities among all Serb leaders of the 17th century. We get acquainted with 
his heroic adventures from historical books and epical poems. 

They (epical poems) differ according to the artistic value. The best 
poems, which were joined in the Anthological Collection by Vuk Karadžić, 
were written by Tešan Podrugović and Filip Višnjić. Even after V. Karađić, the 
best examiners of Serb scientific poetry pointed out aesthetics and historical 
role of poems dealing with this hero. 

In the novel: "Vrtijeljka", the author Kosta Radović managed to infiltrate 
the personality of Bajo Pivljanin into the structure of the novel. Radović 
depicted even the time that Bajo coped with, the time in which he performed 
magnificent heroic deeds and reached the eternity. This novel is also important 
for the fact it is the first one to describe B. Pivljanin and Saint Vasilije Ostroški. 
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ПЕСНИЧКИ ЕПИТАФИ 
НА ДУХОВНОМ СПОМЕНИКУ БАЈУ ПИВЉАНИНУ 

Прошло је више од три века од година кад се по Херцеговини, Црној 
Гори и Приморју лепршао барјак чете Баја Пивљанина, кад се призивало 
Бајово име. То није фолклор и није легенда; то је српска стварност, давна 
и чудесна, која не пристаје на заборав, јер и оно свевидеће народно око, 
нетремице загледано и у прошлост и у будућност, не пристаје да они који 
су светлели у минулим вековима у њему потамне. 

Мало је људи који могу трајније да сагледају шта се догађа у души 
народа и шта светли у том неуморном народном оку. Велики песник и 
владика, Петар Петровић Његош, био је један од ретких изабраника. Зато 
је само он о Бају Пивљанину могао да напише: 

  "соко Бајо су тридест змајевах, 
   мријет неће док свијета траје." 

Почели смо овај рад са првим и најсветлијим словом за песнички 
епитаф на духовном споменику Бају Пивљанину, споменику чији је 
постамент сећање, а порука да личности које су Божјом милошћу 
предодређене за велика дела никада не умиру. Судбине изузетних поједи-
наца у народу – јунака-слободара, научника, мислилаца, уметника – нису 
истоветне. Некима се споменици дижу за живота, другима тек потоња 
поколења указују заслужену част – њихова имена и прегнућа на светло 
дана износе будуће године, деценије и векови. Бају Пивљанину, с обзиром 
на то да је живео у мрачном и по Србе "прометејском" седамнаестом веку, 
та част се указује деценијама и столећима после његове мученичке али и 
витешке смрти. 

Казали смо да је најсветлије слово песничког епитафа на духовном 
споменику Бају Пивљанину написао незаборавни владика Раде, али прво 
слово на том неуништивом обележју убележио је Андрија Качић-
Миошић, песник, прозни писац, сакупљач народних песама, наставник 
филозофије и теологије. Средином осамнаестог века, у делу Разговор 
угодни народа словинскога Качић-Миошић исписује стихове: 

  "Змија бише Николић сердаре, 
  Кано витез Јанковић Стојане: 
  Придивком се Бајо зовијаше, 
  Често турске главе осицаше. 
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  Великога рата од Кандије 
  Не бијаше жешћег' мејданxије; 
  Крајину је турску поробио 
  И мејдане многе задобио." 

Незаборавни Сима Милутиновић Сарајлија је на изузетан песнички 
начин изразио трајну народну мисао — великим људима, личностима које 
су непрестано у служби за опште добро, род се одужује незаборавом, то 
јест на нарочит начин овековечује њихова имена, њихово витештво и 
слободарство. Бајо Пивљанин је био један од таквих великана, а народни 
изабраници, људи нарочитог духа и умећа настојали су да га сачувају у 
својим делима докле се говори језиком на којем су испевана или написана 
та песничка и прозна дела. У делу Пјеванија црногорска и херцеговачка, 
Сима Сарајлија исписује друго слово епитафа на споменику чувеном 
српском витезу: 

 "Свој тко живот за општински даје, 
 Он му текар у пјеснам' настаје. 
 Бог да прости Баја Пивљанина! 
 Осветио Срба у Турчина." 

 Витешко слободарство Баја Пивљанина и његових сабораца, 
"записано" у народном памћењу, пуно просветљење доживљава у доба 
романтизма, у уметничком оживљавању тешке али славне српске 
прошлости и значајних личности из ранијих времена. Истински допринос 
томе дао је знаменити српски романтичар Ђура Јакшић, песник, 
приповедач, сликар. Његова поема Невеста Пивљанина Баје, испевана 
китњастим стиховима, с романтичарским узнесењем и полетом, дочарава 
песниково расположење и његов животни став према традицији. Следећи 
своју имагинацију и уметничко надахнуће, песник описује Бајов растанак 
од драгане: 

 "Гледај гору! Гледај стене ове! 
 Ту слобода од векова српска 
 Залевана са витешком крвљу 
 У стручку се подиже лавора; 
 Хајдук живи — ал' је бранит мора!" 

Описујући тежак бој с Турцима, тајанствени гласник обавештава 
Бајову невесту о мученичкој, али и херојској погибији њеног изабраника, 
следећим стиховима: 

 "Он је пао! 
 Чуј, заклета Бајова невесто! 
 За слободу отаxбине кршне 
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 На хиљаде јурдисо је силан 
 Са шездесет витешких другова, 
 Рикајући у ранама тешким: 
 'За светињу! за слободу сјајну!'... 

Песник Радоје Рогановић – Црногорац (потомак кнеза Рогана из 
Његошевог Горског вијенца) стихове је посвећивао многим црногорским и 
српским јунацима и главарима; нарочита преокупација била му је 
Српство, па се песнички најчешће обраћа српској слози, братству српског 
народа... Рогановићева песма о Бају Пивљанину објављена је крајем 
деветнаестог века, највероватније поводом обележавања двестагодиш-
њице битке на Вртијељци и идеје да се храбрим српским ратницима 
подигне споменик. За тај споменик, песник Рогановић је приложио своје 
песничко слово за епитаф: 

 У врх горе Вртијељке 
 Ти дочека страшну силу, 
 Као оно Леонида 
 У славноме Термопилу! 
 ............................................ 
 И на прагу од Цетиња 
 Слободе си плам уждио, 
 Који но се с Вртијељке 
 На све стране свијетлио. 
 .............................................. 
 Теб' одгаји Ерцеговка 
 У јуначкој српској Пиви, 
 Па долеће амо к нама 
 Као прави соко сиви! 
 ........................................... 
 Весели се српски Змају 
 Дико наше историје 
 Кад ти Спомен жели дићи: 
 Горско јато Србадије! 

Херојска борба на брду Вртијељка, одакле је брањен прилаз 
Цетињу; решеност бранитеља да не одступе без обзира на жртве и крајњи 
исход битке, инспирисали су песника Радомира Кривокапића Орлинског 
да део своје епопеје Хероида посвети витезовима — браниоцима, пре свих 
Бају Пивљанину и његовој херојској чети. Ево Бајовог песничког портрета 
из пера песника Орлинског: 
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 "Сам какав је Бајо Пивљанине! 
 Страх и језа Турчина прошине, 
 У бјежању себи тражи спаса, 
 Кад му чује од имена гласа. 
 (...) 
 А када се љути бојак бије, 
 Жешће змије 
 Ни у гори није; 
 ................................................... 
 Врх славнога Вртијељке бријега, 
 Гдје у крви међ' другов'ма лега', 
 Сунце Баја 
 Гледа са смираја,  
 Гдје је славан 
 Блаженством успаван. 
 .................................................... 
 Вртијељка славна гледа брата 
 Ловћен горди са круном од злата, 
 Узиграла 
 Из крвавих вала, 
 Па се дичи, 
 Гдје му славом личи, 
 И поноси, 
 Јер ју крв ороси, 
 На њој Бајо диже пирамиду — 
 Биљег славе човечијем виду." 

Познаваоци песничког дела Радована Бећировића – Требјешког 
тврде да је он "прави бард епске поезије" и да је "оставио богат опус 
чудесне десетерачке риме са разноврсном лексиком и снажним мета-
форама". У песми Горски престо Требјешки исписује памтљиве стихове о 
боју на Вртијељци и Бајовом јунаштву: 

 "А крвава гора Вртијељка 
 Умријети неће довијека. 
 Вјекови ће о њојзи да зборе 
 Док је људи, док је Црне Горе. 
 Ђетел Бајов по њој ће да пуца 
 Док је земље и докле је сунца," 
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Бајово име, његово четовање и витештво, инспирисали су младог 
Божидара В. Жугића, мало познатог и прерано преминулог песника, да 
песнички надахнуто испише звучне строфе о Пиви, Бајовом четовању и 
његовој херојској погибији; тиме је овај песник приложио лепо и трајно 
слово за епитаф на споменику витезу из Пиве: 

 "Развила је јела гране. 
 Све је друге надвисила, 
 А испод ње сунце грије; 
 Ту јуначка лежи сила 
 И од њега светлост бије. 
 То је био српски син: 
 Соко Бајо Пивљанин. 
 ......................................... 
 Ал' и овај соко паде, 
 И његова десна клону, 
 За слободу живот даде 
 Да му браћа не утону 
 У гробницу вечне тмине: 
 Зато паде српски син, 
 Соко Бајо Пивљанин. 
 ......................................... 
 Пивски ветар са планина 
 Добро памти Пивљанина. 

Видак Отовић, богослов, управник манастира Морача, ратник у 
Првом светском рату (одликован Обилића медаљом), а надасве песник, 
испевао је и крајем деветнаестог века објавио трагедију у стиху Бајо 
Пивљанин, посвећену овом великом јунаку и времену кад се на борбу за 
слободу гледало као на најсветији завет. Тако владика Висарион, један од 
ликова у трагедији, изриче песников суд о Бајовој личности: 

 "Дивна јунака, о, дивна створа, 
 Из његовога већ разговора, 
 Дивно се види, да је поносан. 
 Но што је боље, тешка времена, 
 Чине му, да је преинокосан." 
 ...................................................... 
 "Теби је Бајо, судбина дала, 
 Да Српству будеш вјечна похвала; 
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 Твоје витешко славно прегнуће,  
 Примјер ће бити кроз сва будућа 
 Потомства наша, како требује, 
 Да за слободу Србин војује." 

После боја на Вртијељци и дивовског отпора надмоћној сили, са 
трагичним крајем за Баја и његове саборце, песник Отовић, у лику Виле, 
песнички одаје народно признање Бајовим јунацима: 

 "Вијенац ти ево сплетох 
 Од мирисне ловорике, 
 Да увјенчам Вртијељске, 
 Све ка тебе убојнике, 
 Који за род и слободу, 
 С тобом славно изгибоше, 
 И бесмртно, – вјековјечно, 
 На свјет' име заслужише. – 
 Дјела њина – твоја дјела, 
 Србину ће примјер бити: 
 Кроз вјекове – како ваља, 
 Да слободу Србин штити." 

 Завршни стихови трагедије о пивском витезу и мученицима 
Вртијељке сведоче да се песник Видак Отовић придружио "песничкој мо-
литви" Симе Милутиновића Сарајлије: "Бог да прости Баја Пивљанина!" 

Писати или певати о знаменитим личностима из далеке прошлости, 
о личностима које трајно "живе" у народном памћењу, није митоманија, 
него је интелектуални искорак вишег реда да би се проширили видици 
духовности, јер је духовност најсигурнија "ризница" за чување идентитета 
народа коме се припада. 

Стога уметничка поезија о Бају Пивљанину, о догађајима у којима је 
учествовао и о његовом витештву, није слабила истеком деветнаестог и 
прве половине двадесетог века. Изузетни песници нашег времена, модер-
ни у песничком изразу, мајстори версификације – попут Жарка Ђуровића, 
Војислава Максимовића, Момира Војводића, Виктора Б. Шећеровског, 
Вука Милатовића, Зорана Костића – испевали су антологијске стихове о 
Бају Пивљанину. Песнички снажно, језичким мајсторством, сваки од њих, 
на особен начин, усмерава песничку мисао да уобличи најлепше, 
неопходно и трајно слово за "песнички епитаф" на духовном споменику 
незаборавном српском витезу. 
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Академик Жарко Ђуровић, песник и доказани књижевни посленик, 
аутор бројних песничких књига, у песми Бајово вазнесење исписује, поред 
осталих, следеће стихове: 

 "Под сводом травни лежај 
 И ти (...) са кресницом пушком 
 Одмараш се од турских потера 
 Храброшћу време подупиреш 
 Звезде учиш да оку буду присне 
 Да душа буде завичај футура 
 
 Шуморе белогриве брезе 
 Прате те на далек пут 
 На море и Приморје 
 Увек са ханxаром гласовитим 
 Увек ородбињен историјом." 
  

Песник и прозни писац, академик, Војислав Максимовић стиховима 
песме Пред сретањем Баја Пивљанина уграђује свој "песнички драгуљ" у 
епитаф на споменику великом српском мужу и непорецивом слободару: 

 Одавно те не виђамо, Бајо! 
 А чујемо те однекуд. 
 (...) 
 Твоји гласови хује низ планине, 
 Носи их јужни вјетар, 
 А гони лавеж звјериња и повици хајкача. 
 Дотичу ријекама и притокама — 
 низ твоју Пиву и њену десницу Тару, 
 (...) 
 И даље се далеко чују одјеци, 
 Низводно до посавске равнине. 
 Не примају их само наше, већ и Божије уши. 
 Допиру и пуцњи твоје дуге пушке. 
 (...) 
 Сви желимо да те сретнемо. 
 Покажи се, Бајо, да те угледамо, 
 Као што те добро чујемо." 
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Знаменити песник Момир Војводић, неретко песничку инспирацију 
налази у минулим вековима српске историје, песнички "другујући" са 
важним личностима, подвижницима тог времена. Песничком визијом у 
песмама Вртијељка и Памтикамен Баја Пивљанина, Војводић проведрава 
те далеке деценије и векове да би јасније и трајније засветлео духовни 
споменик за чији епитаф прилаже своје песничко слово: 

 "Ја сам престо жаркога поскока,  
 Видиковац са ког пале главе 
 У зрцалу сабље виде плаве 
 Проклетије. Врх вучјег доскока, 
 (...) 
 Творац муњом кад ми чело ваја, 
 Згађен смрадом јуначких дробова. 
 Окити ме војскама гробова 
 И костима вукликога Баја." 

У песми Памтикамен Пивљанина Баја, песник Војводић клеше свој 
песнички споменик пивском јунаку, трајнији од најпостојанијег камена: 

 "Крстат мрамор од љута кремена 
 Харамбаши хајдучког времена 
  
 Кога Турци и рајинске муке 
 Отјераше млада у хајдуке 
 (...) 
 Чим у горе хајдучки корачи 
 Стан хајдучки нађе у Морачи 
 (...) 
 Вртијељком док устока дува 
 Змај Бајо ће да јој име чува." 

У тренуцима снажног песничког надахнућа, многи песници могу да 
виде даље у прошлост него "обично" око и да осете протицање времена 
које је одавно нашло свој увир. У то нас уверава песник Виктор Б. 
Шећеровски стиховима песме Бајо Пивљанин и пророчице. Необичним 
симболима и префињеним песничким мозаиком, његово слово за епитаф 
на споменику светли постојаним сјајем: 

 "Кад год се загледао у 
 Судбину 
 Ходајући Цетињским Пољем 

 198 



Песнички епитафи на духовном споменику Бају Пивљанину 

 Славуј му је слетео на  
 Сабљу и 
 Све што би тада обухватио погледом 
 Могло је да се дотакне руком 
 
 Кад би осетио 
 Самоћу на Очевом прагу 
 Здравио се са змијом 
 Чуваркућом 
 Тами враћао јаву 
 Годинама потом зидао 
 Темеље 
 Широм Херцеговине 
 (...) 
 Од дуговечне туге 
 У Бајовом Пољу 
 На камен до данас 
 Месечина не огледа сенку 
 Да пут не помрачи 
 Кад Пивљани дотакну срце 
 И заплачу  

"Песник мисли подсвесно; он је једини сасвим интуитиван, и није 
измислица кад се каже како он има једно чуло више него други људи. Јер, 
стварно, и оно што не постоји, он види у облику као да постоји", пише 
велики Јован Дучић у Благу цара Радована. У Боки Которској и данас 
постоји кула Пивљанина Баја, а песник Вук Милатовић као да потврђује 
Дучићеву мисао. У песми Кула Баја Пивљанина у Боки Которској песник 
каже: 

 "Шта је пустош, где то блуди 
 Поглед један од камена? 
 Ко ће прошлост да пробуди,  
 Да је дигне са сљемена? 
 (...) 
 Хоће л' јунак с Пивског Врела 
 Гргољ-воду да Долије 
 У мисао што се сплела? 
 – своју душу да открије. 
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 Сад цветају старе бољке 
 (На пучину прозор зури) 
 Са дна мора шуме шкољке – 
 То га зору провидури. 
  
 То га зову тамне горе 
 Оштар поглед – Празне Зене, 
 (У кули се пени море) 
 Не да причи да увене." 
  

Сваки од поменутих песника исписао је своје слово, једино и 
непоновљиво, за свевремени епитаф на духовном споменику великом 
јунаку. И свако исписано слово светлеће јасним светлом; неће се дати 
забораву да га избрише својим црним језиком. Ипак, једно велико слово, 
које смо цитирали на почетку овог рада, светли дуже од сто педесет 
година, светли и призива друга, свежија слова да заједно засветле и трају 
кроз вечност. То слово, тај "песнички епитаф" исписала је рука владике и 
песника, рука чијем благослову ни векови не могу ништа: 

 "соко Бајо су тридест змајевах 
 мријет неће док свијета траје. 
 (...) 
 Витезови, Срби вртијељски, 
 луча ће се вазда призирати 
 на гробницу вашу освештену!" 



Доц.др Љиљана Пешикан-Љуштановић 

БАЈО ПИВЉАНИН У ЗБИРЦИ  
ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА – ЈУНАК И ЛИК 

АПСТРАКТ: Рад се бави поетском биографијом хајдучког харамбаше из 
17. века, Баја Николића Пивљанина, обликованом у Српским народним 
пјесмама Вука Стефановића Караџића: од опевања Бајовог одласка у 
хајдуке, преко песама које опевају његове сукобе с Турцима и, нарочито, 
сукоб с турским сватовима, до смрти у боју на Вртијељци (1685. године). 
Ове песме сагледавају се и са становишта њиховог односа према историји 
и с обзиром на поетику усмене епике.  
КЉУЧНЕ РЕЧИ: лик, песма, историја, предање, свадба 
 

У Српским народним пјесмама Вука Стефановића Караџића – 
бечком (СНП III), државном (СНП VII) и издању из необјављених 
рукописа (СНПр III) – Бајо Пивљанин се опева у дванаест песама.1 

У двема је, истина, само поменут као део сватовских каталога. У 
балади Женидбa Милића барјактара он је стари сват. Стављен у ред са 
другим знаменитим јунацима – носиоцима свадбених чинова: 

Кума куми Јанковић Стојана, 
Старосвати Пивљанина Баја, 
А ђевери Мандушића Вука, 

он, као ни друга двојица, не може помоћи против неотклоњивости више 
силе. Против коби јунаштво не помаже, па се уроку не могу одупрети ни 
«главит јунак» младожења, ни његови гласовити сватови. 

Пасивност Бајова знатно је теже разумљива у песми Женидба 
Грбљичића Зана (СНП VII, 20). Она пева о Грбљичићевој женидби 
«образном Маријаном», чудесно лепом ћерком которског бана Гргурине2 
– и у њој једноставно изостаје Бајова најављена улога. Ова песма, у 
оквиру сватовског каталога, побраја низ историји познатих људи, који су 
                                                 
1  За што Бајо оде у хајдуке (СНП III, 67); Ришњанин хаџија и Лимун трговац (СНП III, 68); 
Шта освета чини (СНП III, 69); Бајо Пивљанин и бег Љубовић (СНП III, 70); Женидба 
Милића барјактара (СНП III, 78); Женидба Грбљчића Зана (СНП VII, 20); Са шта 
Пивљанин Бајо оде у ускоке (СНП VII, 34); Бајо Пивљанин и Але Новљанин (СНП VII, 47); 
Чета Пивљанина Баја (СНП VII, 48); Пивљанин Бајо и Ферат капетан (СНП VII, 49); Бој 
на Вртијељци (СНП VII, 51); Бајо Пивљанин и Марић алајбег (СНПр III, 17). 

2  Истина, њена лепота је форулативним почетком песме самерена реалним просторима: «Од 
како је Котор настануо, / није љепши цвијет процаптио...» (Подвукла Љ.П.Љ.) 
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одиста живели у просторима за које се везују,3 у приближно истом 
историјском периоду. Анахроно поље ове песме (Клеут 1988, 104), дакле, 
релативно је уско са становишта песама о јуначкој женидби и обухвата 
тек неких шездесетак година, наравно, ако сматрамо да је Грчић Манојло 
овде типски лик, онај ко зна грчки језик, а не поетска транспозиција цара 
Манојла Комнена (Маретић 1966, 166) или неког од рођака деспотице 
Јерине, који су присутни у српској историји током 15. века. Ипак, није реч 
о хроничарској песми, која уз мања или већа одступања описује стварне 
догађаје. Напротив, по композицији и сижеу који излаже, ова песма би се 
могла сматрати бајком у стиху, или, тачније, фрагментом бајке, пошто, 
пре свега, опева тешке задатке који се постављају пред сватове и које они 
морају испунити да би до венчања судбински предодређених младенаца4 
уопште дошло. Латини «мудре варалице», спремају се да понизе 
младожењу, како би се показао недостојан девојке, али девојка преузима 
улогу помагача, саветујући вереника како да превазиђе будућа искушења. 
У девојчиним саветима, а потом и у купљењу сватова понављају се 
могући задаци5 и одлучује се ко ће их од сватова решавати. Парадоксално, 
управо кум Бајо Пивљанин остаје сват без задатка, пошто његову могућу 
улогу преузима младожења: 

Ако буде на мегдан изићи, 
Немој, браћо, на жао да буде, 
Ја ћу изић' на мегдан јуначки... 

Најзад, песма се окончава тако што сватови испуне само два тешка 
задатка – разумеју грчки и испију огромну количину вина, чиме се 
стварно ангажују само типски ликови, Пијавица Ђуро и Грчић Манојло, а 
слућене препреке се своде на могућу транспозицију свадбених обичаја – 
                                                 
3  Поред Баја Пивљанина, историји је познат и младожења, Зано Грбљичић, под именом Ивана 

Антуна Болице, «кавалира надинтенданта у односима Црне Горе и Млетачке Републике», 
који се у которским архивима први пут помиње 1686, годину дана после Бајове смрти 
(Милошевић 1988, 771) Историји су познати и два Бујовића из Пераста, Иван и капетан 
Вицко (Милошевић 1988, 771); Петар Ћеловић, сердар из Рисна (Милошевић 1988, 790); 
Радо Старчевић из Кртола (Милошевић 1988, 789); Вицко Луковић из Прчња (Милошевић 
1988, 780), а можда се и иза имена Паландичића од Луштице крију Павличини. 

4  «Силна и бијесна» девојка, која је «нашла ману» свим дотадашњим просцима, препознаје у 
Грбљичићу свог суђеника:  

 Када виђе млада Маријана, 
 Ђе се нађе, онђе стаде стадом: 
 «Ево, рече, за мене јунака.» 
5  Неки прилично живописни: 
 Ако стану цекине тражити, 
 Нека плате два Периновића, 
 Ако буде мудре учит школе, 
 Нек се зову до два Бујовића, 
 (...) 
 Ако буде што тешко дизати, 
 Нека дижу два Паландичића... 
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надговарање и натпијање младожењиних и невестиних сватова. Тaкo сe и 
овде пoкaзуje и изузeтни знaчaj свaдбeнoг oбрeдa зa oбликoвaњe типских 
сижea и кoмпoзициoних oбрaзaцa eпскe пeсмe о јуначкој женидби и 
дубoкa мeђусoбнa прoжeтoст рaзличитих жaнрoвa – жaнрoвски синкрe-
тизaм усмeнoг пeсништвa. 

Преосталих десет песама углавном припадају јуначким песмама и 
транспонују историјску судбину Баја Николића Пивљанина. У њима је он 
или главни носилац радње или помоћник и битни учесник у опеваним 
збивањима. Тематски, ове песме се групишу око типичних сегмената 
идеалтипске хајдучке (ускочке) биографије, какви су: разлози за 
одметање (СНП III, 67, СНП VII, 34); двобоји (СНП III, 70); четовање 
(СНП III, 68; СНП III, 69; СНП VII, 47; СНП VII, 48; СНП VII, 49; СНПр 
III, 17) и јунакова погибија (СНПр III, 17).  

У обе песме које се баве разлозима Бајовог одметања у хајдуке 
(ускоке) опева се насиље и суштинска немогућност да се мирно живи и 
ради под турском влашћу. У «комаду од пјесме» из треће књиге бечког 
издања, насловљеном За што Бајо оде у хајдуке (СНП III, 67), Бајо је 
«морски џелебџија», којем Ришњанин хаџија уместо царине у новцу узима 
најбоља говеда и тиме га отера у хајдуке: 

Укиде ми на мору цијену, 
Те сам тада љуто штетовао, 
И своју сам кућу раскућио, 
Постао сам горски харамбаша... 

Према коментарима Бошка Сувајџића (Сувајџић 2003, 402), лик 
Ришњанин-хаџије рефлектује историјску егзистенцију хаџије Ризванагића, 
који је погинуо у Кусидама код Никшића и који се и у стихованој изреци 
јавља као пандан Бају Пивљанину: «Тешко Рисну кад нестане аџа, а 
Перасту Пивљанина Баја». Ово би, по свој прилици, могло бити и важан 
разлог за њихово учестало супротстављање у песмама, пошто одговара 
општој тежњи у обликовању усмене епске песме да се јунаку нађе 
достојан противник, и тако обезбеди висока узоритост епске приче. Сам 
сукоб око говеда и пљачкање трговачког каравана, како се може видети и 
из судбине историјског Баја Николића, рефлектује уобичајене сукобе на 
«друмовима около приморја». Тако Глигор Станојевић наводи како су се, 
1663. године, Дубровчани жалили да им је Бајо са дружином запленио у 
Херцеговини хиљаду грла ситне и крупне стоке (Станојевић, 8), да је 
идуће године, на турској територији, запленио сто двадесет коња под 
богатим товаром (Станојевић, 9), као што је учинио и 1666, пресревши 
дубровачки караван који је ишао у унутрашњост (Станојевић, 9), па и на 
јесен исте године, заједно с Матом Његушевићем, када је запленио 
драгоцену робу и сто коња који су ишли према Дубровнику (Станојевић, 
10)... 
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У другој песми, из државног издања, насловљеној Са шта 
Пивљанин Бајо оде у ускоке (СНП VII, 34), Бајо одговара чети због чега је 
«своју кућу разурио». Прича је, рекла бих, уз сву формулативност ком-
позиције, ипак и типично пивљанска,6 везана за косидбу и окаснелог 
козбашу Баја, којег ага Асанага удара камџијом, иницирајући типичну 
размену оруђа за оружје: 

Скидох косу са рамена мога, 
Која ми се бјеше придесила, 
Па удари агу Асанагу 
По довату и агину врату, 
Посјеко му са рамена главу, 
Уграби му двије пушке мале  
И Турчину бистра џефердара... 

У песмама о четовању као засебна група могу се издвојити оне у 
којима хајдуци – због освете за увреду, превару или нанету неправду – 
пресрећу сватове (СНП III, 68; СНП VII, 47; СНПр III, 17). Можда се 
везивање овог мотива за Баја Пивљанина може сматрати рефлексом 
усмених предања и песама у којима се Бају приписује убијање неверне 
девојке: «Дјевојка, не надајући се злу, пружи руку са прстеном, а Бајо 
хитро ухвати, а још хитрије јатаганом удари у срце» (Вујачић, 163), или 
одсецање руке којом неверница повраћа прстен (Благојевић, 106; Грђић-
Бјелокосић, 144-145), што се, иначе, у варијанти коју је Вук Караџић 
записао од Тешана Подруговића, непосредно подудара са судбином 
несрећног девера, који одбија да пусти снаху, па му Лимун зато одсеца 
руке из рамена (СНП III, 68).  

Свакако најуспелија варијанта, када је о овој групи песама реч, јесте 
баш ова Тешанова.7 «Лијепо и по реду» казана песма Ришњанин хаџија и 
Лимун трговац (СНП III, 68) почиње у Митровици, «Преко Саве, преко 
воде хладне», где Ришњанин хаџија испроси кћер митровског диздара. 
Идући према Рисну, хаџија у Гласинцу сустиже Лимуна трговца и 
полакоми се за његовим раскошним оружјем: 

За појасом двије пушке мале, 
Све у чисто заљевене злато; 
О бедрици мача зеленога; 

                                                 
6  Пошто сам Катауњанка – Цуцкиња, за мене су из раног детињства много узбудљивије и 

упечатљивије остале приче о жњевењу виша или кресању листа, па о томе ко је у ручици 
или нарамку захватио змију или, окресао цер тако да на девет преосталих грана остане девет 
склупчаних змија, него приче о косидби. А од људи које знам, о косидби најлепше прича и 
највише брине наш кум Јован Делић, па су ваљда зато приче о косидби и козбашама за мене 
трајно везане за Пиву. 

7  Види: Владан Недић, Тешан Подруговић, у књизи: Вукови певачи, приредила Радмила 
Пешић, Матица српска, Нови Сад 1981, 9-20. 
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О рамену дуга прекоморка, 
И на њој је тридесет павата, 
Свака павта од десет дуката, 
Код нишана тридесет дуката. 

Лепота оружја јесте непосредни повод за сукоб, али се мотивација 
будућих збивања развија сложено и слојевито – на више фино градираних 
планова. Лимун је трговац, дакле по природи свога посла мирољубив, 
оружје је стечено мирним путем, купљено је од новца за продату стоку, те 
својом раскошном лепотом више представља обележје богатог трговца 
који стиже до Млетака и Задра него јуначки атрибут. Лимун је, уз то, и 
пун добре воље да хаџији купи исто оружје, па чак и да му га пошаље 
«Рисну на крајину». Насупрот томе, хаџија се одлучује на превару, он 
тражи оружје да би га пробао, а када га стави на себе одлази. Контраст 
Лимунове мирољубивости и добре воље и хаџијине осионе преваре 
наглашен је и тиме што хаџија презире Лимуново братимљење: 

«Богом брате, Ришњанин хаџија! 
Не носи ми свијетла оружја, 
Тврду тебе моју вјеру дајем, 
Док ја продам хиљаду волова, 
Хоћу тебе боље начинити, 
Начинити, па га поклонити.» 

Штавише, хаџија вређа Лимуна и прети му његовом властитом 
пушком, чиме га непосредно наводи да се одметне у хајдуке («Побоље ћу 
начинит' оружје,/ Ал ти више трговати нећу») и да се освети тако што ће, с 
побратимом Бајом Пивљанином, пресести хаџијине сватове.  

Следи типично петогодишње одлагање свадбе, које се окончава 
прекором невестиног оца. Хаџија, који зна да се Лимун одвргао у хајдуке, 
купи хиљаду сватова и саветује брата Дурмиш-бега да «тајом» прође кроз 
Корита. Хајдуци сватове без хаџије и девојке пропуштају према 
Митровици, док се повратак сватова са девојком и њихово приближавање 
заседи наглашава писмима којима се девојка јавља мајци. Ова писма, с 
једне стране, маркирају битне тачке пута, конаке, а с друге, поступком 
ретардације наглашавају примицање опасности. 

На конаку у Церници девојка сања пророчки сан и казује га деверу: 

Ударисмо кроз Корита равна, 
Сва Корита притиснула тама, 
А из таме испадоше вуци, 
Све сватове наше рашћераше, 
Тебе обје одгризоше руке, 
Мене живој срце ишчупаше. 
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Иако је девер теши, девојка шаље мајци књигу која изриче њену 
јасну свест о неизбежној коби: «Ето, мати, књиге најпотоње».  

Сватови без свирке, барјака, пуцања пролазе кроз Корита. Коб се, 
привидно, још једном одлаже. Бајо подсећа Лимуна да је грехота ударити 
на сватове и да то хајдуци нису чинили «од како је гавран поцрнио». 
Погибију сватова, која ипак следи, мотивише ругање чалгиџије, црног 
Циганина. Као црно биће с маргине, потенцијално демонско, он призива 
вукове из таме које је саснила девојка. Прекорени за кукавичлук, хајдуци 
нападају сватове и побију све сем несрећног девера и девојке. Дурмиш-
бегу, који неће да пусти снаху из загрљаја, Лимун одсеца обе руке. 
Трагедија невиних допуњава се погибијом несрећне невесте. Хаџија, 
покушава да убије Лимуна његовом властитом пушком, али оружје као да 
зна чије је. Иако је на Лимуну «саставио нишане» хаџија погађа невесту.  

У Тешановој варијанти песме хајдучка чета се своди на анонимних 
сто двадесет друга међу којима се издвајају само ликови осветника 
Лимуна и идеализовани лик његовог мудрог побратима Баја Пивљанина.8 
Недиференцирани и безимени су, такође, и сви сватови, сем несрећног 
девера Дурмиш-бега, невесте и црног Циганина, који призива несрећу. 
Поступци обе стране у песми, с изузетком самог Ришњанин-хаџије, 
мотивисани су и морално оправдани: Лимун се страшно свети, али тек 
пошто је на све начине покушао да се помири и очува властито 
достојанство без сукоба, и тек онда када постане предмет подсмеха и 
срамоте,9 с друге стране, и Дурмиш бег до краја верно и самозатајно врши 
своју улогу девера. Ово, заједно са смрћу девојке, којом се песма 
окончава, уноси у причу о јуначком сукобу баладичан тон, иако се сукоб 
не одвија унутар једне заједнице. 

У варијанти ове песме из необјављених рукописа Вукових, Бајо 
Пивљанин и Марић Алајбег (СНПр III, 17),10 младожења је Махо Риш-
њанин, а невеста опет Митровчанка «Ајкуна ђевојка», синовица Марић 
Алајбега. Као осветник овде се јавља сам Бајо Пивљанин, који је 
истовремено и побратим младожењин и у сукобу с њим, зато што му је 
Махо, док је Бајо трговао воловима, узео оружје на име намета. Хајдук 
тражи оружје натраг или прети да ће у Коритима сачекати и побити 
сватове са својих пет стотина хајдука. Ову хиперболисану хајдучку чету 
предводи тридесет харамбаша од који се неки и поименце побрајају: Вук 
од Клобука, делија Марјан, Раде од Коњица, Миња од Требиња, Пловкић 
Маркић, Гавран «из преко Дунава», двоје Латинчади – Маленица и 
Опаљеница, Милић и Улић испод Меденића, Лазар од Новог Пазара, 

                                                 
8  Овде је одиста «на делу процес епске идеализације» хајдука (Сувајџић, 402), али и 

мајсторство великог песника који зна да ће трагични догађаји бити још потреснији ако до 
њих долази упркос оклевању јунака.  

9  Чалгиџија позива сватове да се веселе «на срамоту Бају и Лимуну». 
10  Примеренији наслов би био Бајо Пивљанин и Ришњанин Махо, пошто је Марић алајбег 

споредни лик с којим се Бајо уопште не сукобљава. 
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Тодор од Ерцеговине... Побрајање кулминира двојицом хајдука који имају 
симболичка имена и изузетне моћи: 

И од мора Познан- капетана 
Кој' познаје по ноћи дружину 
Како не би други у сред подна, 
И пред њима Плавшу харамбашу 
Који плаши на буљуке Турке. 

Ритмизован леониском римом, списак хајдука функционише као 
особена «романтична» хипербола у којој је низ имена дат по приципу 
nomen est omen.  

За разлику од Ришњанин-хаџије из Тешанове варијанте, Махо се не 
плаши. Он одбија да врати хајдуково оружје са веома особеном 
мотивацијом: «то је мука сиротињска била». Опет се у позицији 
«видилице» јавља девојка, што би могло бити и рефлекс древних 
представа о жени као бићу с границе, али и представа о специфичној 
позицији невесте у лиминалној фази обреда.11 Она види «чудно чудо» 
Плашу харамбашу и опомиње девера. Име хајдуково је сугестивно 
преобликовано. Плавша је постао Плаша, што би пре могло бити резултат 
свесне певачеве интервенције, којом се наглшава да је Плаша/ Плавша 
отеловљени људски страх, него словна грешка, како су ово особено 
преименовање третирали приређивачи. У стварном обрачуну са сватовима 
који следи издваја се само хајдук Маленица, који, будући, «мали, 
неугледан» по пасу удара девера. И у овој варијанти песме девојку убија 
младожења покушавајући да убије њеног отмичара, Баја Пивљанина. 
Пардоксално, када хајдуци ухвате Маха Ришњанина и доведу Бају, њих 
двојица комуницирају као побратими, као да сукоба није ни било. Махо 
опрашта Бају погибију сватова и тражи натраг невесту, а овај му одговара: 

Авај, јадан, драги побратиме, 
Ја би тебе врнуо ђевојку, 
Моју снају, твоју вјерну љубу, 
Она ти је, побро, погинула, 
Твојом си је пушком погодио... 

Песма се, иначе, окончава самоубиством несрећног младожење. 

                                                 
11  Рaзгрaничeњe измeђу мушкoг и жeнскoг, при чeму сe мушкo сaглeдaва кao пoзитивнo, 
свeтлo, гoрњe, чистo, oгњeнo, днeвнo, дoк je жeнскo нeгaтивнo, тaмнo, дoњe, нeчистo, 
влaжнo, нoћнo (Ивaнoв – Тoпoрoв 1965, 175-178; Тoлстoj 1995, 101-119) пoсeбнo дoлaзи дo 
изрaжaja у грaничним живoтним ситуaциjaмa, каквa jeстe свaдбa, пошто су "вeзe 
сeмиoтичких бинaрних oпoзициja дубoкo сaкрaлнe и (...) oткривajу (се) прe свeгa у oбрeдимa 
кojи сe oбaвљajу у прeлoмнoм, грaничнoм, 'мeђaшнoм' дoбу чoвeкoвoг живoтa" (Тoлстoj 
1995, 118). 
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Међутим, док се у Тешановој варијанти Бајов лик обликује као 
племенит, свестан греха и промишљен, овде се управо овим преокретом 
умногоме пориче смисао песме и битно нарушава конзистентност лика, 
будући да је он без икаквог оклевања напао и побио сватове. 
Карактеризација Бајовог лика у овој песми чини се и иначе противречном, 
он, рецимо, ничим не пориче ни Махову тврдњу да је одузето оружје 
стекао од сиротињске муке. Ипак, није реч о евентуалном искораку из 
уобичајене идеализације епског јунака, већ, пре свега, о мање 
талентованом преносиоцу који не успева да реализује модел неверног 
побратима–туђина. 

Истовремено, као теоријски проблем општег значаја, овде се 
оцртава и особена многоликост епског јунака. При чему појам јунак 
можемо схватити не само као социолошко-културолошку категорију12 већ 
и као особени надлик обједињен номинацијом и понављањем извесних 
атрибута, који функционише на плану целине грађе и може укључити 
различито обликоване, па понекад и противречне црте и одлике остварене 
у појединим усменопоетским делима. Рецимо, кад је реч о Бају 
Пивљанину, он је (са становишта грађе испитиване у овом раду) и 
хајдучки и ускочки харамбаша, који се у хајдуке, односно ускоке, одмеће 
из различитих разлога – и због намета, и због насиља – живи у Перасту, 
али и у Пиви каменитој, помаже Лимуну да побије сватове Ришњанин-
хаџије, али и сам разбија сватове Маха Ришњанина или Ала Новљанина с 
различито именованим помагачима и сл.  

Чак и у грађи од дванаест песама срећемо се с мноштвом 
противречности, што се даље усложњава када песме повежемо са усменим 
прозним предањем и историјским чињеницама, које се у противречном 
поетском животопису Баја Пивљанина потврђују или поричу. 
Истовремно, на плану појединих песама обликују се повезани, али и 
разнолики појединачни ликови Баја Пивљанина. Лик се овде схвата као 
индивидуализовани носилац радње, «водећа нит» која повезује и групише 
«нагомилане мотиве», поступке или ситуације и јесте један, препознатљив 
и издвојен, окарактерисан «системом мотива нераскидиво везаних за 
њега» (Томашевски 1972, 219-223). Ма колико се, потпуно сам свесна, ова 
дистинкција јунак – лик опире прецизном и чистом теоријском уобли-
чењу, чини ми се да она може бити продуктивна, посебно када испитујемо 
однос епске песме и историје, пошто намеће суочавање с низом против-
речности које најнепосредније проистичу из природе усменопоетских 
творевина и односа песме и историје. Јер, иaкo jунaчкe eпскe пeсмe 
oпeвajу истoриjскa или псeудoистoриjскa збивaњa или jунaкe, прeтeнду-
jући при тoм нa вeрoдoстojнoст причe (пo тoмe су oнe aнaлoгнe прeдaњу) 
– прирoдa тe истинитoсти сaсвим je oсoбeнa. Збивaњa, ликoви и прeдстaвe 
oбликoвaни у песмама jeсу, прe свeгa, узoрити, oни у кoнкрeтнoj причи 

                                                 
12  Јунак (...) овде значи: заступник одређеног поимања живота и душевног става - 'јуначког 

погледа на свет'» (Браун 2004, 9). 
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или судбини утeлoвљуjу тeжњe, нaдe, стрaхoвe, унутрaшњe кoнфликтe, 
сукoбe с другимa, битнa искуствa кoлeктивa и стрaтeгиje кojимa сe тa 
искуствa тумaчe, прeoбликуjу, пaмтe, прeтaчу у причу, пa тимe и сaв-
лaдaвajу, прeвaзилaзe и oсмишљaвajу. 

Кругу песама о нападу на сватове у гори припада и необично 
компонована песма Бајо Пивљанин и Але Новљанин (СНП VII, 47), која 
почиње сегментом идентичним лирској митолошкој песми о вили која 
гради град:  

«Ни на небо, ни на земљу црну, 
Но од јеле до зелене јеле.» 

Смештен међу вилинско дрвеће – јеле (Чајкановић – Ђурић 1983) – 
град се подиже од јуначких и коњских костију, па се и Бајово пресретање 
сватова Ала Новљанина, у озеленелој гори после Ђурђевдана, мотивише 
тиме што вила тражи од побратима да јој «набави грађе»: 

Ема ми је прекинута грађа 
До пенџера и првог тавана, 
Премањка ми кости јуначкијех, 
Но окупи твоју чету, Бајо, 
Ајде с њима у планину, побре, 
Не би ли ти Бог и срећа дала, 
Да би мене набавио грађе. 

Могло би се претпоставити да се овим у певање о Бају Пивљанину 
укључују древни митски слојеви, те да се он овде појављује у улози 
хтонског демона нељудског или надљудског бића. (Види: Павловић, 208-
212). Међутим, други део песме у потпуности пориче ову раван моти-
вације и ово тумачење, па се с његовог становишта и вилина градња 
доима као алегоријско-симболичка слика хајдучких подухвата. Чета са-
купљена са реалних простора Бајовог хајдуковања (Кртоле, Луштица, 
Грбаљ, Заљут, Пераст) дочекује у гори сватове. Девојка, којој је «вијор од 
планине» подигао вео, наговештавајући тиме предстојећу несрећу, види и 
препознаје Баја Пивљанина: 

«И угледах голема јунака, 
Љуто кратка, а доста дебела, 
Црн му перчин био врат прекрио, 
Црна ока, а црнога брка...» 

Хајдуци без оклевања убијају сватове, а Раде Љепојевић гони и 
убија младожењу, док невесту као «дивно старјешинство» даје Бају, што 
после уводног дела песме делује као особени антиклимакс. 
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Песме о хајдучком пресретању сватова у гори могле би се укупно 
узев посматрати и као рационализација древне приче о змају који 
пресреће сватове и с којим се они морају суочити ако желе да прођу кроз 
хтонски простор горе (Пешикан-Љуштановић 2000; Пешикан-Љушта-
новић 2002, 38-40). На ово, по свој прилици, указује и симболика таме, 
вукова, «чудно чудо» и, нарочито, контаминација хроничарске песме о 
пресретању сватова са причом о вилинском граду. Ипак, овај слој значења 
је готово у потпуности потиснут и преточен, у најлепшој Тешановој 
варијанти Ришњанин хаџија и Лимун трговац, у причу о трагичној 
позицији оних који су насиљем отерани у гору и несрећи невиних која из 
сукоба две стране нужно произлази. 

Три песме у којима се опевају различити подухвати Бајове чете 
углавном су, као и песме о нападу на сватове, обликоване тако да се 
неколико јунака издваја док их чета следи као недиференцирана целина. У 
песми Пивљанин Бајо и Ферат капетан (СНП VII, 49), обједињене су две 
теме: јунак као спасилац у невољи и јуначко држање у невољи и 
опасности (Браун, 169-193. и 216-233). Прва се веже за Баја Пивљанина, 
који одлучује да заштити чобанице од насиља Ферат-капетана, а при том 
бива окарактерисан и једним специфичним мотивом, особеном ностал-
гијом за властитим чобанским данима. Када чета почине у Голији, он 
полази на врх планине: 

«Хоћу поћи на врх од Голије, 
Да гледам зелену планину, 
Е сам много у њу паса овце.» 

Искуство чобанина мотивише и Бајову солидарност са девојкама 
којима је Ферат капетан одвео момке и на силу им отимао овце. 

Друга тема – јуначко држање у невољи – везује се за Бајовог доглав-
ника Јанка Бањанина, који иде са четом иако је уснио сан који му говори 
да ће погинути. Истрајавање у борби упркос слутњи смрти овде резултира 
особеним фатализмом. Када Бајо посакрива хајдуке «у лист и у траву» за 
Јанка нема заклона. Он стаје насред пута и гине када му пушка не 
прихвати ватру. Убивши Ферат-капетана, Бајо га свети, и тиме се ова два 
приповедна тока обједињују. Песма окончава хајдучким тријумфалним 
повратком у приморје.  

Песма Чета Пивљанина Баја (СНП VII, 48) садржи особене 
рефлексе реалних историјских околности. Чета, пред којом су Бајо 
Пивљанин и властелин Стефо, долази у «ломна Корита», и ту се хајдуци 
договарају кога ће напасти. Станко од Приморја предлаже да нападну «у 
Петњицу Караџића кулу», зато што је тамо «благо свије Дробњаках», које 
може бити «добар шићар за дружину». Иако и Бајо и Стефо одбијају да 
нападну хришћане, јер је то грех, овим се, бар посредно, у песми 
наговештава сложен и амбивалнтан однос према хајдуцима и хајдучији, 
као и противречна природа хајдучких подухвата. Властелин Стефо нуди 

 210 



Бајо Пивљанин у збирци Вука Стефановића Караџића – Јунак и лик  

бољи плен – «бијелу Љубовића кулу» у Невесињу – намамљујући хајдуке 
сликом хиперболисаног богатства: 

Око куле камена авлија, 
У авлију дванаест дућана, 
На њих сједи дванаест хаџија, 

али откривајући истовремено и властиту мотивацију, он жели да узме за 
жену кћер бега Љубовића. У обећању да ће хајдуцима за девојку дати 
хиљаду цекина рефлектује се, можда, историјска пракса трговине робљем. 
Подухват се окончава успешно иако Стефо бива рањен у десну руку, а 
песма у целини делује унеколико недовршено, пошто се пред хајдуке и не 
постављају озбиљније препреке. 

Песма Чета Пивљанина Баја, као и песма Шта освета чини (СНП 
III, 69), мотивишу Бајов сукоб с бегом Љубовићем. У песми Шта освета 
чини, Бајо је помагач у личној, породичној освети: Ташо Николић свети се 
«незету» кнезу Иванишу зато што му је брата заточио, а снаху Стану 
продао бегу Љубовићу. Песма почиње управо књигом којом Стана позива 
девера да је освети и јавља му да је Љубовић, купећи хараче, дошао код 
кнеза Иваниша. Као особено порицање обредне сватовске приче, на коју 
може асоцирати заштитнички однос девера према снаси, доима се Ташов 
налог Бају да «окрвави на копљу јабуку», када буде под барјак купио «све 
крвнике и бескућнике». Истовремено, ово наговештава и претерани, 
ужасавајући осветнички бес. Ташо убија не само зета, чије је огрешење о 
породичну норму несумњиво, већ и трудну сестру која потрчи да га 
загрли, док му сетрић «дијете Павлица» побегне зато што се увргао на 
ујака. У песми остаје непознато ко је убио бега Љубовића (стих гласи: «и 
убише бега Љубовића»), чиме се даље нарушава логичност и доследност 
епске приче, како са становишта ове песме тако и са становишта 
евентуалне мотивације Бајовог мегдана са Љубовићевим братом. 

Победа у двобоју над опасним противником (Браун 2004, 142-167) 
носећа је тема песме Бајо Пивљанин и бег Љубовић (СНП III, 70), коју је 
Вук Караџић записао од Филипа Вишњића,13 а контекст у коме се гради 
ова епска прича јесу већ наведене песме о сукобима Љубовића и хајдука, 
као и усмено предање о убиству беговог брата у Голији (Вукићевић, 44, 
50). Сам двобој је описан као доследно спровођење мотивског низа 
карактеристичног за песме о двобоју, али и као «одраз историјске 
реалности» (Сувајџић, 395). Тема двобоја укршта се с темом кажњене 
неверности и награђене верности (Браун 2004, 195-217). Бајо убија свог 
неверног побратима Мата Његошевића14 и даје његово рухо беговом слуги 
Шабанаги, који је остао веран свом господару. Ипак, песму посебно 
вредном чини особено обликовање носећег лика. Бајово оклевање пред 

                                                 
13  Види: Недић, 22-33. 
14  У историји се овај харамбаша помиње и као Његушевић (види: Станојевић). 
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изазовом мотивише се не страхом од двобоја већ мудрошћу зрелог човека, 
који је, живећи од рата, спознао вредност мира: 

Господару, беже Љубовићу! 
Штета тебе погинут' од мене, 
Мени жао умријет' од тебе; 
Него хајде да се помиримо: 
Послаћу ти лијепу јабуку, 
Уз јабуку стотину дуката. 

Лик «главног харамбаше» Вишњић боји особеном мудрошћу и 
људскошћу. Ратовање се овде јавља не као лични избор већ као нужда. 
Тек када Љубовић постави понижавајуће услове Бајо се одлучује на 
двобој. Противници се срећу, и Бајо нуди бегу да сам изабере бољи од два 
зелена мача поздрављајући га титулом «добро јутро, беже Љубовићу». 
Бегов одговор Бају:  

Ао Бајо, пивљанско копиле! 
Што ће мени ришњански мачеви 
Так од моје сабље шамлијанке, 

у контрасту с Бајовом мирноћом, више се доима као псовка него као 
део формулативне размене увреда. Бајова достојанствена мирноћа 
контрастира се и с гневом који га обузме кад види да ће погинути «на 
невјери» – он зубима коље оклопљеног противника и убија неверног 
побратима. Сам мотив неверства неоправдано се везује за име јуначког 
харамбаше, кума и саборца Бајевог, Мата Његошевића, који, по свему што 
историја памти, није био издајник већ напротив сам предмет издаје 
(Сувајџић, 393). Ту се опет суочавамо са специфичном природом епске 
истинитости. Песма често памти и мање-више тачно преноси опште 
одлике доба или простора, али битно мења и престилизује егзстенције 
појединаца.  

Као песма о личном сукобу Ибра Селимовића и Ива Богдановића, 
његушког кнеза, почиње и песма Бој на Вртијељци (СНП VII, 51) : 

Зафали се турско момче младо, 
Зафали се на Ријеки малој, 
Силно Туре Селимовић Ибро, 
Да ће жесток мегдан написати, 
Жесток мегдан на Његуше равне, 
А на име Богдановић-Иву. 

Тaкo сe, типично за усмену епику, истoриjски сукoб тeритoриjaлних, 
eкoнoмских и пoлитичких интeрeсa уoбличaвa кao лични, aфeктивни 
сукoб прeдстaвникa супрoтстaвљeних групa. На сличан начин уобличава 
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се и купљење војске. Кнез се обраћа пријатељима – првоме Бају 
Пивљанину, потом Зану Грбичићу и, најзад «по избору» катунским 
главарима – тражећи од свих помоћ, као израз пријатељства и индиви-
дуални јуначки чин, у коме нема вишег налога од воље појединца.15 То 
важи и за катунске главаре, које Иво позива у помоћ зато што су «на гласу 
јунаци», који због свог јуначког угледа могу да окупе своје саплеменике, а 
не као представнике војне, политичке или државне власти. Најзад, Иво 
Богдановић позива Ибра Селимовића на двобој, али као својеврсни 
антиклимакс следи његово одбијање: 

Нема мегдан, Богдановић-Иво, 
С војском влада паша Ахмед-паша,16 
Паша хоће да вас ухарачи. 

Тако се епска јуначка прича растаче у налогу државне власти и 
логике по којој се војске сукобљавају због налога да се ухарачи 
непослушна раја, а не због доказивања индивидуалног јунаштва. Песма се 
завршава казивањем о смрти Баја Пивљанина («од Пераста први 
харамбаша»)17 и његушког барјактара Ника Марићевића и формулом «то 
је било када се чинило», којом се време јуначких погибија помера у 
првотно време светих чинова. Ван песме остаје потоње путовање Бајове 
главе до предворја султановог сараја у Цариграду, које је, са становишта 
ратничког света којем је припадао коначна и неопозива потврда његовог 
јунаштва.  

Сагледамо ли песме о Бају Пивљанину сабране у збирци Вука 
Стефановића Караџића са становишта њиховог односа према историји, 
видећемо да се као рефлекс историјске судбине Баја Николића у њима 
јављају, пре свега, именовање јунака, његова станишта и простори у 
којима хајдукује.18 Такође, песме везују Баја са некима од хајдука с којима 
је доиста ратовао, али и битно преобликују природу њихових односа. 
Добар пример за то јесте управо неправда нанета Мату Његушевићу.  

Међутим, погледамо ли историјски животопис Баја Пивљанина 
видећемо да је он битно обележен учешћем у два велика рата 
Кандијском,19 и Морејском,20 а да практично ништа од тога није ушло у 

                                                 
15  «Ја бих, брате, пошао за тебе, али бих ти у помоћ дошао.» 
16  Према историјским сведочанствима, за победу на Вртијељци скадарски снџакбег Сулејман 

ага Бушатлија, који је командовао Кучима и Кементима, добио је достојанство паше 
(Сувајџић, 73). 

17  Бајо је одиста имао титулу коју су Дубровчани именовали harambasca maggiore. 
18  Међутим, управо Филип Вишњић враћа Баја у Пиву камениту, станиште из којег је 

историјски Бајо отишао, надређујући поетску логику – јунак живи у простору по коме је 
именован – историјској истини. 

19  Овај рат је вођен између Млетачке Републике и Турске Царевине, од 1645. до 1669. године, 
на широком простору од Крита (Кандије), преко Егејског архипелага, до пограничног 
простора Боке которске и Далмације, и битно је утицао и на судбину живља у залеђу, које је 
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песму. У оба рата Венеција је проширила своју територију, док су Бајо и 
његови хајдуци у суштини функционисали као најамна војска која ратује 
за млетачке интересе без икакве накнаде осим дозволе да хајдукују и 
задрже хајдучки плен (Станојевић, 12). Тек 1669. године наређено је да се 
харамбаше Бајо Пивљанин, Грујица Жеравица и Вукосав Пухаловић 
заведу у Которској канцеларији у списак заслужних војника, што је 
значило да им се додели пензија (Станојевић, 12-13).  

Песма и предање потпуно превиђају и судбину Баја Николића и 
његових сабораца после склапања мира у Кандији. Хајдуци, који су 
живели од рата, у миру су постали проблем за Млетачку Републику и 
предмет дуготрајних манипулација. Док су они тражили да им се «одреди 
као боравиштеВрана у Равним Котарима или Рисан у Боки которској», да 
им се додели земља од које ће се издржавати у миру и привремено 
обезбеди исхрана за њих и њихове породице из војних магазина 
(Станојевић, 14), Република је покушавала да се са што мање трошка 
реши негадашњих савезника. 

Административно развлачење млетачког Сената, неспремног да 
хајдуцима да тражене привилегије, али и довољно мудрог да их директно 
не одбије – потрајало је две године да би потом (у јуну 1671 – Станојевић, 
16) хајдуци били пресељени у Пулу, где су убрзо дошли у сукоб са 
локалним становништвом, почели да беже у Сењ и враћају се потајно у 
Боку, где су против њих активиране старе кривичне пресуде (Станојевић, 
16-17). Следи пресељење у Задар, па кратак период мирног живота, који 
се окончава када Турци бивају поражени под Бечом. 

Песма потпуно превиђа чињеницу да је неписмени хајдучки 
харамбаша (Милошевић, 137-138) био у неколико наврата у осетљивим 
дипломатским мисијама у Млецима и млетачком Сенату. У суштини, цела 
ова сложена прича о историјској манипулацији и злоупотреби остаје, 
изгледа, ван видокруга песме. Можда зато што цар или краљ може бити 
поочим или ујак и кад је турски или угарски, али тешко је, изгледа, у 
породично-пријатељску патријархалну хијерахију јуначке епике уклопити 
високе административце млетачке Сињорије. Без клетве и коби, Бајо и 
његови хајдуци, упркос свом јунаштву, били су предмет политичке 
манипулације против које јунаштво не помаже. Судбина великог 
харамбаше можда тражи и нови, другачији поетски израз, попут Лазине 
трагедије о Пери Сегединцу или Сеоба Милоша Црњанског. 

 

                                                                                                                            
било изложено додатним наметима и притисцима од стране турске власти, што је изавало 
пребегавање на млетачку територију и одметање у хајдуке (Станојевић, 8). 

20  Морејски рат је вођен између 1684. и 1699. године, од Пелопонеза до простора Боке, 
Дубровника, црногорског и херцеговачког залеђа. 
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BAJO PIVLJANIN IN AN ANTHOLOGY BY VUK 
STEFANOVIĆ KARADŽIĆ – HERO AND CHARACTER 

Abstract 

In Srpske narodne pjesme (Serbian Folk Poems) by Vuk Stefanović 
Karadžić – in Vienna’s edition (SNP III), state edition (SNP VII), and the 
edition from unpublished manuscripts (SNPr III) – Bajo Nikolić Pivljanin, the 
captain of hayduks from the 17th century, is praised in twelve poems. The paper 
presents the poetic biography of Bajo Pivljanin, which is shaped in the 
following poems: from singing about Bajo’s leaving for hayduks, via poems 
telling about his fights with the Turks, and, especially, a fight with Turkish 
wedding-party, until his death in a battle at Vrtijeljka (in 1685). 

In the paper, these poems are also seen from the standpoint of their 
relationship towards history. The subsequent conclusion is that, as a reflex of 
historic destiny of Bajo Nikolić, they also present, primarily, naming the hero, 
places where there were hayduks, and some of the hayduks with whom he really 
did fight, although the nature of their relationships has been significantly 
reshaped, which is typical for the poetics of oral epics. 



 



Бошко Сувајџић (Београд) 

БАЈО ПИВЉАНИН У УСМЕНОЈ ПОЕЗИЈИ – ЕПСКА 
ТРАНСПОЗИЦИЈА ИСТОРИЈЕ 

Апстракт: У раду се говори о историјском језгру епске биографије Баја 
Пивљанина у контексту епског певања о хајдуцима и ускоцима. У складу 
са поетиком усмене уметности речи, ово језгро се активира у садејству са 
бројним интернационалним мотивима и митским подтекстом. Из ком-
паративне анализе могу се назрети чудесне кореспонденције између 
историје и поезије у расветљавању феномена хајдуковања у Приморју за 
време Кандијског и Морејског рата. 
Кључне речи: Бајо Пивљанин, хајдуци, историја, епика. 

 
О Бају Пивљанину колективно памћење оставило је живога спомена 

у историји, али и у усменом предању и епској песми1. Основни историјски 
подаци су познати. “Бајо Николић покојног Николе из Пиве”, родом из 
Пиве у Херцеговини, посебно се истакао међу перашким хајдуцима у Кан-
дијском рату. По завршетку рата заједно са другим хајдуцима пресељен је 
у Истру. Једно време је живео у Задру. Учествовао је у устанку који је 
1683. против Турака у Котарима подигао Илија Јанковић, брат Стојана Ја-
нковића. У првим годинама Морејскога рата израстао је у кључну фигуру 
међу хајдуцима на бокељском ратишту. Погинуо је у мају 1685. на Врти-
јељци2. 

Из једне исправе у которском архиву види се „да је Бајо 1669. го-
дине био настањен у Столиву“3. На основу пак молбе Бајове браће упуће-
не млетачким властима након погибије славног харамбаше на Вртијељци 
може се наслутити нешто и о његовим породичним приликама. Бајо је 
имао два брата и четворо деце4. Из архивских извора зна се још и да је хај-

                                                 
1 Милорад Р. Блечић и Божидар Младеновић, приређивачи антологије о Бају Пивљанину, ос-
лањајући се на “предања, легенде и архивску грађу”, издвајају три варијетета Бајовог исто-
ријског презимена: Николић, Блечић и Чепур. – Вид. Бајо Пивљанин у народној песми, прир. 
М. Р. Блечић и Б. Младеновић, Београд 2000, 17. 

2 Р. Ковијанић, И. Стјепчевић, Хајдуци у Боки до Морејског рата, 1654-1684, Историски 
записи, Цетиње, 1954, год. VII, књ. X, св. 1, 175 

3 М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685), Ис-
ториски записи, Цетиње, 1954, год. VII, књ. X, св. 1-2, 204. 

4 Бошко Десница према Задарском архиву наводи имена три Бајова сина: Вука, Јована и Си-
меона. У једној исправи о новчаном задужењу Баја Пивљанина (1684), по којој је Бајо Пив-
љанин био узео 15 година раније, у својству харамбаше, тај дуг “за љекове, храну и плате, 
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дук Бајо Пивљанин, попут Стојана Јанковића5 и већине других морлачких 
првака, био неписмен6. За Кандијскога и Морејскога рата између Мле-
тачке републике и Турске у Далмацији Бајо је, несумњиво, постао водећа 
личност међу бокељским хајдуцима7. Зна се да је године 1668. “имао 
титулу која се код Дубровчана бележила као 'харамбасца маггиоре'“8. 
Наредбе је примао од самога ванредног провидура9. Био је повезан са нај-
значајнијим харамбашама на терену Боке, као што су Мато Његошевић, 
Јово Сикимић, Грујица Жеравица, Алекса Радоњић, Миха Колумбарић, 
Лимун харамбаша, Божо Луцић, Вукосав Пухаловић, Милош Властели-
новић и др.  

Архивске вести из которских извора потврђују историјску утемеље-
ност усменог епског певања о четовању Баја Пивљанина. У архивским из-
ворима може се видети да се овде не ради о самосталним “горским хајду-
цима”10, већ о нередовним, најмљеним одредима, о својеврсној хајдучкој 
герили, коју су Млеци помагали новцем, оружјем и бродовима11. Хри-
шћански пребези, уређени у чете под командом својих харамбаша, на-
падали су на Турке, упадали у турске крајеве, пљачкали и палили, а бу-
дући да им Република није у целости нити уредно исплаћивала плате, хај-
дуци су били присиљени да се сами сналазе, пљачкајући не само турске 
већ и дубровачке поданике. Четовали су и на мору и на копну12. 

Када је реч о Бајовим јуначким подвизима, они су особито добро за-
бележени у которским архивским документима на почетку Морејскога 

                                                                                                                            
као и за његу својих рањених другова и заробљеника”, говори се о “Бајовом Марку”, који би 
могао бити Бајов четврти син. – Исто, 205. 

5 Б. Десница, Историја котарских ускока, II, 1684-1749, Београд, 1951, бр. 124, стр. 132. 
6 Вид. Хајдуци у Боки Которској 1648-1718, прир. М. Милошевић, Црногорска академија 
наука и умјетности, Одјељење друштвених наука, Историјски извори, књ. 4, Извори за 
историју Црне Горе, књ. 1, Титоград 1988, 137-138. 

7 “А на основу тога могли смо се увјерити да Бајо није само хајдук локалног значаја, о коме се 
у његовом крају и околини уз гусле пјева, слично као и о другим хајдуцима, него да је макар 
и за кратко вријеме, у млетачким очима постао крупна војна личност на херцеговачко-
бокељском и црногорском подручју. И то, сигурно, не стога што је он могао - макар и 
изузетним јунаштвом и организаторским способностима, - да са шаком хајдука буде 
пресудан у том дијелу фронта према Турској, него, што се стицајем околности, на почетку 
Морејског рата, нашао усамљен у вођењу ратних операција и што је, природно, сва пажња 
млетачке Сињорије у овом крају била управљена на његову герилу.” – М. И. Милошевић, 
Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685), 188. 

8 Р. Самарџић, Један покушај предаје Котора Турцима (1667), Историски гласник, Београд, 
1951, 3-4, 18-19. 

9 “Ванредни провидур наређује капетану Пераста, који је, за сигурније спријечавање 
пребацивања турске муниције за Херцег-Нови, позвао и становнике Заљути и осталих кра-
јева Црне Горе, да нове борце обавијести о потреби извршавања наредби харамбаше Баја, јер 
их је он добио од самог провидура.” – Котор, 8. јуна 1684, у: М. Милошевић, Хајдуци у Боки 
Которској 1648-1718, 158. 

10 Ј. Н. Томић, Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина 
(1684 и 1685 год.), по архивским подацима написао Ј. Н. Т., Београд, 1901, 5. 

11 М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685), 189. 
12 Ј. Н. Томић, Нав. студија, 7-8. 
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рата (1684-1685). Већ прве године рата бележе се његови походи на 
Казанце у Херцеговини, заједно са харамбашом Јовом Сикимићем, удар 
на турске куле у Корјенићу, напад на Нови, препад на санџак-бегове на 
Језерима, напад на турску стражу код Зубаца13. Године 1685. упамћен је 
удар Бајових хајдука на једну кулу у Невесињу и, „као последњи Бајов по-
двиг у Херцеговини“, поход на тврђаву Кључ14. Дубровчани смишљено 
омаловажавају чувеног хајдука у притужби од 21. јуна 1684. коју кнез и 
саветници Дубровачке републике упућују которском провидуру15. У пи-
сму стоји, очито намерно, да је “неки Бајо предводио хајдуке који су оп-
љачкали шездесет коња натоварених вуном, власништво дубровачких тр-
говаца”16. И поред непријатељског односа Дубровчана и њихових честих 
притужби на хајдуке, Сињорија је била веома задовољна Бајовим радом на 
организовању хајдучког покрета у Боки17.  

Из писма никшићких главара, војводе оногошког попа Вукашина и 
других кнезова херцеговачких, у јулу 1684, у Котор, види се да се они 
жале на Бајове акције јер су изложени одмазди Турака, а приликом Бајо-
вих удара на турске крајеве и они страдају18. 

У архивским изворима углед Баја Пивљанина као првог харамбаше 
и највиђенијег човека у Боки у 17. веку потврђен је вестима да му на ноге 
долазе угледни турски прваци (Сабро Миричић, Хаџи Мустајбег и Хаџи 
Хусеин-ага, у вези са откупом хоџе из Казанаца), као и да се из његовог 
ропства откупљују веома угледни Турци (Турчин Махмуд Скојевић из 
Херцегновог). 

Бајо Пивљанин је и у епској поезији готово увек представљен као 
харамбаша, ретко као прост хајдук. Песма у ствари занемарује и поспе-
шује историјски процес Бајовог напредовања од обичног хајдука до запо-
ведника бокељских хајдучких чета у 17. веку. Овај је процес у дуброва-
чким изворима веома добро илустрован: “U početku je to samo hajduk (Bajo 
Haiducio), istaknutiji svakako čim ga Dubrovčani po imenu spominju, a poslije on 
je 'capo dei haiduzi', buljubaša, harambaša - koji vodi čitave čete, čak i od nekoliko 
stotina ljudi.”19 У усменој поезији Бајов излазак у гору, који представља 

                                                 
13 Исто, 10-21. 
14 Г. Станојевић, Бајо Пивљанин, Београд, 1956, 31. 
15 Дубровник, 21. јуна 1684, у: М. Милошевић, Хајдуци у Боки Которској 1648-1718, 170-171. 
16 М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685), 198. 
17 “Она је била потпуно задовољна радом хајдука што се лепо може видети и по томе што, и 
ако заузет много пречим пословима, Сенат не пропушташе да не похвали старање Зеново, 
јунаштво хајдука и оданост харамбаше Баја.”– Ј. Н. Томић, Нав. студија, 19. 

18 “Кнезови никшићки не видећи да млетачка војска улази у Боку, нису се поуздавали ступати 
у отворену борбу с Турцима већ тражише помоћи и у писму извештаваху провидура како се 
Бајо био само појавио у њихову крају, па га је нестало као да је умро, те су остали сами да 
муку муче.” – Исто, 12. 

19 С. Назечић, Из наше народне епике. I дио, Хајдучке борбе око Дубровника и наша народна 
пјесма (прилог проучавању постанка и развоја наше народне епике), Сарајево, 1959, 16. 
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својеврсну епску иницијацију хајдука, описује се као последица насиља 
Ришњанина хаџије20:  

   “Књигу пише Пивљанине Бајо, 
   Те је шаље у Приморје равно 
   А Турчину Ришњанину хаџу: 
   'Мож' ли знати, Ришњанине хаџо, 
   Мож' ли знати и паметовати,   
   Кад ја бијах морски џелебџија, 
   А ти бјеше морски ђумругџија? 
   Ја доћерах на море волове, 
   А ти не шће на моје волове 
   Узет ђумрук гроше ни дукате,   
   Него уђе у моје волове, 
   Те изабра бољег и бољега; 
   Укиде ми на мору цијену, 
   Те сам тада љуто штетовао 
   И своју сам кућу раскућио, 
   Постао сам горски харамбаша; 
   Данас имам тридесет хајдука 
   У Лимова мога и у мене.” 
Зашто Бајо оде у хајдуке (комад од пјесме), Вук, СНП III, бр. 67. 
Бајо ретроспективно, у виду монолошке исповести приповеда како 

се од мирног ратара из Пиве услед насиља Копчић Асан-ага одметнуо у 

                                                 
20 Вук је дао следећу напомену уз песму Зашто Бајо оде у хајдуке (Вук, СНП III, бр. 67): “Бајо 
је Пивљанин живљео на свршетку XVII и у почетку XVIII вијека. У Црној се Гори 
приповиједа (као што спомиње и г. Симо Милутиновић у црногорској и херцеговачкој 
Пјеванији на страни 95) да је ондје на Цетињу погинуо од Турака 1712. године. Да је био 
родом из Пиве (у Херцеговини), то показује његово презиме (Пивљанин). У Пиви се јамачно 
мора знати и из кога је села и има ли јоште ко од његова рода; а може бити да се онамо што 
и више и друкчије приповиједа зашто је отишао у хајдуке. Он је, као што се и пјева и 
приповиједа, љети с подоста друштва хајдуковао или четовао против Турака по 
Херцеговини, а зиме је проводио у Приморју код Пераста, гдје се и сад показују зидине од 
куће и његове и његова друга Лима харамбаше (онуда се приповиједа да су под кућама или 
кулама имали тамнице, у којима су држали Турке кад би кога жива ухватили). Пераштани 
отприје нијесу међу се примали људи нашега закона, али су се опет доласку овакога јунака и 
турскога непријатеља као што је био Бајо Пивљанин врло обрадовали, јер су и они били онда 
у великоме страху од Турака, који су их често узнемиравали. У Перасту се приповиједа да се 
Бајо Пивљанин ондје звао Никола сердар; по свој прилици му је крштено име било Никола, а 
Бајо надимак; а сердарство ваља да су му дали Пераштани. Кад Турци 1712. године ударе на 
Црну Гору, Бајо, као што се приповиједа, отиде са својијем друштвом Црногорцима у помоћ 
и онамо погине. На онијем крајевима он се спомиње и у пословици: 

 Не боји се Бајо пушке џефердара, 
 Него пушке опутом свезане.” 
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хајдуке (Са шта Пивљанин Бајо оде у ускоке, Вук, СНП VII, бр. 34)21. У 
вези са разлозима одметања јунака појављује се и мотив сукоба са Турчи-
ном због кога се јунак одметнуо у хајдуке. У мотиву протеривања Баја 
Пивљанина са родног тла (Пјеванија, бр. 16) очувано је можда магловито 

                                                 
21 И Лука Грђић Бјелокосић је забележио једно предање о одласку Баја Пивљанина у хајдуке: 

“Јужно од Луковица лежи село Меданићи, са 20 кућа Мухамеданаца и 10 српскијех. Оба су 
села родна, те море у њима и кукуруз напредовати. Село Меданиће дијели ријека од села 
Срђевића. Срђевићи имају 20 кућа Срба православне вјере. Ово село у 17. вијеку припадаше 
кнезу Милутину Жарковићу, у коме се и сад омеђине од три његове куле виде. Велика кула 
ђе је госте примао и своје боље ствари држао, била је на три боја, а доњи бој је на ћемер са-
грађен, који се и данас у цјелини находи. Чудновато, овђе има један млин у понору ограђен 
ђе се све гатачке воде доњег поља стјечу у њ'; треба низ 10 скалина саћи, а треба вазда луч 
или свијећа да гори. У овога Жарковића, чувени из народних пјесама јунак Бајо Пивљанин 
Блечић испроси кћер Јелицу, али пошто Јелица бијаше на гласу дивотом ђевојка, диже се ка-
заначки Хасан паша (потурчењак Паповић), те је од кнеза на силу оте и у Казанце на кулу 
одведе, а пошто се прибојаваше Баја, писа му да дође у Казанце, па да ђевојка бира од два је-
днога. Бају кад је ово писмо стигло могаше пући од иједа, али му се не могаше на ино, но 
притеже опанке, ођеде се, довати џевердар, па се загица низ Градине, пошто од матере бла-
гослов прими. Кад Бајо на Казанце стиже, дочека га паша што могаше љепше али Бајо ништа 
не гледа но ће паши: ' Ђе је ђевојка нека бира кога хоће јер немам кад дангубити.' Кад 
злосретну ђевојку доведоше, рећи ће јој паша: 'Ето ђевојко, два смо просца па бирај кога 
хоћеш, али ако мислиш дрва на уплеће носити, узми Баја, а ако ли мислиш господовати узми 
мене, а ја ти у вјеру кретати нећу, ено мој је стриц поп а црква ето ниже куле, па 'ајде ако 
хоћеш сваки дан на молитву.' Народна пословица вели да је свака жена дуге косе а кратке 
памети, те тако ти сад и код наше Јелице би, превари се, пољуби Баја у руку а пашино 
обиљежје прими. Бајо када виђе, разјарено рече: 'А ну, ђевојко, бар поврни моје бурме и 
прстење што сам ти их узалуд у Срђевиће дао.' Ђевојка се маши руком у џеп, па извади да 
му их да, али Бајо на то не гледа, но је довати за руку као што народна пјесма вели: 

   Лијевом је десну уватио 
   Десном ханџар, ножа извадио, 
   Одвојио од рамена руку, 
   Па овако паши проговара: 
   “Ето ти је, пашо, варалицо, 
   Мени рука а теби ђевојка. 
   Чини ми се сада није криво.” 
   Ово рече, низ кулу утече. 

 Паша када виђе погибију Јеличину препуче му срце па повика Узун Мехмеда, да са 
његових 12 делија иде у поћеру за Бајом. Мехмед се да у поћеру, али му лоша срећа би, 
јер ђе год који Баја пристизаше, свакога Бајо из свог џевердара са црном земљом 
састављаше, те док на врх Вуксанова катуништа избјежа свије 12 свлада и смири, па ту 
сједне на један кæм да се одмори, али у то стаса Мехмед на кога Баја управи џевердар 
те и овога за првима Богу на истину одправи; овај кæм на коме је Бајо сједио и оклен је 
Мехмеда убио назва народ 'Бајов кæм' и чини границу између Пиве и Гацка. Бајо када 
стиже кући, видећи да му ту није више становања, узе мајку, појави хајван и оде у 
српску Боку, ђе је многим херцеговачким јунацима и осветницима уточиште било; 
настани се у Пераст, начини кулу која и данас ка' једно чудило у крај мора стоји.” - 
Опис Гацка са старинама и обичајима народним. По народном причању написао Лука 
Грђић, Босанска вила, год. III, бр. 5, Сарајево 1888, стр. 72-73. Вид. Бајо Пивљанин у 
историји, легенди, причи, прир. М. Р. Блечић и Б. Младеновић, Београд, 2001, 143-145. 
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сећање на млетачко пресељавање хајдука у Истру по свршетку Кандијског 
рата22. 

Након изласка у гору следи окупљање дружине. У песмама се посе-
бно инсистира на присним емоционалним везама међу хајдуцима, те тако 
и Бајо Пивљанин окупља “љубивну дружину”. На основу записника са-
слушања хајдука у архивским изворима у прилици смо да дознамо имена 
неких хајдука из чете харамбаше Баја Пивљанина. То су заставник Јово 
Накић из Кута, Илија из Леденица, Ђуро Вукадинов из Требиња. Када је 
реч о усменој епици, ако се помињу, имена хајдука у Бајовој чети су 
такође регионално или племенски локализована: 

   „Него Бајо чету окупива. 
   Да ти неке поглавице кажем, 
   Од Приморја неке витезове: 
   Од Кратола два брата Костића, 
   Од Луштице до два Русовића. 
   А од Грбља два сива сокола, 
   Два сокола два Лазаревића, 
   И сердара Вука Марковића, 
   И сокола Љеповића Рада, 
   И делију Вукшића сердара. 
   Отле Бајо у Заљути мину, 
   И покупи редом Заљућане, 
   Баш јунака Перовић Радула, 
   И сокола Мићуновић Вука. 
   Од Пераста Бајо сакупио 
   Десетеро црне лацманчади, 
   Који куће ни баштине нема, 
   Него само пушку шеишану, 
   Ђе омјери, да не погријеши, 
   Ђе погоди, мелем не требује.“ 
 Бајо Пивљанин и Але Новљанин, Вук, СНП VII, бр. 47.  
Или: 
   „Подиже се једна чета мала, 
   Одакле се и прије дизала, 
   Чета мала тридесет ајдука, 
   А пред четом до три арамбаше, 
   Од онога Рисна и Перасна, 

                                                 
22 Вид. Р. Самарџић, Војна граница у Кандијском рату 1645-1669, отисак из публикације Војне 
крајине у југословенским земљама у новом веку до Карловачког мира 1669, Научни скупови 
Српске академије наука и уметности, књ. XLVIII, Одељење историјских наука, књ. 12, 
Београд, 1989, 220. 
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   Једно ти је Бајо Пивљанине, 
   А друго је Лука Бањанине, 
   Треће Ћетко Властелиновићу...“ 
  Погибија Бећка Грађанина, Шаулић, стр. 626-639. 
Поред Баја Пивљанина, епска песма је достојно упамтила и друге 

чувене бокељске хајдучке харамбаше који су се истакли за Кандијскога и 
Морејскога рата, као што су Лимо Барјактар, Мато Његошевић, Вукосав 
Пухаловић, Тадија и Петар Кулишић, сердар Стјепан и харамбаша Никола 
Поповић23, никшићки кнез Стјепан Властелиновић24 и др. Међу 
харамбашама бокељских чета посебно се издвајају браћа Никола и Стје-
пан Поповић. Народна песма памти њихово четовање на мору. О сукобу 
Николе Поповића са новским гусаром Хусталићем 1663. године25 говори 
народна песма Нико Поповић и Оцињани (Вук, СНП VII, бр. 53)26. 

Структура хајдучке дружине строго је хијерархијски уређена. У пе-
смама о Бају Пивљанину функција барјактара поверена је историјском Ба-
јовом савременику и саборцу Лимуну харамбаши. Бајов (неверни) побра-
тим је пак Мато Његошевић. И једно и друго име добро познато и често 
навођено у историјским изворима у вези са Бајом Пивљанином. На ове 
хајдуке се особито жале Дубровчани у својим тужбама млетачким власти-
ма, у писмима својим представницима и посланицима на Порти, у Вене-
цији, Риму, Напуљу, Бечу, и то у периоду од почетка Кандијског рата до 
краја 17. века. У тим тужбама помињу се “харамбаша Бајо из Пиве, на-
стањен у Столиву”27, Лимун харамбаша, Грујица Вуковић, харамбаша Ма-
то Његошевић и др. Мато Његошевић је веома фреквентно име у котор-
ским28 и дубровачким29 изворима. Његова жена Ана кумовала је сину Баја 
Пивљанина. 
                                                 
23  Р. Самарџић, Хајдучке борбе против Турака у XVI и XVII веку, Београд, 1952, 53. 
24 “Коловоза 1665. пише неки херцеговачки кнез Стјепан Властелиновић из Никшића, дакако 
босанчицом, перашкому капетану Матију Штукановићу опширно писмо. Обавјештава га, 
како се нека млетачка господа нехарно понијеше прама хајдуцима, који су војевали за вјеру 
и дужда млетачкога, а кад се појаве у Котору, онда их глобе и у тамницу бацају. Тако 
Буљукбашу оглобише са 600 гроша. А кад хајдуци не хтјеше ради свог образа да за новац 
убију неке људе, непоћудне млетачкој господи, Млечићи подметну лажи на Властелиновића. 
Моли Пераштане, да се за хајдуке заузму.” - П. Буторац, Госпа од Шкрпјела, Сарајево, 1928, 
124. 

25 А. Вучетић, Дубровник за кандијског рата 1645.-1669. Из дописивања Републике са М. 
Соргом-Бобалијем (прешт. из гимназ. програма од 1894/5. и 1895/6. г.), Дубровник, 1896, 50-
51. 

26 Р. Ковијанић, И. Стјепчевић, Хајдуци у Боки до Морејског рата (1654-1684), 179. 
27 М. Милошевић, Хајдуци у Боки Которској 1648-1718, 108. 
28 “Изгледа да је први прекршио ово примирје управо Мато Његошевић са својом дружином у 
којој је било 16 хајдука. Он је напао Пељешац, оробио све, владајући се при томе врло 
окрутно према женама, наводе Дубровчани. Изгледа да хајдуци нису, по правилу, ударали на 
жене, јер се само у понеким случајевима то изричито наглашава, и увијек као нешто врло 
страшно. Тај исти Мато са својом дружином напао је 25 септембра 1670 љетниковац 
племића Палмотића у Затону, у којему је био на љетовању овај чувени сенатор са својом по-
родицом. Опис Мата Његошевића који се ту даје врло је интересантан. Према томе опису 
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У песми Филипа Вишњића Бајо Пивљанин и бег Љубовић (Вук, СНП 
III, бр. 70)30 противник је неукусно, а како ће даљи ток радње показати и 
безразложно самоуверен и осион. Он понижава противника непромишље-
ним увредама. Племенит покушај Баја Пивљанина да спречи непотребно 
проливање крви на композиционом плану условиће удвајање уводних 
наративних секвенци мегдана типа изазов:реакција на изазов. 

Мотивација поступака јунака несвакидашња је у српској усменој 
епици. Вишњић смишљено гради лик епског јунака као заступника и зато-
чника универзалне хришћанске идеје о потреби, па и неопходности разу-
мевања и праштања међу људима различитих вера, нација и адета. Госпо-
дственост Баја Пивљанина издвојена је поступком контраста са никого-
вићством бега Љубовића. Коленовић пореклом, бег Љубовић то није и 
својим поступцима. Он не уме или неће да прозбори господску реч са про-
тивником, не уме или неће да опрости, не уме или неће да се у отвореној 
борби самери са противником. Понижавајући свог ривала бег Љубовић у 
ствари понижава себе. Пре свега по етичкој и психолошкој карактеризаци-
ји јунака је ово изузетна песма Филипа Вишњића. Мато Његошевић је у 
другом плану, функционалан у склопу заплета радње, обликован у складу 
са традиционалном представом неверног побратима у епици. Када је реч о 
Бајовом клању противника зубима, и у историјским изворима у Приморју 
(Дневник фра Павла Шилобадовића), као и у чувеној песми о бановићу 
Страхињи, говори се о јуначким мегданима и двобојима који се раз-
решавају на исти начин31. 

                                                                                                                            
Мато је био плав, висока раста, крупан, без једног ока и оспичав. Према томе што се туже 
капетану Сења посебно, види се да је Мато већ прешао тамо, свакако према оној одлуци 
млетачких власти о пресељавању хајдука из Боке Которске.” – С. Назечић, Из наше народне 
епике, 87. 

29 Приликом тужбе ванредном провидуру у Котору на хајдуке који су, након напада на Мљет, 
опустошили и Шипан и Цавтат, дубровачка влада истиче да су напад извршили хајдуци “ин 
диеци барцхе сотто ла цондотта ди Лемовицх, Лелецовицх, Негосцевицх, Видацовицх ет 
цапи…” – Вид. Р. Самарџић, Борба Дубровника за опстанак после великог земљотреса 1667 
г., Архивска грађа (1667-1670), САН, Зборник за историју, језик и књижевност српског на-
рода, III одељење, књ. XIX, Београд, 1960, бр. 224, стр. 297, фуснота бр. 1. 

30 “Бајо Пивљанин (како Србљи приповиједају) живио је пређе сто година. Био је родом из Хе-
рцеговине, из предјела Пиве (у којем предјелу Дрина извире), и трговао је с воловима, пак су 
му једанпут турски митари (ђумругџије) на мору отели најбоље волове из џелепа и тако је 
после на оним обирцима врло штетовао и из очајанија, или да се освети Турцима, отишао у 
хајдуке. Но он није прљио баба, нити је плијенио трговаца, него је имао до стотину момака 
пак се тукао с Турцима, и живио независним од њих, а зими је највише пребивао у 
Приморју. О њему пјесана има много (а особито по Херцеговини), како год и о Новаку.” – 
"Вукова напомена уз песму О Пивљанину Бају и Бегу Љубовићу, Вук, Пјеснарица (1815), бр. 
11, стр. 167-174" “У Невесињском пољу и сад стоји гроб Његошевића (или Његушевића) 
Мате, и од гроба на неколико корака има камен ударен у земљу. Херцеговци приповиједају 
да је Мата без главе од онога камена до гроба отрчао, и да је за спомен тога онај камен 
ударен у земљу.” "Вукова напомена уз песму О Пивљанину Бају и Бегу Љубовићу, Вук, Пје-
снарица (1815), бр. 11, стр. 167-174"  

31 “1664., мисеца листопада на 20. бише три мејдана под Козицом Мати Билосаљић и Турчин 
из Љубушкога и рани Турчина врло по руци - и Гргур Перић из живогошта именом Дерања, 
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Лимун харамбаша и посебно Мато Његошевић су у односу на Баја 
Пивљанина представљени веома тамним тоновима. Лимун би без предо-
мишљања ударио на сватове и покварио девојачку срећу да није упозоре-
ња племенитог Баја Пивљанина да „од како је гавран поцрњео,/није хајдук 
разбио сватова“ (Ришњанин хаџија и Лимун трговац, Вук, СНП III, бр. 
68). Хајдуци ће и поред свега ударити на сватове, али кривица више неће 
бити до њих. Мато Његошевић ће се полакомити на дукате и продати сво-
га побратима Баја бегу Љубовићу. Занимљиво је да и архивски дуброва-
чки извори тенденциозно у први план код ових јунака стављају њихову 
суровост, посебно у односу према женама. Један од најсмелијих хајдучких 
подухвата, дрзак напад на кућу једног дубровачког племића у Затону пре-
дводио је харамбаша под маском, у коме су гневни Дубровчани пре-
познали чувеног разбојника Лимуна32. Дубровчани се у том контексту 
жале на харамбашу Лимуна који је у октобру 1662. године напао на једно 
дубровачко село, разорио шест кућа, узевши чак и “женско рухо из 
сандука”, као и на Мата Његошевића поводом једног налета на Пељешац 
1669. године: „Он је напао Пељешац, оробио све, владајући се при томе 
врло окрутно према женама, наводе Дубровчани. Изгледа да хајдуци нису, 
по правилу, ударали на жене, јер се само у понеким случајевима то изри-
чито наглашава, и увијек као нешто врло страшно.”33  

                                                                                                                            
а Турчин од Мостара харамбаша Хараповић, али Турчин рани нашега по ливој руци тер врло 
- и Јиван Медвидовић именом Галијот, а Турчин од Мостара харамбаша од бандури, али наш 
изби Турчину мач из руке пак се подиже по руке притишће Турчина и закла би га зуби, а 
притекоше дивери тако ји и разтавише, него зајитио један пут јагодицу и оно одгриза, нека 
се зна да је бијо на мејдану.” 

32 “Они започму своје недјело опет овог мјесеца и дођу са много лађа у Затон; остану ондје 
неколико дана, исијеку винограде и поплијене куће по цијеломе селу и мал не свега га 
похарају бијеснећи окрутно. Ондје бијаху тада два племића са својим породицам. Једне ноћи 
хајдуци дођу са лађом пред врт једнога од ова два племића, у којега кућу бијаше се склонуо 
други; разломе и баце на силу врата од врта, преваре господара да им отвори кућу и продру у 
њу. С њима бијаше њихов харамбаша под кринком а то бијаше по свој прилици неки Лимов. 
Навале тада на племића, опсуу га и злоставе и стану по кући тражити новце, злато, сребро и 
уресе владике његове супруге; навале на њега сабљама пријетећи му да ће га убити; угасе 
све свијеће и отиђу ћа носећи све што су били уграбили. Затим навале још и на Трстено и на 
Каламоту.” – А. Вучетић, Дубровник за кандијског рата 1645.-1669, 67-68. 

33 “Тај исти Мато са својом дружином напао је 25 септембра 1670 љетниковац племића 
Палмотића у Затону, у којему је био на љетовању овај чувени сенатор са својом породицом. 
Опис Мата Његошевића који се ту даје врло је интересантан. Према томе опису Мато је био 
плав, висока раста, крупан, без једног ока и оспичав.” – С. Назечић, Нав. дело, 87. 
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Мотив удара хајдука на сватове34 популаран је и у хришћанској (ЕР, 
бр. 109, 180; Свадба Ришњанин Селима и Лимун хајдук, Богишић, бр. 118; 
Ришњанин хаџија и Лимун трговац, Вук, СНП III, бр. 68; женидба Пле-
тикосе Павла, Вук, СНП III, бр. 74; Бајо Пивљанин, Пјеванија, бр. 144; 
Бајо Пивљанин и Але Новљанин, Вук, СНП VII, бр. 47) и у муслиманској 
епици (Сватовско гробље на Коритима, Хöрманн, И, бр. 6). Носилац си-
жејног модела најчешће је Лимун харамбаша, што је мотивисано актив-
ним историјским подтекстом. 

Није никакво чудо што епика доноси заједно имена најславнијих бо-
кељских харамбаша као што су били Бајо и Лимун. Песма се овде ослања 
на историју. Хајдучки прваци у Приморју наиме међусобно су били пове-
зани чврстим побратимским, пријатељским или сродничким односима. 
Где ова веза није постојала, брзо се успостављала. Зна се тако да се једна 
рођака котарског сердара Јанковић Стојана (по Десници вероватно сестра 
по имену Јања, по Г. Станојевићу ћерка Ана) почетком 1675. удала за Ди-
митрија, брата харамбаше Баја Пивљанина, те су се најславнији хајдучки 
прваци у Приморју међусобно ородили тесним породичним везама35. Из 
једног архивског документа може се дознати како Јована, мајка погинулог 
хајдука Грујице жеравице, “опуномоћује пред судом харамбашу Баја Пив-
љанина за заступника малољетне Грујичине дјеце” (1672). Генерални про-
видур Антонио Приули, при свршетку Кандијског рата, сведочи да је Бајо 
Пивљанин „крвљу (…) потврдио оданост и послушност Принципу“, те је 
стога заслужио да буде увршћен у ред заслужних грађана Котора, као и 
неке друге знамените хајдучке харамбаше, попут Вукосава Пухаловића36. 

У изворима је остало забележено да је Грујица жеравица, у друштву 
са Бајом Пивљанином, Вукосавом Пухаловићем и “буљубашом Милоше-
вићем”, у децембру 1669. ишао у Млетке, као представник бокељских хај-
дука. Грујицу жеравицу Качић везује за Бањане, те говори о његовим по-
двизима, као што је онај када је „разбио херцеговачког пашу, отео му 

                                                 
34 Иван Ловрић износи једно занимљиво месно предање у Далмацији о хајдучком пресретању 
сватова: “Приповиједа се, да се један такав случај догодио у женском Кланцу, отприлике 
седам миља од Сиња, на цести што води у Сплит. Сватови, који су водили вјереницу, били 
су од хајдука што поубијани, што растјерани. Вјереница је такођер постала жртвом тога 
нечовјечног свијета. Кад је глас о тој трагичној кћериној погибији допро до матере, пошла је 
ова заједно с многим другима да покопа кћер, и кад се удаљила три миље од Сиња, почела је 
запомагати ради смрти своје кћери, која се звала Анка. Тако је вичући 'Анка моја, моја Анка' 
дала име Мојанка оном малом шумовитом и брдовитом дијелу од четири миље отприлике, 
почевши од Кукусова Кланца до женскога Кланца, који је то име и добио ради тога, што је у 
њему погинула она вјереница.” – И. Ловрић, Биљешке о Путу по Далмацији опата Алберта 
Фортиса и живот Станислава Сочивице, Загреб MCMXLVIII (Венезиа, MDCCLXXVI), стр. 
124, напомена бр. 119. 

35 Г. Станојевић, Бајо Пивљанин, 17-18. 
36 М. Јачов, Списи генералних провидура у Задру о бокељским хајдуцима, Споменик САНУ, 
Београд, 1986, CXXVII, бр. 47, 48, стр. 193-4. 
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зелени алајбарјак, заробио двије стотине сужања, убио 60 Турака и 
запалио двије хиљаде кућа“37. 

О неслози, сукобима и трвењима унутар хајдучких дружина, о обра-
чунима, подметањима и издајствима говори се како у епској поезији, у 
вези са мотивима избора харамбаше и деобе дружине, тако и у историј-
ским изворима. У документима се наводи судски спор између истакнутих 
харамбаша бокељских хајдука, Мата Његошевића и Стјепана Поповића, 
као и умир између заставника Марка Мркојевића и сердара Стјепана По-
повића, извршен “судом добрих људи”. Остало је упамћено да се међу 
арбитрима нашао и Бајо Пивљанин38. 

У том светлу се може тумачити инцидент унутар чете Баја Пивља-
нина у Цавтату који је кулминирао нападом пијаног хајдука на самога 
харамбашу приликом Бајовог покушаја посредовања међу завађеним стра-
нама. Бајо сведочи поводом тужбе коју су подигли Вујко Мрзајко39 и 
Стјепан Вучетин из Његуша40 против браће Старчевић из Кртола и Вука 
Миљешковића због телесне повреде. Сведок се у документу наводи под 
именом “Бајо Николић покојног Николе из Пиве”. Бајо у свом исказу по-
миње и неке Влахе (Морлаки) којима пијани Вуко Миљешковић из Кртола 
даје уларе. Бајо не тражи да суд казни оптужене, вероватно хотећи да 
заштити интегритет чете41. Уосталом, несугласице са саборцима и зе-мља-
цима Бајо Пивљанин и иначе решава према “обичајима земље”, путем “су-
да добрих људи” (спор са Сладојем Црногорцем у априлу 1685). С 
обзиром да је Бају могло бити око педесетак година у време када је забе-
лежен податак о свађи међу хајдуцима у његовој чети, Салко Назечић сма-
тра да се то, као и у варијантама песме о Старини Новаку, којега напушта 
дружина, може објаснити тиме што је Бајо “врло остарио”42.   

Један тип песама о удару хајдука на цареву хазну развија мотив ст-
рашљивог побратима. Овај сижејни модел се развија у бројним варијете-
тима (Вук, СНП III, бр. 42; ЕР бр. 17, 164; Вук, СНП VII, бр. 50; Пјеванија, 

                                                 
37 “Ратно подручје на којему је Грујица Жеравица оперисао, колико се до сада зна, било је 
подручје Херцеговине, Боке Которске и подручје Републике Дубровачке - а у Качићево доба 
о њему су се, ето, пјевале пјесме већ и изван тога подручја. Свакако је занимљиво да се и 
овдје наглашава Грујичина младост ('од Грујице млада жеравице').” – С. Назечић, Нав. дело, 
170. 

38 “Двадесет четири арбитра, међу којима је и Бајо Пивљанин, су извршили умир између 
заставника Марка Мркојевића и сердара (харамбаше) Стјепана Поповића, који му је убио 
брата Мила. Изабрани су према обичају краја, а по одредбама краља Стјепана, много у 
употреби на овом 'подручју', а засједали су у трпезарији самостана Св. Кларе у Котору. 
Стјепан Поповић је дужан заставнику Марку Мркојевићу 60 реала, које ће му платити у три 
рате, 4 побратимства и 24 кумства.” – Котор, 12. септембра 1669, у: М. Милошевић, Хајдуци 
у Боки Которској 1648-1718, 111. 

39 Котор, 13. јула 1684, у: М. Милошевић, Хајдуци у Боки Которској 1648-1718, 175-176. 
40 Исто, 176-177. 
41 М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685),  

200-1. 
42 С. Назечић, Из наше народне епике, 156. 
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бр. 83, 127 и др). У песми Није боја без Баја (Пјеванија, бр. 29) носилац 
радње је Бајо Пивљанин. У дружини су још и Мијат Томић и Арап-капета-
н. Срећемо познате мотиве окупљања дружине, четовања, страшљивог по-
братима и дељења плена калпацима. Једна од најлепших песама овог типа 
је песма Гавран харамбаша и Лимо (Вук, СНП III, бр. 42)43. Она је од 
велике вредности управо због тога што показује знатно поетско умеће 
старца Милије у обради наслеђеног сижеа44. 

Други тип пак говори о лову на Божић, који има велик број варија-
ната у српској усменој епици (“Сењани се у лов подигоше“, ЕР, бр. 122; 
Вук, СНП III, бр. 59) 45. Према Герхарду Геземану окосница сижеа јесте је-
дан општебалкански хајдучки мотив46. Песма из Мазаровићевог зборника 
започиње карактеристичном ускочко-хајдучком формулом подизања чете: 
“Мала се (је) чета подигнула”. Затим се каталошки набрајају епски атри-
бути хајдука који су стекли право да учествују у подухвату. Сижејно 
језгро идентично је у свим варијантама – промрзли хајдуци пред потером 
ложе ватру у цркви. Хајдуци се заветују да ће први шићар даровати мана-
стиру. Три песме о Бају Пивљанину у Мазаровићевом перашком рукопису 
представљају у ствари “варијанте старинских мотива адаптиране на Баја и 
Пераст”47. 

Највећи број песама о Бају Пивљанину пева о ударима хајдука на 
турске караване, беговске куле и царске хазне. За Баја се везује и мотив 
женидбе отмицом испрошене девојке.48 И овде постоји историјско језгро. 
С обзиром на њихову несигурну егзистенцију, нередовне плате млетачких 
власти и сталне притиске Дубровчана и Турака, акције хајдука нужно су 
усмерене на пљачку, довођење и препродају робља, на заплену стоке, 

                                                 
43 „Ја мислим да је овај Лимо и онај Лимун, који је друговао с Бајом Пивљанином, једно име, 
као што је и Гавран и пређашњи Галовран. Који пјевају Лимо, они мисле на Лим, тј. да је од 
Лима (Лимљанин или Полимац), и може бити да му је то право презиме, па Лимуном да су га 
прозвали послије у Приморју (гледај Бајо Пивљанин). Мјесто Лимо ја сам слушао и Лимов.” 
"Вукова напомена у бечком издању" Поред белешке уз песму Вук даје напомену о Лиму и у 
Рјечнику (1853): “Овако се звао знатни наш харамбаша и јунак који се пјева у народнијем 
пјесмама, а у Боци се о њему приповиједа. Ја мислим да је Лимо и Лимун једно име и један 
човјек. Који пјевају Лимо, они мисле на Лим, тј. да је од Лима (Лимљанин или Полимац), и 
може бити да му је то право презиме, па Лимуном да су га прозвали послије у Приморју. У 
Боци више Пераста (на јужној страни) и данас се приповиједа за једну кућу на заливу да је 
била кула Лима харамбаше: А не виде јаде испријека,/ Зла јунака харамбашу Лима.“ - Вук 
Стеф. Караџић, О српској народној поезији, прир. Б. Маринковић, Београд, 1964, 204. 

44 Вид. Р. Самарџић, Сазивање харамбаша, Стварање, Цетиње, 1953, год. VIII, св. 1-2, 77. 
45 М. Клеут, Иван Сењанин у српскохрватским усменим песмама, Нови Сад, 1987, 114. 
46 Вид. Dr. G. Gesemann, Die Jagd zu Njeihnachten – Лов на Божић, ин: Studien zur südslavischen 

Voksepik, Reichenberg, 1926, 40-41. 
47 Р. Меденица, Перашки рукописи Јулија Баловића и Николе Мазаровића, у: Наша народна 
епика и њени творци, Цетиње, 1975, 39-40. 

48 Удаја сестре Иванове, Крста Божовић, Гусларске песме из В. Врбнице, окр. Крушевачког, Ет-
нографска збирка Архива САНУ бр. 226; женидба Цветка Властелиновића (Са Дрине), 
Српске народне песме (епске), скупио их и на свет издао Благоје Стојадиновић, књ. II, 
Београд 1869, бр. 14. 
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робе, људи, једном речју, на економску димензију хајдуковања. Много је 
архивских извора који о томе говоре. Међу новским крајишницима и 
перашким хајдуцима уговарају се на отоку Госпе од Шкрпјела састанци за 
размену робља49. Хајдуцима се строго забрањује четовање на турској 
територији без млетачког одобрења50. Забрањују се и мегдани са турским 
крајишницима, како вели један сачувани проглас далматинског провидура 
Фоскаринија (1651)51. Приликом повратка са пленом, хајдуци се имају 
уредно пријавити властима, како би и Млечићи партиципирали у 
добити52. Хајдуци, међутим, не хају много за ова наређења.  

                                                

Из архивских извора дознајемо да је Бајо после битке откупљивао од 
осталих хајдука робове. Затим их је, вероватно по вишим ценама, пре-
продавао53. У једном документу јасно се испољава неслагање највиђени-
јих бокељских харамбаша и хајдука, по смрти Бајовој, са предузећима ње-
говог брата, Димитрија Николића, који је “тражио од осталих харамбаша 
и хајдука десетину на турске заробљенике и порез на стоку”54. Овим 
документима најбоље се потврђује да је купопродаја робља представљала 
важан економски фактор хајдуковања. 

Из једног документа “најближих сарадника Бајових, харамбаша Јова 
Сикимића, Митра Николића, Миха Колумбарића, Алексе Радовића и Ми-
лоша Властелиновића”, у коме харамбаше са пијететом говоре о херојској 
погибији Баја Пивљанина на Вртијељци, али истичу и своје заслуге у 
борбама на херцеговачком ратишту, улаже се протест због пореза који је 
био разрезан на трговину са заробљеним Турцима55. 

Везаност Баја Пивљанина за локалитете и топониме у херцеговач-
ким и црногорским брдима који творе картографију његове историјске 
судбине и територијално омеђују његова хајдучка предузећа показују 
ипак одређену регионалну димензију Бајове епске славе. То је можда 
разлог што је у рукописној Мазаровићевој збирци из 1774. “у највише 
пјесама опјеван Бајо Пивљанин, што је и сасвим разумљиво с обзиром на 
његову улогу међу бококоторским хајдуцима”56. Песма о нападу на кулу 
Алајбега Ченгића, из Мазаревићеве збирке, занимљива је пре свега по 
низу реалистичких детаља, као што је име Бајове жене, Манде, и чини се 
да је у њој описан стваран догађај57. 

 
49 П. Буторац, Госпа од Шкрпјела, 68. 
50 М. Јачов, Нав. студија, бр. 36, стр. 190. 
51 Б. Десница, Историја котарских ускока 1646-1684, I, Београд, 1950, 56-57. 
52 М. Милошевић, Хајдуци у Боки Которској 1648-1718, 158-159. 
53 Исто, 238. 
54 “Молиоци истичу нека се Димитрије бори као и брат му Бајо, а нека престане да их шиканира 
са улогом порезника.” – М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у 
Котору (1684-1685), 208. 

55 Исто, 205-206. 
56 С. Назечић, Нав. дело, 174. 
57 Исто, 175. 
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Песме о епским подвизима Баја Пивљанина најчешће почињу кара-
ктеристичном иницијалном формулом подизања чете, при чему се врши 
историјско локализовање радње и извођење јунака на сцену: 

   „Мала се [jе] чета подигнула 
   Одкле се је вазда подизала, 
   Од Пераста, мјеста ајдучкога. 
   Мала чета, тридесет ајдука...“  
  Ш   Мазаровић 
Када је реч о хронотопу, углавном се прате просторно-временски ок-

вири Бајове историјске биографије: 
   „Чета се је мала подигнула 
   Од Пераста и Приморја славна, 
   А пред четом Пивљанине Бајо, 
   А за Бајом Вујо барјактаре, 
   А за Вујом сердар Маркетане,  5 
   За сердаром од Лијевна Лимо, 
   А за Лимом тридесет хајдуках. 
   Оде чета ломном Гором Црном, 
   Докле чета на Грахово дође, 
   Но ту чета трудна починула...” 
     Зулум без Баја, Пјеванија, бр. 16. 

У млађим изворима, посебно у песмама које почињу мотивом “сази-
вања харамбаша”, срећемо и упадљиве анахронизме: 

 
   “Подиже се једна чета мала, 
   Одкуд се вазда подизала: 
   Баш од оне ломне Горе Црне; 
   То не била једна чета мала, 
   Но се цела подигнула војска, 
   Баш на броју три стотине друга, 
   Три стотине горскијех хајдука, 
   А пред њима до три харамбаше; 
   Сва три ћу ви по имену казат': 
   Прво беше Пивљанине Бајо, 
   А од оне Пиве земље равне; 
   А друго је Карапанџа Павле, 
   Од лијепе земље Шумадије; 
   Треће Цветко Властелиновићу, 
   Од Рогаче земље камените. 
  женидба Цветка Властелиновића, Стојадиновић, II, бр. 14. 
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Композициони оквир песама о хајдуцима који почиње иницијалном 
формулом подизања чете по правилу ће се комплетирати финалном фор-
мулом о повратку чете у родни простор са пленом или робљем: 

     “Отоле се они подигоше; 
   Здраво Бајо у Перасту дође   
   И доведе тридесет ајдука.” 
    Мазаровић 

Јунак се враћа у Приморје и услед потребитости да се одмори и 
извида ране: 

   “Пак посједе бијесна путаља, 
    Оде право к мору на крајину, 
    У Латине, видат десну руку.“ 

 Бајо Пивљанин и бег Љубовић, Вук, СНП III, бр. 70. 
 
Није редак ни епилог са контекстуалном формулом којом се истиче 

жива природа усмене епске комуникације између извођача и колектива: 

   “То је било када се чинило, 
   А ми браћо здраво и весело!” 
  Бој на Вртијељци, Вук, СНП VII, бр. 51. 

У облику певачевог непосредног завршног коментара може се 
изрећи вредносни суд и извршити накнадно глорификовање Бајове хра-
брости и других знатних врлина: 

   “И кадији дио оставише 
   Па одоше куда који шћеше, - 
   Ал' без Баја не имаше боја.“ 
  Није боја без Баја, Пјеванија, бр. 29. 

У песмама о Бају Пивљанину, у зависности од сижеа, срећемо и еле-
менте митско-религиозне фантастике. У обради сижејног модела о зим-
ском лову тако налазимо познати мотив о цркви која се сама отвара пред 
праведницима: 

   „Ма говоре Пивљанине Бајо: 
   'О дружина, мила браћо моја, 
   Ја ћу вами живот скапулати 
   Ер ја знадем цркву Свету Петку, 
   Ту ћемо ми ватру учинити!'   
   Сва дружина Баја послушаше. 
   Кад дођоше цркви Светој Петки, 
   Црква се је сама отворила; 
   Уљегоше у цркву бијелу.“  

     Мазаровић 
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Историјски извори упамтили су херојску смрт харамбаше Баја Пи-
вљанина на Вртијељци (1685) у покушају да спречи казнену експедицију 
скадарског санџак-бега Сулејман-аге Бушатлије. Као израз освете за пораз 
под Бошковића кулом, турски првак је са Кучима и Климентима изашао 
1685. на Цетиње, попалио куће и похарао села. Насупрот великој турској 
сили нашле су се удружене хајдучке и црногорске чете, укупно око 
хиљаду и две стотине бораца. Предводили су их надинтендант Бошковић, 
харамбаша Бајо Николић Пивљанин и гувернадур Грбља58. На Вртијељци, 
после неравноправне борбе, Турци су однели победу59. У боју је, достојно 
имену које га је прославило у народу, код Млечића и противника, и 
образу, који му није дао да побегне, погинуо и славни Бајо Пивљанин60. 
Папски нунције у Венецији послао је 26. маја 1685. године вест у Рим по 
коме су у боју “погинула двојица храбрих вођа, један који се зове Бајо, 
пријатељ капетана Јанка, и други капетан Вуковић Арбанас”61. Према 
овом извору, пораз је уследио као последица издаје Црногораца у боју62. 
Радован Самарџић је склон мишљењу да су можда Дубровчани пронели 
вест о тобожњем издајству Црногораца у боју на Вртијељци, како би при-
крили своју неславну улогу у овом догађају. Према Јовану Томићу, 
ванредни которски провидур Антонио Зено два пута је писао Сенату о 
                                                 
58  Ј. Н. Томић, Нав. студија, 32.  
59  Ј. Н. Томић, Црна Гора за Морејског рата (1684-1699), Београд, 1907, 20-21. 
60  “Ове године постиже Црну Гору велика недаћа, Сулејман-паша скадарски дигне војску на 
њу, па на Вртијељци потуче Црногорце, где паде и Пивљанин Бајо са 60 својих другова. 
Затим изиђе на Цетиње, па га раскопа, али не могав се задржати у овој кршевитој земљи 
врати се натраг. Што је ово Сулејман постигао Милаковић наводи да је томе узрок бегство 
Зане Грбичића са 1560 војника, који вођаше помоћ мљетачку, као и потурчењаци, који су с 
њим били у договору. Тај догађај као и превара од стране Турака, који приликом једног по-
свећивања неке нове цркве у Херцеговини на веру ухвате владику Данила и хтедоше га сма-
кнути, да га сироти Црногорци уз припомоћ околних владика не откупише из ропства, дао је 
повода потпуном ослобођењу и независности Црне Горе.” – Р. Агатоновић, П. М. Спасић, 
Српски устаници противу Турака у вези са народним сеобама у туђину од 1459-1814 год. 
Део први (1459-1664), 157-158. 

61  У оригиналу: “Baio, cognato del capitan Gianco”. Итал. реч “il cognato” може значити: девер, 
шурак, зет, пашеног. Брат Баја Николића Пивљанина Митар (Дмитар) венчао се 1675. године 
у Задру с Јањом Јанковић, која је, према Б. Десници, вероватно била сестра Стојана Јанкови-
ћа (у документима често помињан као “кавалиер Гианцо”). Јања је умрла 1680. – Б. Десница, 
Историја котарских ускока, I, 168, 328; вид. Р. Самарџић, Око боја на Вртијељци (1685), 
Студије и грађа за историју књижевности, 2, Институт за књижевност и уметност, Београд, 
1986, 60. 

62 У другом допису, са детаљнијим информацијама, који је папски нунције послао Курији 
истог дана, потврђена је вест о издајству Црногораца: “Разлог овог варварства је у томе што 
су Црногорци хтели да поново стекну турску милост. После несрећног сињског догађаја (у 
марту 1685, Млечани су покушали да заузму Сињ и под тврди град упутили неколико 
хиљада котарских и шибенских ускока и нешто својих најамника; Турци су потпуно разбили 
ову војску), Турци су огласили да хоће задобити предност и против Црногораца који су у 
другим приликама наступали заједнички с морлацима и хајдуцима. Синоћ је стигао бродић 
који је донео вест да је знатно мањи број погинулих; пишу да је у животној опасности било 
само сто десет хајдука. Али, међу њима су погинула двојица храбрих вођа, један који се зове 
Бајо, пријатељ капетана Јанка, и други капетан Вуковић Арбанас.” – Р. Самарџић, Око боја 
на Вртијељци (1685), 59-60. 
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боју на Вртијељци, не помињући ни на једном месту издајство 
Црногораца.  

Из молбе Вуле Суботића из Мрчела, барјактара у чети тада већ по-
којног харамбаше Баја, сазнајемо да је застава коју је носио у бојевима 
имала млетачке симболе. Такође, према његовом тврђењу, у боју на Врти-
јељци је “од осамдесет особа остало живих само десет"63. Из извора дозна-
јемо и то да један бивши хајдук из Бајове чете не жели да се прими дужно-
сти “жбира јер је то њему испод части”64, када је већ “пасао мач… и бавио 
се војном службом”65. Из овог случаја, као и на основу исказа Кртољанина 
Вука, који је био у чети Баја Пивљанина у борбама око Казанца, да се зак-
ључити како се хајдуци нису лако могли склонити да, након бурне прош-
лости, прихвате мирна занимања и земљорадњу као начин живота и при-
вређивања. 

Бајова херојска погибија веома брзо преточена је у поезију и у леге-
нду.66 Колико су јунаштво и храброст Баја Николића Пивљанина били на 
цени у Крајини најбоље потврђује тужење провидура Зена млетачким вла-
стима да “од како је нестало харамбаше Баја, на крајини нема старешине, 
који би знао руковати четама хајдучким”67. До које мере је пак непри-
јатељу овај трофеј био драгоцен показује податак да је победа на Врти-
јељаци донела Сулејман-аги Малом достојанство паше68, а да су Турци 
главама Баја Пивљанина и његових хајдука славодобитно окитили предво-
рје султановог сараја у Цариграду69. 

По суду генералног млетачког провидура Алесандра Молина 
(Алессандро Молино), Бајо Пивљанин се својим деловањем показао „до-
стојним јавне милости“ Венеције70. У молби да се Бајова плата пренесе на 
неког од његових синова Бајов брат Димитрије сведочи о немерљивим 

                                                 
63 М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685), 201. 
64 М. Милошевић, Хајдуци у Боки Которској 1648-1718, 210. 
65 М. И. Милошевић, Помен о Бају Пивљанину у Државном архиву у Котору (1684-1685), 201. 
66 “Како баш у то време беше посрнула турска сила и српски народ особито у Црној Гори беше 
узрујан и озлојеђен на Турке, особито на потурице, па са једне стране потпомогнут 
хајдучким четама, а са друге од млетачке републике, сједине се хајдучке чете из оближњих 
околних места Херцеговине, Црне Горе и Приморја па под управом Пивљанина Баје, године 
1690 устану први пут да се потурчењака ослободе, па да обнове своју државу, коју остави 
Ђурђе Црнојевић 1495. Испрва та ствар у неколико пође за руком Баји, али пошто их није 
било тако много, а нису имали довољно ни муниције, спремнији и многобројнији Турци 
страшно их потуку код брда Вртијељке (по сата јужно од Цетиња). Ту је много пало и 
хајдука и Црногораца. Ту погибе и сам Пивљанин Бајо, коме не испаде за руком света 
замисао да ослободи Црну Гору.” – М. М. Вукићевић, Горски хајдуци, прештампано из 
“Јавора”, Земун 1893, 60. 

67 Ј. Н. Томић, Последње две године живота и рада харамбаше Баја Николића Пивљанина 
(1684 и 1685 год.), 34. 

68 Исто, 33. 
69 Р. Самарџић, Око боја на Вртијељци (1685), 64. 
70 П. Д. Шеровић, Одлука о уврштењу у коњичку чету Димитрија, брата Баја Пивљанина, 
Историски записи, Титоград, 1959, год. XII, књ. XВ, 2, 576. 
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заслугама покојног Баја Николића за Сињорију71. Сем тога, Димитрије и 
Петар, браћа Баја Пивљанина, након његове смрти, у име своје и четворо 
Бајове деце, моле млетачке власти да задрже своје дотадашње плаћене по-
ложаје, те да се још један, млађи Бајов син, прими у војску72. 

Јуначка смрт је у усменој поезији, али и у архивској грађи, увек до-
стојна памћења73. У песми о погибији Баја Пивљанина на Вртијељци (Бој 
на Вртијељци, Вук, СНП VII, бр. 51) јунак у смрт улази кроз борбу, ове-
нчавајући се славом која ће му, кратковеком, обезбедити вечан живот у 
памћењу потомака74.  

Списак скраћеница коришћених извора: 
 

Богишић 
Народне пјесме из старијих, највише приморских записа, сабрао и на 

свијет издао Валтазар Богишић, Гласник Српског ученог друштва, X, 
књ. I, Биоград 1878. 

Божовић  
Крста Божовић, Гусларске песме из В. Врбнице, окр. Крушевачког, 

Етнографска збирка Архива САНУ, бр. 226. /Песме сакупио 20. септембра 
1913. Крста Божовић, учитељ. В. Врбница, срез Расински, округ 
Крушевачки. Рукопис садржи 61 песму, укупно 5686 стихова, 87 листова/  

                                                 
71 “Димитрије, брат харамбаше Баја Николића, моли у име жене и двоје незбринуте Бајове дје-
це, да се плата коју је примао Бајо сада пренесе на једног од синова. У молби истиче како је 
Бајо напустио своје имање у херцеговачкој Пиви, да би се борио за Млетачку Републику. Ис-
тичу се велике заслуге за вријеме првог (кандијског) рата, када су му два сина збринута у ко-
њици у Задру гдје се и он у доба мира био настанио. Кад су се прошле године обновиле рат-
не операције Бајо је, на тражење которског провидура, био упућен, од стране генералног 
провидруа Лоренца Дона, у Котор, да дјелује на овој територији. И најзад је погинуо у борби 
са скадарским Санџак-пашом.” – С. Л. – С. Д. "1685", у: М. Милошевић, Хајдуци у Боки 
Которској 1648-1718, 239-240.  

72 У једном документу из задарског архива од 28. јула 1685. Митар Николић потражује од Се-
ната плату за себе, брата Петра и синовце Вука и Јована, “синове погинулог му брата Баја”. – 
Вид. Б. Десница, Историја котарских ускока, II, бр. 88, стр. 98. 

73 Сачувана је једна глаголска забелешка о погибији харамбаше Вука Мочивуне у окршају код 
Зечева: “У име бога лит господинових 1666 мисеца маја на 1. тај исти дан погинуше Кота-
рани на Зечеву и тоте погину људи нико од 73 човика међу којима погину добри јунак Вучко 
Мочивуна. Из самога Филипјакова погину људи 16. Писа ја Никола Кужиновић будући жа-
лан и веле жалостан за нашом липом браћом бог им душу помилова.” - Б. Десница, Нав. 
дело, I, бр. 151, стр. 126-7.  

74 Зна се да је глава Баја Пивљанина била је изложена у предворју царског сараја у Цариграду. 
- Р. Самарџић, Око боја на Вртијељци (1685), 64. 
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на дела Вука Караџића, књ. VI, прир. Радован Самарџић, Iздање о стого-
дишњици смрти Вука Стефановића Караџића 1864-1964, Просвета, 
Београд 1988. 

Вук, СНП V-IX 
Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, књ. V-IX, прир. Љ. 

Стојановић, “Државно издање”, Београд 1898-1902 (друго изд. 1932-1936). 

ЕР 
Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама, 

издао др Герхард Геземан, Сремски Карловци 1925. 

Живанчевић-Недић 
Милорад Живанчевић и Владан Недић, “Зборник Матије Мажурани-

ћа”, ЗМСКЈ, 1966, књ. XIV, св. 2, 215-265.  

Мазаровић 
 “Николо Манзаровицх. Перасто, анно Домини 1774.” Овде према: 

К. Висковатдзј, “Гајдуки в Перастљ во второј половинљ XVII. вљка”. 
Материалдз и заметки. Славиа, Праг 1938, XV, 394-7. 

Пјеванија 
Сима Милутиновић Сарајлија=Чубро Чојковић, Пјеванија 

црногорска и херцеговачка, Лајпциг 1837 (приредио Добрило Аранитовић, 
Никшић 1990). 

Стојадиновић I, II 
Српске народне песме (епске), скупио их и на свет издао Благоје 

Стојадиновић, I, II, Београд 1869. 

Хöрманн 
Народне пјесме муслимана у Босни и Херцеговини, сабрао Коста 

Хöрманн 1888-1889; књ. I-II, приредила Ђенана Бутуровић, Сарајево 1976.  

Шаулић 
Српске народне пјесме из збирке Новице Шаулића, књ. I, св. 1, 

Београд 1929. 
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Бајо Пивљанин у усменој поезији – епска 
транспозиција историје 

 

Резиме 

 
Рад говори о односу историје и поезије у обликовању једне од нај-

значајнијих фигура усмене уметности речи у епској традицији српског на-
рода. Упоредна истраживања архивских извора и усмене грађе предузета 
су у циљу демонстрирања очигледних и чудесних кореспонденција у об-
ликовању епске судбине јунака из компаративне перспективе. 
 



Др Љиљана Пајовић Дујовић 
Филозофски факултет - Никшић 

ЕПСКИ ЛИК БАЈА ПИВЉАНИНА 

 

Епски лик је врло сложена поетска структура јер представља 
нераскидиво јединство "митолошке архаике", "херојске идеализације" и 
"уметничког уопштавања"1. То значи да се пјесник пјевач приликом ка-
рактеризације епског лика интензивно служи у традицији већ постојећим 
обрасцима усмено-поетске граматике, али и материјалом преузетим из 
живе стварности. У најопштијем смислу, епска пјесма је "хроника исто-
ријских догађаја" (Максимилијан Браун), коју је традиција обликовала на 
за колектив прихватљив начин. Она је у тијесној вези са својеврсним 
морално-дидактичким моделовањем историјских чињеница. Не мање, она 
је условљена високим естетским критеријумима који се постављају пред 
пјевачем.  

Епска поезија чува живо сјећање на историјску личност Баја Пив-
љанина и збивања која су за њега непосредно везана, али на специфичан 
начин, кроз формуле, динамичке обрасце и стереотипна рјешења. И пјес-
ме о Бају Пивљанину такође почивају на одређеној материјалној грађи, на 
подацима који су у епском смислу више него прецизни. Они указује на 
фонд поетских средстава којима једна усмена традиција располаже, на 
захтјеве колектива и талентованост извођача.  

Међу епским пјесмама посвећеним хајдуцима и ускоцима које је 
Вук Стефановић Караџић сабрао у својој трећој књизи, оној с пјесмама из 
"средњијех времена", посебно мјесто заузима пјесма Бајо Пивљанин и бег 
Љубовић (Вук, СНП, III, 70). Вук ју је забиљежио од Филипа Вишњића 
који му је уз ову испјевао још само три пјесме са старијом тематиком. Све 
су у функцији карактеризације највећих епских ликова наше народне 
књижевности - двије о светом Сави, по једна о Марку Краљевићу и Бају 
Пивљанину. У овој пјесми антологијских вриједности све је подређено 
тежњи да лик Баја Пивљанина буде поистовјећен са представом коју 
колектив има о појму епског јунака. 

Бајо Пивљанин (Николић) је народни јунак родом из Пиве и 
омиљени епски јунак у црногорским и херцеговачким пјесмама које га 
често опјевају као хајдука у гори. Велики се број пјесама о њему налази у 

                                                 
1  С. Захаирева, "Свирачат вав фолклорната култура", Софиа, 1987, 191. 
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Вуковој III-ој и VI-ој књизи Српских народних пјесама и Милутино-
вићевој Пјеванији црногорској и херцеговачкој, помињу га и Андрија 
Качић-Миошић (Разговор угодни народа словинскога) и Петар II Петровић 
Његош.  

Пјесма почиње стереотипном формулом размјене писама између 
бега Љубовића и Баја Пивљанина. Ту је формулу пјевач вјешто искорис-
тио да начини опозитни пар, и то не само на нивоу ликова, њихове вјерске 
и националне припадности, већ и средине из које потичу и која их је 
формирала. Бег је из "лијепог" села Невесиња, а Бајо из Пиве "камените". 
Овим стајаћим епитетима почиње се успостављати контраст између два 
јунака.  

Сижејна окосница пјесме је мегдан на који бег Љубовић изазива Баја 
Пивљанина желећи да освети брата. Братски односи су у крвној 
вредносној љествици на самом њеном врху. Епске пјесме опјевају бројне 
сукобе који настају у покушају намиривања крвне освете. Али епске 
пјесме се ријетко служе симболиком срца као што је овдје случај, која 
недвосмислено активира лирски патос и осјећања. Потврда више за ово 
нијансирање емотивног плана налази се у Бајовом одговору. Упркос 
другачијој интонацији писма (респектабилна и помирљива умјесто бегове 
пријетеће и прзничке), почетак његовог отписивања је, у мотивском 
погледу (срце-младост), директан одговор на бегову оптужбу.   

Бег Љубовић: "ти си мене за срце ујео, / ти си мога брата 
погубио";(6-7) 

Бајо Пивљанин: "ако сам ти брата погубио, / мене јесте младост 
занијела,"(28-29)  

Бегу је срце симбол братске изгубљене љубави, а не снага, "десница 
рука" или "узданица". И Бајово искрено образложење тог чина тиче се 
лудости којом га је младост занијела. Хајдуково признање кривице је 
изречено у духу хришћанског схватања по којем не постоји гријех који се 
истинским кајањем не може искупити. И ту, у подтексту пјесме уочавамо 
разлику између два вјерска учења, хришћанског и исламског, на којима 
пјевач није тенденциозно инсистирао, већ их је врхунио позивом на 
истинско људско разумијевање.  

У истом низу вјешто одабраних симбола је и "лијепа јабука" коју 
Бајо нуди као залогу мира. Јабука носи велико богатство значења у 
обичајној традицији одакле ју је преузела усмена књижевност. Синоним је 
скупоцјеног дара, али и свадбеног поклона специфичне тежине. Сва су 
њена значења у пјесми латентно присутна. За њих се пјевач одлучио 
механизмом понављања у традицији прихваћених пјесничких рјешења. 

Бајо Пивљанин је јунак знаменитији од других, не стога што је 
посјекао више турских глава, већ што је исказао свијест о својим 
младалачким гријесима и што је очувао мјеру људскости која га тјера на 
кајање, али и која тражи искупљење и достојанствени опроштај, свјесна 
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кратковјечности људског постојања. Етика Вишњићевог Баја Пивљанина 
је грађена у духу хајдучије на који својим описом свеобухватно указује 
Вук Стефановић Караџић у Рјечнику објављеном у Бечу 1852. године:  
" ... међу хајдуцима (је) бивало кадшто најпоштенијих људи; (. . .) Истина 
да многи људи не оду у хајдуке да чине зло; (. . .) Прави хајдук неће никад 
убити човјека који му ништа не чини, већ ако да га наговори какав 
пријатељ или јатак. (. . .) Хајдуци се сви држе за велике јунаке, зато у 
хајдуке слабо смије и отићи онај који се у се не може поуздати. (. . .) И 
предани је хајдук свагда слободнији и отресенији од другијех људи; не да 
на се никоме и свак га се прибојава . . . " 

Бајо покушава да превазиђе Турчинову понуду срочену као низак 
ударац на људско достојанство. Намјерно је увредљив и гласан бегов 
захтјев да се хајдук учини кукавицом, да "буде што бит' не може", 
Његошевим стихом речено. Бегов лик је народни пјевач конципирао тако 
да се њему самом, чак не чини могућим тај немогућ захтјев који пред Баја 
поставља. Он тражи да хајдук у пуној својој снази обзнани своју предају и 
пораз тако што ће Турчину да испреде "гаће и кошуљу, и учкур у гаће".2  

Ефекат онеобиченог захтјева пјевач постиже досљедним набрајањем 
услова које бег поставља првим, а затим и другим писмом. Готово је 
сладострасна бегова потреба да замисли Баја у недоличном положају. 
Народни пјевач ју је открио задржавајући се на свакој фази радње 
предења доњега рубља, гаћа и кошуља. Немогуће је смјестити знаменитог 
хајдука у оквир ове слике са оквиром за вез, "ђерђефом" и "преслицом". 
Слика се због очите дискрепанце између захтјева и његовог испуњења, 
изнутра распрскава бацајући негативно свјетло на онога коме је 
додијељена улога изазивача на мегдан. Будући мегданџија бег Љубовић се 
открива у приземности властите неутажености. Пјевач нам сугерише да 
бег, на извјестан начин ужива у скаредности својих захтјева. Не успијева 
да сачува себе од самог себе и тај тренутак његове личне слабости ће 
сљедеће сцене учинити трајним стањем. 

Тростепено су градирани бегови захтјеви, и у првом и у другом чину 
његове монодраме (предење: 1. гаћа, 2. кошуље и 3. учкура; пољубац: 
1. хрту, 2. коњу и 3. бегу, и то у: 1. скут, 2. руку и 3. "земљицу црну"). 
Пројектоване слике Бајових понижења имају функцију ретардације у 
пјесми. Одлагањем конкретног сусрета двојице јунака - коренспондената, 
подиже се драмска тензија. Интересантно је да се унутар друге слике 
открива одређена динамика, покрет спуштања тијела који би из једне 
секвенце у другу требао да прати раст емотивног стања понизности 
                                                 
2  У пјесми "Иво Сенковић и ага од Рибника" (Вук, СНП, III, 56), такође препоз-

најемо овако формулисан захтјев на понижавјућу предају. Мотивација је овдје 
досљедно спроведена тиме што се ага обраћа већ остарјелом и онемоћалом Ђурђу 
Сенковићу. И у пјесми "Јанко од Котара и Мујин Алил" (Вук, СНП, III, 20) Јанко 
Митровић, отац Стојана Јанковића, тражи писмом од младога Мујина Алила да му 
"преде гаће и кошуљу", при том намјерно слабо мотивишући то бригом за љубом 
Анђелијом.  
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дотичног јунака. Парадоксално, у слици коју слушалац/читалац замишља 
све је у апсолутном складу, иако је изнутра, у сржи захтјева све наглавце 
постављено.  

Уобичајено је да епски јунак добија своју атрибуцију између 
осталог, и захваљујући вјерним животињама: псу и коњу. Међутим, бег 
Љубовић тражи од Баја Пивљанина да ода почаст љубећи његове 
животиње: пса међу очи, коња у копито. Он је кадар да захтијева хајдуков 
пад чином љубљења господара тих животиња све ниже и ниже: у скут 
(нижи дио горње хаљине), у руку и у земљу.  

Увођењем антиепског модела понашања народни пјевач је учинио 
да турски јунак дезавуише свето епско тројство, једно по једно: свога 
крилатог коња, вјерну љубу и оружје. Бегов коњ се у епском смислу, као 
јунаков вјерни и моћни пријатељ није размахао. Бегова љуба се помиње 
тек кад Пивљанин уговара мјесто сукоба њој на "видику", остављајући 
отвореном могућност да га она слави као честита јунака. Бегова сабља 
"шамлијанка" посустаје иако се њена постојбина (Сирија - Дамаск) 
дјечачки хвалисаво уздизала изнад Рисна у којем су ковани мачеви "од 
једног ковача". 

Прије него је мегдан отпочео бег Љубовић се у људском смислу 
открио као поражени. Његова потреба да надјача гласовитог јунака Баја 
Пивљанина затомила је бол за неосвећеним братом и тиме постала окидач 
његовог људског суноврата. Славодобитан је тон његових писама, 
увредљиво је, два пут поновљено, обраћање хајдуку са "пивљанско 
копиле", охоло је његово одбијање примирја, ригидно је несхватање да га 
хајдучки харамбаша имплицитно признаје за себи равна јунака.  

У стиховима Бајовог првог "отпоздрава на писмо", он Турчину чува 
статусну позицију обраћајући му се са "Господару, беже Љубовићу". Бајо 
покушава да превазиђе изазивачки тон беговог чикања писмима. Он 
поштује правила ритерског понашања, и онда, и упркос чињеници да их 
бег крши. Интересантно је и то да народни пјевач Баја ни једанпут не 
ословљава као хајдука, изузимајући његову младалачку претприповијест 
која постаје сижејни замајац пјесме. 

Бајо Пивљанин је тај којем народни пјевач додјељује улогу витеза у 
овој пјесми. Он се покајао због свог младалачког гријеха, и он је тај који 
показује зрелост нудећи мир. За епску пјесму су нестандардни Бајови 
разлози за помирењем: "штета теби погинут од мене,/мени жао 
умријети од тебе". Они наглашавају лирски доживљену апотеозу живота. 
Вишњићево умијеће да спрегне истине личног и колективног искуства и 
овдје је дошло до изражаја. У директном обраћању бегу Љубовићу који 
пријети, Бајо неочекивано скида маску горштака који би се надгорњавао 
својом неустрашивошћу. Одбацује задату епску реплику и изговара 
ламент над животом који би се могао завршити прераном смрћу. У основи 
је лирска Бајова потреба да пожали противника којег би могао погубити, 
као што је лирски сугестивно казана његова истинска жал да се мре. 
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Емотивни набој Бајовог исказа представља лирски упад у епску пјесму 
који је у многоме допринио њеној ванредно спрегнутој унутрашњој 
организацији. 

Након њега слиједи гусларево-пјевачево распјевавање посвећено 
припремним етапама двобоја. У духу средњовјековног витешког манира 
се врши одабир секунданата. Бајов свједок је његов побратим по имену 
Мато Његошевић који је конципиран као издајник који се полакомио и 
превјерио. Он је пјевачу био потребан да доведе до расплета мрежу 
тананих наговјештаја везаних за етичко позиционирање двојице 
централних јунака. Бег свој страх покушава да сакрије испод три (стајаћи 
број) недозвољена оклопа. Његово унутрашње расуло и људска ништав-
ност заустављени су у кулминативној тачки невјерства и поткупљивања. 
Он је тај који у пјесми понизно љуби Бајовог свједока Мата повукавши и 
њега у бездан издаје ("честита ћу тебе учинити"). Бег ружи свети чин 
братимљења покушавајући да побиједи уз помоћ преваре. Његов гријех 
лажног живота чини га потпуним негативцем.  

Јасну поларизацију међу ликовима није помјерила ни завршна сцена 
мегдана у којој Бајо Пивљанин, разјарен сазнањем о могућности издаје 
пресуђује противнику на атавистички начин: "од љутине зубима га закла". 
У обликовању ове сцене нису кориштени елементи митолошког или 
фантастичног. Бајо Пивљанин не добија помоћ вила, митских бића или 
натприродних сила. Напротив, потенцира се његова људскост која се у 
онељуђеним околностима издигла до нивоа надљудског, али не и 
натприродног.3  

Епски лик Баја Пивљанина је завршном сценом добио на 
рељефности, добио је своју заокружену епску биографију у једној јединој 
пјесми. У њеном завршном дијелу осјећа се пјевачев став намиривања 
божанске правде као једна врста коментара. На Бајово милосрђе је од 
стране бега Љубовића одговорено увредом, на Бајову побратимску 
вјерност је одговорено издајом. Етички узвишен лик Баја Пивљанина се 
уздиже изнад људских "пријевара" и "невјера" и односи коначну побједу 
на свим плановима. Тренутак Бајове побједе је кулминациони тренутак 
који парадоксално спаја нагонско тј. животињско са људским тј. 
обоготвореним. Хајдук је идеализован сценом опраштања животу који је 
несавршен, витез је добио димензију истинског људског сценом кључања 

                                                 
3  Међу пјесмама "старијих" времена и Старац Милија је витеза Бановића Страхињу 

обликовао у сличном дијапазону особина као што је Филип Вишњић Баја 
Пивљанина. Учинио га је незаборавним епским ликом успјевши да у људском 
лику истовремено оживе и лик свеца и анималца. Бановић је у љутини због 
жениног насртаја на њ током двобоја, Влах-алију зубима заклао:"Колико се бане 
уострио,/он не тражи ништа од оружа,/ но му грлом бане запињаше,/а под грлом 
зубом доваташе: /закла њега како вуче јагње." Вук, СНП, II, 43 ) 
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узавреле крви, чиме се у карактеризацији Бајовог епског лика постигла 
несвакидашња аутентичност.4 

Бајо Пивљанин је лирска душа која без прикривања жуди за 
животом али и пресуђује туђим животима, уздижући принцип истинске 
етичности изнад свих других. Бајо је управо због своје лирске 
осјетљивости уздрман животним издајама. Његов губитак побратима је 
захваљујући унутрашњој перспективи представљен болнијим од 
беговљевог губитка рођеног брата. Не само због тога што је он лично 
морао пресудити побратиму који га је изневјерио ("да си мени јучер 
побјегао,/опет бих те данас сустигао"), већ што се он под вербалном и 
реалном пријетњом губитка властитог живота, морао освједочити о 
крхкости људског бића. При том је исказао вјеру у људску ријеч 
опраштајући живот беговом "слуги" Шабан-аги. 

У складу са поетичким и језичким могућностима моделовања 
усменог текста, Филип Вишњић, један од Вукових најбољих пјесника-
пјевача, је остварио креативан спој типичног и индивидуалног, локалног и 
универзалног. Да би епски лик Баја Пивљанина био препознатљив, он је 
укалупљен у конвенције, постављен у типичне ситуације (писања писама, 
мегдана, издаје, смрти непријатеља итд.), које су одређене различитим 
нивоима формулативности. То што се његов епски лик слави и памти 
треба између осталог, да захвалимо таленту пјевача, Вишњића знамо по 
имену. Они су пронашли начин да у мотивске обрасце преточе срж 
збивања, историјских догађаја, али и људских реакција које се понављају 
по врло специфичном механизму још од постанка свијета. Нијансирајући 
етичко-психолошки профил епског јунака Баја Пивљанина, Филип 
Вишњић је све у пјесми прилагодио представи коју колектив има о јунаку 
као архетипу, јунаку који је архејунак наше усмене традиције. 
 

                                                 
4  Комплексност система вриједности епских јунака-витезова (Марка Краљевића, Баја 

Пивљанина, Бановић Страхиње) садржана је у споју неспојивог. Они исказују несва-
кидашњу жудњу, "жеђ" (Владан Недић) за животом иако их нагон за самоодржањем тјера да 
живот одузимају другима. 
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Резиме 

У складу са поетичким и језичким могућностима моделовања 
усменог текста, Филип Вишњић је у пјесми "Бајо Пивљанин и бег 
Љубовић" (Вук, СНП, III, 70) остварио креативан спој типичног и инди-
видуалног, локалног и универзалног. Да би епски лик Баја Пивљанина био 
препознатљив, он је укалупљен у конвенције, постављен у типичне 
ситуације (писања писама, мегдана, издаје, смрти непријатеља и др.), које 
су одређене различитим нивоима формулативности. То што се његов 
епски лик слави и памти треба између осталог, да захвалимо таленту 
пјевача, Вишњића знамо по имену. Они су пронашли начин да у мотивске 
обрасце преточе срж збивања, историјских догађаја, али и људских 
реакција које се понављају по врло специфичном механизму још од 
постанка свијета. Нијансирајући етичко-психолошки профил епског 
јунака Баја Пивљанина, Филип Вишњић је све у пјесми прилагодио 
представи коју колектив има о јунаку као архетипу, јунаку који је 
архејунак наше усмене традиције. 
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ДОК СВИЈЕТА ТРАЈЕ 

Значајни и важни догађаји као и знамените личности огледају се у 
најмање два огледала: историји и умјетности. Они специфични претходно 
се у предње настане, али се њихов лик јасније види и трајније задржи у 
књижевности, а мало нејасније, и неразговетније чак и краткотрајније 
одблесне у историји. Предање је увијек инспиративније за умјетност, она 
се, за разлику од историје, мање ослања на факта, њој је стало до 
загонетности, тајни, мистификација, митских дубина. Уметност је, за 
разлику од историје, више окренута вероватном него веродостојном. 
Истина, зна се, њеном заслугом, и вероватно преобразити у веродостојно. 

Митским се храни поезија, историја опстаје на провереним 
чињеницама. Међутим, више је заслужна поезија него историја што су 
успомене на многе личности и догађаје из даље и ближе прошлости не 
само које и данас тако живе и толико упечатљиве да се не доводи у 
питање чак ни постојање неисторијских личности. Нису само захваљујући 
прво предању, а потом поезији односно књижевности уопште, неке леген-
дарне личности уведене у историју већ је умјетност неке историјске 
личности увела у мит чинећи их легендарним. Али то је друга прича. 

И Бајо Пивљанин се огледнуо у три огледала: предању, историји и 
књижевности. И, што је врло важно и сасвим ретко, јасност његовог лика 
упечатљива је у свакој од њих. Скоро би се могло рећи (без бојазни 
огрешења о истину) да је све оно историјско о њему разгласила песма уз 
подразумевајуће песничке слободе и потребе за хиперболом, не доводећи 
у питање неспорне чињенице. 

Не потврђује ли и овај скуп посвећен Бају Пивљанину истинитост 
Његошевих стихова да ''соко Бајо са тридесет змајевах мријет неће док 
свијета траје''. Није спорна неумрлост Баја Пивљанина и спомен на њега 
данас. Можда може бити спорно ко је више заслужан за трајан спомен на 
овог хајдука: његови подвизи, историјско или књижевно памћање?! Ипак, 
Бајово присуство у историји није разлог његовог тако дугог и интезивног 
присуства у народној свести. Нису ни заслуге његове јер се и на 
заслужније код нас брзо заборавило. Што би онда он био изузетак? 

Бајо Пивљанин је како и приличи важним личностима чврсто 
укоријењен у предање али и у историју, у уметност. Ако знамо да се 
историја овде често мења и још чешће прекраја и, по потреби, од прилике 
до прилике дотерује; величају се или умањује заслуге и бришу цели 
токови, уздижу се или детронизују личности те је, и Бају Пивљанину, 
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више узимано него што је додавано а он је, ипак, опстајао. Најмање му је 
поезија остала дужна. Као да га је предање склонило на сигурно, у 
''бескрајно царство поезије'' да отуда зрачи непролазом. 

Нема сумње да су Баја Пивљанина у народну свест и традицију 
увели и учврстили предање и поезија, нарочито она епска. У односу на 
друге хајдуке, нарочито оне романијске, Бајо Пивљанин је и епским 
песмама приказан на специфичан начин. Можда под притиском историје 
певачи више држали до факата или ће пре бити разлог томе што су се 
обраћали онима који су о овом јунаку знали бројне појединости, па није 
било простора за кићење и додавање. 

Па, ипак, певачи су следећи одређене обрасце и налоге времена, а по 
мери свога дара и надахнућа, обогаћивали песме о овом хајдуку о неким 
необичностима. Тако су песме о Бају Пивљанину слика доба и општих 
прилика али и евокација, сећање на претходне јунаке и певаче. У песми 
''Бајо Пивљанин и бег Љубовић'' та двострукост је најуочљивија. У њој су, 
поред осталог, препознатљиви одсјаји песме ''Марко Краљевић и Муса 
Кесеџија''. Зар се у стиховима које ћемо цитирати не препознаје Мусино 
помирљиво одвраћање Марка од кавге и мегдана, да би, како приличи 
јунацима, пили вина у клисури тврда Качаника? У песми о овом Бајовом 
боју замењене су улоге па помирљивим тоном говори Бајо а не његов 
противник. Уосталом, ево тих стихова: 

''Господару, беже Љубовићу, 
Штета теби погинут од мене, 
Мени жао погинут од тебе 
Него хајде да се помиримо! 
Ако сам ти брата погубио 
Мене јесте младост занијела 
И ја сам се давно покајао, 
Него хајде да се помиримо! 
Послаћу ти лијепу јабуку 
Уз јабуку стотину дуката.'' 

У односу на песму о Марку Краљевићу и Муси, певач је овде увео 
неколико нових елемената: покајење за грех који је почињен и оправдање 
јер је јунака младост занијела. Ту је и јабука на дар, а дукати као откуп. 
Међутим, над свим тим врхуне начело моралности и сврсисходности 
циља. Живот је скупљи и светлији од нагона за осветом, поручује кроз 
Бајова уста певач. Овде племенитост говори и да се са других разлога не 
издваја овим би се Вишњићева евокација издвојила и испредњачила. 

Већина српских песама о Бају Пивљанину користи уходане обрасце 
па измештање догађаја из времена и простора, те тако и Бајо гине са 
невјере што је чест разлог погибије знаменитих јунака. У оним ретким 
надахнућем а не опонашањем испеваним песмама овај јунак живи у 
народној свести и увођењем нових детаља у песму. 
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Нису само у народним, већ и у уметничким песмама о Бају 
Пивљанину замењена места већ је померено и време збивања. Прве три 
строфе ''Пивског кола Николе І Петровића'' скоро да су у целини 
посвећене успомени на Баја Пивљанина. Он се у овим стиховима не 
одмеће у хајдуке већ бежи с џефердаром (рекло би се данас, под пуном 
ратном спремом) ка Ловћену. 

''Пиво, Пиво, што те зову 
Поточљивом, каловитом, 
Кад ти с правом заслужујеш 
Да те зову гласовитом. 
 
Јер кад Босна под притиском 
Освајача силног леже  
Пут Ловћена с џефердром 
Витез Бајо тад побјеже, 
 
Да настави, да продужи 
Косарића бој Стефана 
Да се замља Херцегова 
Не напушта без мегдана.'' 

Померен или, боље рећи, примерен намјери песме пут и правац али 
и циљ - продужетак битке. И у историји, и у поезији, Бајо је оличење идеје 
да се земља Херцегова не напушта без мегдана. 

Ретко су се где историјска и песничка представа толико подудариле 
као у случају Баја Пивљанина. Свакако не случајно. Велики хајдук Бајо 
Пивљанин родио се и поживео у право хајдучко време. Живео је по 
налозима и морањима свога немирног доба не повијајући се, али је, кад је 
за то било потребе, знао бити борбен и без оружја. Пред моћнима је, како 
историјски извори свједоче, знао бити одважан заступник права свог 
народа и чета које је водио. Показао се као дипломата и врстан 
преговарач. 

Како предање каже, а у много чему историја потврђује селио се Бајо 
од Боке до Задра, стизао је и у Млетке, вијао се и довијао по врлетима и 
планинама, рушио и палио куле, заузимао утврђене градове, пленио 
крупну и ситну стоку, продавао је и препродавао, пресретао и оробљавао 
је караване, укривао се и јуначио али је на сигурном био тек кад је ступио 
у легенду. Предање је исписало о њему и видне и невидне белеге. На 
просторима на којима се кретао и сада на њега подсјећају Бајова кула у 
приморју, Бајова главица у залеђу, као и Бајово поље, Бајов крш, Бајова 
вода... 

И песма га је селила и њим населила богату традицију. Шта би Бајо 
данас био велико је питње. Друкчија је данас хајдучија. Данашњи хајдуци, 
највећма, нису нашег рода, немају идеја ни идеала, не гледају доље на 
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друмове ал ударају и на духове и на умове. Збиља, шта би Бајо био данас 
кад је и нож, не сабља, спао на перорез, а јунаштву оплемењеном 
чојством, име погинуло? Шта би могао бити? Чобанин или чиновник? 
Сигурно не би био хајдук робља везаног већ, пре, хајдук што гони хајдуке. 
Ове садашње, без лика и облика али једнако опасне и опаке. Оно што је 
сигурно песма га ни данас не би заобишла, нити би га одала. У њеном би 
окриљу тек био на сигурном. Уосталом, ништа што је у песму ушло није 
пропало.  

Чак и да се није преселио ''у вјечито царство поезије'' спомен на овог 
хајдука не би згаснуо. Али он сигурно не би тако дуго живео у народном 
памћењу да није било народних песама. Велики јунак је, и по погибији, 
имао јуначке среће - име му није погинуло. Постало је симбол и узор 
борбе за слободан живот. И правду. 

Његош је, да подсетимо, Баја сврстао у неумрле витезове, његову 
смрт је окарактерисао као дивну, а гробницу његову и вртијељских 
витезова, означава освештаном.  

И Андрија Качић Миошић истиче витештво Баја Пивљанина док 
Сима Милутиновић Сарајлија оглашава да се Бајо изнова родио подвигом 
који је песма узнела до идеала. 

''Свој тко живот за општински даје 
он му текер у пјесмама настаје.'' 

О Бају Пивљанину су, ко што је знано, посебно певали романтичари: 
Ђура, Змај, пре њих Сундечић, али и други. Уосталом, у њиховом обзорју 
су били подвизи, хероика, романтика, битке за опште добро. Но, о Бају 
Пивљанину и данас певају песници. Душан Говедарица види Баја живог 
на Вртијељци, а Сочицу, на Горанску. 

Јављајући му новог рођења зору песма је Баја Пивљанина призивала 
у своје окриље а он јој је, својим подвизима, давао разлога за то. Поезија 
је посебно истицала његово витештво, хитрину, проницљивост, а изнад 
свега, племенитост и етичност. 

Пошто, како је певао Сарајлија, ''бесмртију кроз гроб води стаза'' на 
њу је безмало, Бајо закорачио рођењем. Немиран и несигуран хајдучки 
живот, (''по хајдуци, по лошу занату'') убрзао је његов ход ка стази која ка 
бесмртију води кроз гроб. 

Да хајдучка слава не потраје између два замаха сабљом или до неког 
ненаданог пуцња џефердаром, побринула се песма. Она је славу Баја 
Пивљанина увећала и уздигла до узора. Извела га је на сунчану страну, у 
њој је овај витез нашао јатака по мери подвига и важност четовања и 
витештва. Поезија, тај трајни и, сада не више тајни јатак хајдуков, изнела 
је, како и заслужује име Баја Пивљанина на видно место као двоструки 
узор: јуначки и морални. Код тог јатака Бајо није како је уобичајно код 
других јатака, од Митрова до Ђурђева дана већ, како је Његош певао, ''док 
свијета траје''.  
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БАЈО ПИВЉАНИН У КОНТЕКСТУ ПРИЧА  
О ИНИЦИЈАЦИЈИ 

САЖЕТАК:  
У раду се разматра фигурирање Баја Пивљанина у оквиру кључних епских 
иницијацијских прича – приче о иницијацији у јуначки, односно хајдучки 
статус и приче о свадбеној иницијацији. Одлазак у хајдуке – као специфи-
чан вид јуначке иницијације – пореди се с „класичним” обрасцем стицања 
јуначких атрибута и статуса (Иво Сењковић и ага од Рибника) и с 
обрасцем који би се на једној од значењских равни могао сматрати 
инверзијом приче о хајдучком одметању (Орање Марка Краљевића). 
Сижејни модел „удар хајдука на сватове” посматра се такође у компа-
ративном контексту, тачније, као специфичан вид приче о „женидби с 
препрекама”: прати се модификација архаичнијег сижејног модела и 
детектују разлози за одговарајуће позиционирање Баја Пивљанина и 
осталих хајдука у оквиру новијег епског обрасца. 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сижејни модел (образац), јуначка епика, иницијација, 
јунак, хајдук, модификација, сижејна функција, „удар хајдука на сватове”, 
„хајдучко орање”, „женидба с препрекама”. 

 

Иницијација је процес преласка појединца из једног у други 
социјални статус у оквиру заједнице којој припада. Она се може односити 
и на биолошка померања – рођење и смрт – с тим што се ове биолошке 
чињенице и помаци такође уклапају у социјалне категорије припадања / 
неприпадања одређеној заједници (у традиционалним културама дете се, 
практично, не сматра рођеним док се не обаве ритуали којима га заједница 
адоптира и прихвата као своје, као што се и покојник не сматра мртвим и 
упокојеним док се не обаве обреди сахрањивања и прописног одељивања 
и одвајања од света живих).1 
                                                 
1  За радње и ритуале који прате иницијацију усталио се термин А. ван Генепа (A. van Gennep) 

– obredi prelaza. „Обреди прелаза су такви ритуали који представљају смењивање животних 
циклуса појединаца, прелазак из једног стадијума у други, из једне улоге у другу или са 
једног друштвеног положаја на други, спајајући при том људска и културна искуства са 
биолошком судбином: рађањем, размножавањем и смрћу. Ове церемоније васпостављају 
поделе које су присутне у свим друштвеним групама: на старе и младе, мушкарце и жене, 
живе и мртве” (Barbara Majerhof, Obredi prelaza: proces i paradoks, превео Новица Петковић, 
Градина, књижевност, уметност, култура, год. XXI, број 10/86, 18). О обредима прелаза 
погледати: A. van Gennep, The Rites of Passage, Un. of Chichago, Chichago 1960, Mirča Elijade, 
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Јуначка епика се, у складу са сопственим поетичким постулатима и 
тематско-мотивским преокупацијама, превасходно бави двема врстама 
иницијације – иницирањем у статус јунака и иницирањем у статус ожење-
ног мушкарца (свадбена иницијација) – и оба ова типа иницијације везују 
се за лик Баја Пивљанина. Међутим, фигурирање Баја Пивљанина у исто-
ријском, а онда и епском хајдучко-ускочком контексту условило одређена 
померања у односу на основне иницијацијске обрасце: иницијација у 
статус хајдука у неким битним сегментима разликује се у односу на 
„класични” модел стицања статуса и атрибута епског јунака, као што се и 
свадбени модели у којима фигурира Бајо Пивљанин у појединим битним 
моментима разликују од препознатљивог и веома фреквентног обрасца 
јуначке „женидбе с препрекама”. 

I 
Иницијација у јуначки статус повезана је, природно, с првим 

двобојем, односно с првим ратничким искуством младића. Класичним 
обрасцем овог типа иницијације може се сматрати песма Иво Сењковић и 
ага од Рибника2: Иван Сењковић, „неразумно” „дете” од непуних 
шеснаест лета, које боја „ни видело није”, излази на мегдан аги од 
Рибника да би у двобоју одменио остарелог оца. Без сопствених јуначких 
инсигнија, добивши од оца коња, рухо, сабљу и савете, Иво одлази на 
мегдан, побеђује агу, присваја његово одело и лукавством стиче „два коња 
витеза”. У овом иницијацијском обрасцу, дакле, младић без јуначких 
атрибута и ознака побеђује опасног противника у првом двобоју и, 
прошавши иницијацијски „тест”, доживљава метаморфозу и стиче статус 
и обележја јунака. 

Хајдучка иницијација Баја Пивљанина, као и хајдучка иницијација 
других гласовитих хајдука – Старине Новака (Старина Новак и кнез 
Богосав)3 и Мијата Томића (Мијат Томић одмеће се у хајдуке),4 рецимо – 

                                                                                                                            
Sveto i profano: priroda religije, preveo Zoran Stojanović, Alnari – Tabernakl, Beograd – Laćarak 
2004, 78-84. и наведени број часописа Градина, посвећен датом проблему. 

2  Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао – – –, Књига трећа 
у којој су пјесме јуначке средњијех времена, у Бечу, у штампарији јерменскога манастира, 
1846. Сабрана дела Вука Караџића, књига шеста, приредио Радован Самарџић, Просвета, 
Београд 1988, бр. 56; даље у тексту: СНП, III. 

3  СНП, III, бр. 1. 
4  „(...) Беглук купи Сузица кадија, Мало вријеме, а за дуго није, 
 Силно Туре од Жупањца града: Помоли се Томићу Мијате 
 Двије стотине младих косиоца.  (...) 
 А пред њима хитрог косабашу, Бре, ђидијо, влашче неопрано, 
 Главом, брате, Томића Мијата. Турски беглук у тебе је шала? 
 Сви се косци рано искупили. Сабљом махну, хтијаше одсјећ` главу. 
 Косе клепћу па их оштре брусом, Хитар се је Михо догодио, 
 Заредише један до другога. Скоком скаче за шару се фата. 
 Сви се чуде што Мијата нема! Пуче шара, погоди Мурата (...)” 
 (Јуначке народне песме, приредио Ненад Љубинковић, Рад, Београд 1979, стр. 219-223). 
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опевана је по сасвим другачијем моделу. У хајдуке се одлази из нужде, а 
моменат иницирања по правилу је инцидент с Турчином.5 У усменој 
епици Бајов одлазак у хајдуке (ускоке) мотивисан је сукобом с Турчином 
на косидби:6 Копчић Асан-ага удара Баја Пивљанина „канџијом”, јер је 
као козбаша одоцнио на мобу, Бајо потеже косу и свети се Турчину: 

 Мене, браћо, зазор и срамота 
 Од јунака педесет косаца, 
 Ђе гледају чудо у ливади. 
 Скидох косу са рамена мога, 
 Која ми се бјеше придесила, 
 Па удари агу Асан-агу 
 По довату и агину врату, 
 Посјеко му са рамена главу, 
 Уграби му двије пушке мале, 
 И Турчину бистра џевердара, 
 Па утеко у Морачу тврду.7 

Разлог Бајовог одласка у хајдуке у одломку песме који наводи 
Григорије Божовић у основи је аналоган претходном: 

 Орах, копах – не дадоше Турци; 
 Чувах овце – изједоше вуци: – 
 Узех пушку, одох у хајдуке!8 

У наведеним примерима, дакле, нема епске монументалности и 
колорита, изостаје зазивање на мегдан, вербални дуел, јуначка борба с 
опасним противником, победа над њим и стицање коња и оружја. 
                                                 
5  У ширем хајдучком контексту разлози одласка у хајдуке јесу следећи: 
 1. турски зулум, 
 2. принудни рад, 
 3. сукоб с Турчином и 
 4. осујећена женидба вољеном девојком 
 (Бошко Сувајџић, Српска хајдучка епика у јужнословенском контексту, докторска 

дисертација одбрањена на Филолошком факултету Универзитета у Београду 21. јуна 2004, 
стр. 295-303). 

6  Предања наводе другачије разлоге: јављају се мотиви заштите сестре од насртаја Турчина 
(уп. текст Марка Вујачића у: Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи. Антологијски 
избор, приредили Милорад Р. Блечић и Божидар Младеновић, Књижевна заједица 
„Звездара”, Клуб НТ, Београд 2001, стр. 166-167) и убиства веренице која одлучи да се уда 
за Турчина (предање наводе Лука Грђић-Бјелокосић и Марко Вујачић, уп.: Бајо Пивљанин у 
историји, легенди, причи, стр. 143-145, 159-164). Прича о убиству Турчина косом 
транспонована је и у прозну форму, као и сукоб Баја и Лимуна с рисанским аџијом (уп. 
текст Марка Вујачића, у: Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи, стр. 164-165, 171-175). 

7  Са шта Пивљанин Бајо оде у ускоке (Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, скупио их 
и на свијет издао – – –, Књига седма у којој су пјесме јуначке средњијех времена, друго 
државно издање, Издање и штампа Државне штампарије, Београд 1935, бр. 34; даље у 
тексту: СНП, VII). 

8  Према: Бајо Пивљанин у историји, легенди, причи, стр. 154. 
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Иницирање у хајдука дешава се као инцидент и за старију епику 
непримереним оружјем (коса, будак). 

Није, међутим, другачији само иницијацијски модел, већ и природа 
иницијанта. За разлику од јунака „старијих” времена, који су по својој 
природи ратници и мегданџије, неспособни за живот ван ратничког 
кључа,9 Бајо Пивљанин је ратар,10 односно сточар који, по песми, свој 
занат мења из нужде.11 

На назначеној симболичкој равни инверзан образац претходном 
било би „орање” Марка Краљевића: Марко, наиме, покушава да из статуса 
ратника пређе у статус ратара, али у томе не успева. Без обзира на сву 
симболичку слојевитост приче о Марковом „орању” (орање друмова као 
рефлекс културног подвига божанског орача и др.),12 на једној од битних 
значењских равни ова песма проблематизује управо немогућност Марка 
Краљевића да се одрекне ратничког позива и неприхватљивост позиције 
ратара. На мајчино инсистирање (варијантно: због мајчине клетве)13 
Марко (наизглед) покушава да начини назначени прелаз: 

 Он узима рало и волове (...), 
али се и даље понаша доследно свом јуначком хабитусу: 

                                                 
9  Марко Краљевић је, на пример, као аутентичан епски јунак, „професионалац”, опседнут 

вербалним и физичким сукобима: он хода светом тражећи кавге и мегдане. Његова епска 
функција је, напросто, туча и „укидање глава”. Он то често ради да би заштитио слабе, 
ослободио их од намета, да би спасио побратима из тамнице и слично, али и када нема 
директних повода за сукоб, Марко их тражи тек сукоба ради. Он је спреман да погуби и 
припадника своје вере, чак свог рођака, тек да би опробао нову сабљу (о архаичним 
исходиштима овог мотива овде не може бити речи): 

Сам се шеће по гори зеленој, 
Сам се шеће, сам сабљи беседи: 
`Моја сабљо, моја новајлијо, 
Ево ћу те данас опробати, 
Опробати, крвцом напојити, 
Јали турском, ја крвцом каурском 
Ил` по реду мојим рођенијем!`   

(Марко Краљевић огледа сабљу, Српске народне пјесме из необјављених 
рукописа Вука Стеф. Караџића, књига друга, пјесме јуначке најстарије, за 
штампу приредили Живомир Младеновић и Владан Недић, САНУ, 
Одељење језика и књижевности, Београд 1974, бр. 39). 

10  Уп.: „Не треба заборавити да и Старина Новак одлази у хајдуке с будаком о рамену, што нас 
води ка културно-историјском моделу српског епског јунака који је по својој природи ратар, 
најадекватније оличен у ратнику из времена Првог српског устанка” (Бошко Сувајџић, 
Јунаци и маске. Тумачења српске усмене епике, Друштво за српски језик и књижевност, 
Београд 2005, стр. 126). 

11  Јунаци су, у основи, „косци”: „Мене, браћо, зазор и срамота / Од јунака педесет косаца”, 
што је незамислив спој за старију епику и архаичније уобличење епских јунака. 

12  Бошко Сувајџић, Јунаци и маске, стр. 102-103. 
13  Уп.: Ерлангенски рукопис. Зборник старих српскохрватских народних песама, популарно 

издање, приредили Радослав Меденица и Добрило Аранитовић, Универзитетска ријеч, 
Никшић 1987, бр. 105. 
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 Ал` не оре брда и долине, 
 Већ он оре цареве друмове.14 

На свом „ратарском” послу Марко се такође сукобљава с Турцима, 
али је, за разлику од Баја Пивљанина и Мијата Томића, он ратнички 
супериоран: не повлачи се у шуму да би на препад хајдуковао, већ се, 
савладавши противнике, враћа свом двору и својој мајци.15 Он, дакле, 
задржава аутентичну ратничку природу и ратнички позив, коме су коса и 
мотика, односно рало и волови страни. За разлику од њега, Бајо Пивљанин 
се ових атрибута одриче из нужде, због зулума и турских намета. 
Штавише, иницијација се у датом сижејном обрасцу управо и пролази уз 
помоћ ратарских атрибута – косе и будака. 

II 
 

Други разлог Бајовог одласка у хајдуке у усменој епици јесте турски 
зулум, односно реакција на отимање оружја и стоке којом он тргује16 и по 
правилу се повезује са свадбеном иницијацијом Бајовог противника. У 
песми коју је објавио Сима Милутиновић Турчин Ришњанин Махо проси 
Хајкуну девојку у Марић Алајбега и уговара свадбу о Ђурђевдану. У 

                                                 
14  Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, скупио их и на свијет издао – – –, Књига друга у 
којој су пјесме јуначке најстарије, у Бечу, у штампарији јерменскога манастира, 1845. 
Сабрана дела Вука Караџића, књига пета, приредила Радмила Пешић, Просвета, Београд 
1988, бр. 73. 

15  „Тема о јунаку-орачу на српском и хрватском етнокултурном простору доследно је везана 
за име Марка Краљевића. (...) У млађем слоју усменог певања код Бугара и Македонаца 
равноправни носиоци овог сижеа су познате хајдучке харамбаше: Татунчо војвода, Стојан 
војвода, Дамјанчо или Ненчо, Радул, Илија, Видул. У румунској епици главни јунак је 
Грујица” (Бошко Сувајџић, Јунаци и маске, стр. 101-102). На овом месту не можемо се, 
нажалост, бавити специфичностима српско-хрватске у односу на бугарско-македонску зону 
записивања, као ни сижејним померањима условљеним присуством / одсуством лика Марка 
Краљевића у датом сижејном обрасцу. 

16  У „комаду од пјесме” Зашто Бајо оде у хајдуке (уп.: Епске песме о хајдуцима и ускоцима. 
Антологија, приредио Бошко Сувајџић, Гутенбергова галаксија, Београд 2003, стр. 389-390) 
разлог одласка у хајдуке је само отимање волова: 

 (...) Кад ја бијах морски џелебџија, 
 А ти бјеше морски ђумругџија? 
 Ја доћерах на море волове, 
 А ти не шће на моје волове 
 Узет ђумрук гроше ни дукате, 
 Него уђе у моје волове, 
 Те изабра бољег и бољега; 
 Укиде ми на мору цијену, 
 Те сам тада љуто штетовао 
 И своју сам кућу раскућио, 
 Постао сам горски харамбаша. 
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међувремену стиже му „књига” од Баја Пивљанина у којој га овај подсећа 
на отето оружје и „тешку баждарину” којом га је оглобио: 

 (...) мош ли знати, јес` ли запазио, 
 када мене изагнаше Турци, 
 баш из Пиве моје постојбине,17 
 ја оставих кућу и баштину, 
 собом узех нешто мало блага, 
 па се дигох трговати ш њиме  
  (...) 
 Ти си мене дочекао дивно, 
 узе мене тешку баждарину, 
 Јес на моје хиљаду воловах, 
 узе мене хиљаду цекинах. 
 Ни ту некће паре ни динара, 
 ни у жуто млетачка цекина, 
 но ми узе свијетло оружје.18 

Бајо од Меха тражи своје оружје и „свр` њега стотину цекинах”, под 
претњом да ће у противном ударити на сватове. Не осврћући се на 
претњу, Турчин одлази по девојку. На повратку кроз гору хајдуци 
сачекују сватове и све побију, сем девојке и младожење, који успева да 
побегне. Он се прикрада хајдуцима и, у покушају да убије Баја, убија 
своју вереницу. Хајдуци хватају Маха Ришњанина, али га, на Бајово 
инсистирање, пуштају „да казује како му је било”, а потом купе благо, 
оружје и одело с Турака и одлазе у „кршно Приморје, / вино пити те се 
веселити”. 

Претходна песма, где се на позицији протагонисте налази Бајо 
Пивљанин, у неким битним моментима разликује се од варијанти 
структурираних по истом сижејном обрасцу („удар хајдука на сватове”) у 

                                                 
17  У Бајовом сећању на протеривање из „постојбине”: 

Ово ми је постојбина била, 
Постојбина моја и Вујова, 
Одовле нас Турци изагнаше (...) 

(Зулум без Баја, Сима Милутиновић Сарајлија, Пјеванија црногорска и 
херцеговачка, приредио Добрило Аранитовић, Унирекс, Никшић 1990, бр. 16; 
даље у тексту: Милутиновић), 

 могао би се такође препознати разлог одметању у хадуке и он би, чак, могао коинцидирати 
с историјским околностима (уп.: „У мотиву `протеривања` Баја Пивљанина са родног тла, 
који се у епској песми везује за Турке као типске противнике, огледа се и могућа 
транспозиција историјске реалности. Наиме, дволична политика Млетачке републике 
састојала се у настојању да се, чим се Кандијски рат са Турцима стао примицати крају, 
морлаци удаље са турских граница и тиме практично распусти Крајина. Бајови хајдуци 
растурени су по острвима и млетачком делу Истре”, Бошко Сувајџић, Зулум без Баја – 
напомена, у: Епске песме о хајдуцима и ускоцима, стр. 396). 

18  Бајо Пивљанин (Милутиновић, бр. 144). 
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којима су кључне фигуре други епски (хајдучки) ликови. Наиме, у запису 
из Богишићеве збирке – Свадба Ришњанин Селима и Лимун хајдук19 – 
иначе, старијем од Милутиновићевог и Вуковог,20 препад на сватове 
уопште се не мотивише отимањем оружја од хајдука, односно праведном 
осветом за почињени зулум. Ришњанин Селим, који је испросио 
„зворничку девојку” три године не одлази по њу јер не сме да прође кроз 
гору од Лимуна хајдука: 

 Ја би тебе и дамно водио, 
 Ал` не смијем проћи кроз горицу 
 Од онога Лимуна хајдука! 

У овој, очито архаичније уобличеној песми, хајдуци се, напросто, 
појављују као опасност по сватове који треба да прођу кроз гору, чиме 
преузимају функцију демонских бића, односно функцију змаја–отмичара. 
Наиме, архаичан образац свадбене иницијације, поред искушавања која 
сватове очекују у младиној кући (стрељање јабуке, двобоји, прескакање 
коња и ватре, препознавање невесте и сл.), подразумева и сукоб с 
демонским отимачем невесте на путу кроз гору. То је, по правилу, змај 
или змајолики јунак, у песми Женидба Душанова, рецимо, оличен у 
фигури троглавог Балачка војводе.21 Тог нападача треба савладати да би 
се прошло кроз гору и у младожењин дом довела девојка. 

Хајдуци, који у песми из Богишићеве збирке без претходне 
мотивације нападају сватове, понашају се аналогно поменутом демонском 
нападачу. Индикативно је, при том, да девојка покушава да наговори 
сватове да уставе колону како би даривала „по гори хајдуке”, што би се 
могло разумети као њен покушај да опасна бића даром умилостиви. 
Међутим, осиони сватови не само да јој то не дозвољавају, већ „ударају 
бубње и свирале”, чиме директно изазивају хајдуке на напад. Последњи 
мотив – нарушавање тишине у гори – јавља се у већини песама датог 
сижејног модела и на симболичком плану говори о хтонској природи 
нападача. У Подруговићевој варијанти (Ришњанин хаџија и Лимун 
трговац) девер Дурмиш-бег чак саветује сватове: 

                                                 
19  Валтазар Богишић, Народне пјесме из старијих, највише приморских записа, сабрао и на 

свијет издао – –, књига прва са расправом о „бугарштицама” и с рјечником, Гласник 
Српског ученог друштва, друго одељење, књига десета, Биоград 1878, бр. 118; даље у 
тексту: Богишић. 

20  Ришњанин хаџија и Лимун трговац (СНП, III, бр. 68). 
21  Елијаде указује на чињеницу да се индоевропски иницијацијски модел, чији се трагови могу 

пратити и у Индији, Риму, Ирској и у германском свету, састојао, пре свега, из борбе против 
три нападача или против троглавог чудовишта: „Тако се иницијацијско искушавање по свој 
прилици састојало из борбе младог ратника против три противника, или против неког 
троглавог чудовишта (које је представљала нека древна сподоба)” (Mirča Elijade, Istorija 
verovanja i religijskih ideja, I. Od kamenog doba do Eleusine, prevela Biljana Lukić, Prosveta, 
Beograd 1991, str. 167). 
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 Не пјевајте, ни пушке бацајте, 
 Уставите зиле и борије, 
 А савијте свилене барјаке 
 Док прођемо кроз Корита равна. 

Нарушавање тишине и овде иницира деловање хајдука, али се по 
сватове кобан прекршај приписује демонизованом лику – црном 
Циганину: 

 Бог убио црна Циганина 
 Кој` завика из грла бијела: 
 `Чала сада, наше мектербаше, 
 На срамоту Бају и Лимуну, 
 Кад прођосмо кроз Корита равна, 
 А не смјеше удрит на сватове!` 
 Ударише зиле и борије, 
 Стаде јека бубња и свирала, 
 Стаде праска малијех пушака, 
 Стаде вика добријех јунака. 

Иако се оглашавање у гори везује за директну увреду хајдуцима („на 
срамоту Бају и Лимуну”), ова епизода превасходно говори о демонској 
природи нападача, тим пре што се њихово фигурирање поклапа с дејством 
урока у лирско-епским песмама.22 

На хтонску природу нападача, односно хајдука у датом сижејном 
обрасцу („удар хајдука на сватове”) највише указује најстарији, Боги-
шићев запис, где се атак на сватове уопште не мотивише.23 Варијанта из 
Милутиновићеве Пјеваније уводи мотив отимања оружја Бају Пивљанину, 
па се напад хајдука мотивише осветом за нанету штету и увреду и 
ублажава негативна компонента њихових ликова. Подруговићева песма 
отишла је још даље у идеализацији Баја Пивљанина: не само да се напад 
Баја и Лимун харамбаше мотивише Турчиновом осионошћу и отимањем 
оружја, већ хајдуци показују свест о застрашујућим димензима свог 
плана, због чега покушавају да одвоје хајдучки и осветнички чин од 
свадбене иницијације ћерке митровског диздара. Бајо, наиме, апострофира 
највеће огрешење у традиционалном друштву и традиционалном виђењу 
света – спречавање удаје: 

                                                 
22  Уп. песму Женидба Милића барјактара (СНП, III, бр. 78): 
 Кад су били гором путујући, 
 Стиже урок на коњу ђевојку. 
23  Уп.: „У старијим записима хајдуци без предомишљања ударају на сватове, девојка и сви 

сватови по правилу гину” (Бошко Сувајџић, Свадба Ришњанин Селима и Лимун хајдук – 
напомена, Епске песме о хајдуцима и ускоцима, стр. 401). 
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 Од како је гавран поцрњео, 
 Није хајдук разбио сватова`; 
 Гријота је удрит на сватове 
 И ђевојци срећу укинути; 
 Да сватове данас пропустимо, 
 Чекаћемо Ришњанин хаџију 
 Кад хаџија у пунице пође.24 

Превиђајући, односно прећуткујући читав један сегмент усменог 
епског стварања који му је морао бити познат, Подруговић ревалоризује 
позицију и карактер Баја Пивљанина и хајдука који нападају сватове у 
гори. Подруговићев Бајо Пивљанин у потпуности је попримио црте 
идеализованих бораца за ослобођење од Турака, приписане хајдуцима, по 
свој прилици, тек у другој половини XVIII и почетком 19 века, када су, у 
јеку устаничких акција против Турака, од разбојника и харамија постали 
национални заштитници и ослободиоци.25 

О изворно демонском карактеру хајдука–нападача на сватове речито 
говори песма Бајо Пивљанин и Але Новљанин,26 где се пресретање сватова 
у гори мотивише вилином молбом Бају Пивљанину да јој набави грађу за 
застрашујућу кулу коју зида: 

 Град градила пребијела вила 
 Ни на небо ни на земљу црну, 
 Но од јеле до зелене јеле, 
 Не гради га клаком ни камењем, 
 Но бијелом кости од јунака, 
 Од јунака и од коња врана, 
 Ево јој је преминула грађа 
 До пенџера и првог тавана. 
 Тад се вила на невољи нађе, 
 Те ми пише листак књиге танке 
 У Перасту Бају Пивљанину: 
 `Чујеш, Бајо, мој сиви соколе, 
   (...) 
 Премањка ми кости јуначкије. 
 Но окупи твоју чету, Бајо, 
 Ајде с њима у планину, побре, 

                                                 
24  Ришњанин хаџија и Лимун трговац (СНП, III, бр. 68; подвукла – Л. Б.). 
25  Уп.: „У песми је у односу на старије варијанте присутна епска идеализација хајдука. Певач 

покушава да оправда удар хајдука на сватове охолошћу и кукавичлуком младожење” 
(Бошко Сувајџић, Ришњанин хаџија и Лимун трговац – напомена, Епске песме о хајдуцима 
и ускоцима, стр. 402). 

26  СНП, VII, бр. 47. 

 259 



Лидија Бошковић 

 Не би ли ти Бог и срећа дала, 
 Да би мене набавио грађе`. 

Бајо вили обећава „грађу”, али тек о Ђурђевдану, кад ће се женити 
Але од Новога: 

 Жениће се Але од Новога 
 С милом ћерцом паше од Ченгића, 
 Тадар ћу ти грађе набавити. 

Даље је песма аналогна претходно анализираним варијантама и 
доследно се држи модела „хајдучког напада на сватове”, с тим што млада 
не гине, већ је дају Бају као „старјешинство”: 

 Разд`јелише свијетло оружје, 
 Бају даше дивно старјешинство 
 Дадоше му лијепу ђевојку. 

Као вилин „посленик”, Бајо поприма црте слуге и егзекутора Богиње 
смрти, чије атрибуте и функције у датој варијанти вила несумњиво 
баштини. 

У „каталозима” хајдука који у датом кругу варијанти с Бајом четују 
и пресрећу сватове такође се дају разанати елементи демонског. У њима 
се јављају очито хтонски ликови („десеторо црне лацманчади”),27 они су 
испуњени унеколико нетипичним хајдучким именима и интонирани и 
ритмички другачије организовани од класичне епске нарације: 

 (...) од Коритах Лима побратима, 
 још јунака Плавшу харамбашу, 
 који триста знаде распутницах, 
 још и Рада од Коњица града, 
 и јунака од Клобука Вука, 
 и Милића испод Медевића, 
 и Вулића брата Милићева, 
 и два друга од зелена луга; 
 довешћу ти двоје Латинчади 
 која добро пушком стријељају, 
 стријељају а не гријешају, 
 довешћу ти Познањ-капетана 
 што познаје у поноћи друга 
 како други кад огрије сунце, 
 још Гаврана испреко Дунава, 

                                                 
27  Исто. 
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 довешћу ти Пловкића Маркића 
 и витеза хајдук-Малетића, 
 Маљеницу и Опаљеницу, 
 у планину да се обидемо!28 

Гласовна понављања и специфична ритмизација ових „каталога” 
асоцира бајаличке форме, тим пре што ликови који се помињу потичу с 
„оне” стране (Латини, „испреко Дунава”),29 поседују чудесне вештине 
(познавање „распутница”,30 стрељање без грешке, виђење ноћу) и 
онеобичена или негативно конотирана имена (Вук, Вулић, Гавран, 
Маљеница, Опаљеница). 

Најзад, табу неизговарања хајдучких имена у гори недвосмислено 
указује на чињеницу да су они преузели функције и атрибуте демонских 
бића, чија је имена забрањено изговарати, јер се тиме и она сама 
призивају и отеловљују. Овај табу по правилу крши невеста у кругу 
варијанти структурираних по моделу „хајдучки напад на сватове”: 

 `Ој, ђевере, делијо Алија! 
 Чудан јунак преко друма прође, 
 а на њ` бјеше црна тамбарина, 
 преко ње се сабљом препасао, 
 кâ да бјеше Плавша харамбаша, 
 те уходи кланце и друмове.` 
 Рече Але: `Муч`, ђевојко, враже, 
 не помињи Плавшу у планину, 
 далеко је, а још даље био!`31 

И забрана изговарања имена и препознатљив начин терања и 
заштите од нечисте силе – „Далеко било!” – говоре о карактеру лика, 
односно бића које се помиње. У наведеним стиховима то је Плавша 
харамбаша, али се исти табу везује и за Баја Пивљанина: 

                                                 
28  Бајо Пивљанин (Милутиновић, бр. 144). Уп. сличне каталоге у песмама Женидба Меха 
Ришњанина (Милутиновић, 13, у додатку) и Бајо Пивљанин и Марић Алајбег (Српске 
народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића, књига трећа, пјесме 
јуначке средњијех времена, за штампу приредили Живомир Младеновић и Владан Недић, 
САНУ, Одељење језика и књижевности, Београд 1974, бр. 17). 

29  Латини су, дакако, странци и људи „с оне стране мора”. И море и Дунав су у традиционал-
ним представама симболичке границе између „овог” и „оног” света. 

30  Пут и раскрсница су такође изразито негативног симболичког набоја у традиционалним 
представама. 

31  Слично је и у песми Женидба Меха Ришњанина (Милутиновић, бр. 13, у додатку): 
 Муч`, ђевојко, стале ти каменом! 
 Не поменуј Кламшу у планину, 
 далеко је и подаље био. 
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 (...) Муч`, ђевојко, шинула те гуја, 
 Оно није од Пераста Бајо, 
 Него наши брзи сретиоци (...).32 

Дакле, у контексту приче о свадбеној иницијацији Бајо Пивљанин и 
његови хајдуци фигурирају на позицији демонских сретиоца и отмичара 
невесте. Ова њихова улога „маскирана” је сукобом с етничким и конфе-
сионалним непријатељем, тако да се превасходно мора посматрати у 
контексту хајдуковања и пресретања Турака. Међутим, иза овог, са 
становишта хајдучке епике, кључног значењског слоја назиру се архаични 
модели и обрасци певања о јуначким женидбама. 

Неколико је разлога због којих су се хајдуци и Бајо Пивљанин 
нашли на поменутој позицији. Они су, најпре, као становници горе и 
планине преузели функције демонских бића чија су то природна 
станишта. Историјска стварност, односно честе отмице турских девојака 
такође су могли допринети оваквом позиционирању хајдука у датом 
сижејном моделу. Најзад, не би требало сметнути с ума ни чињеницу да 
су хајдуци изворно били разбојници и харамије, подједнако сурови и 
опасни и за Турке и за хришћанску рају, те да је овај њихов лик морао 
оставити трага у колективном предању и колективним представама. Они 
су у другој половини XVIII и почетком XIX века, захваљујући борби 
против Турака и улози у устанцима, стекли обрисе и статус јунака 
националних заштитника, али је чак и у познијим бележењима упамћена 
њихова амбивалентна позиција и негативни аспекти њихових ликова и 
деловања. Коментар харамбаше Цјетка Властелиновића на предлоге Баја 
Пивљанина и Карапанџе Павла да се „удари” на Караџића дворе у 
Петници и Гаговића кулу у Пиви, како би се оробило благо, речито о томе 
говори:  

 `А ђаволе Баја и хајдука! 
 Ђе несташе низ Дрину Дрињаци, 
 и сви турски по Босни оџаци, 
 но да својој браћи ударамо, 
 отуд Турци, одовуд ајдуци, 
 сиротиња подносит не може.33 

Историјске околности и начин живота хајдука, као и архаична 
симболичка значења која су се захваљујући њима активирала условили су, 
дакле, модификовање класичног обрасца јуначке „женидбе с препрекама”, 
његово „прерастање” у модел „удар хајдука на сватове” и фигурирање 
Баја Пивљанина и његове дружине на позицији коју су у архаичнијем 
моделу заузимали демонски нападачи и отмичари (змајеви и змајевити 

                                                 
32  СНП, VII, бр. 47. 
33  До три харамбаше (Милутиновић, бр. 86). 
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јунаци). Међутим, одговарајући културно-историјски и епски контекст 
померио је акценат са иницијацијске приче на сукоб са завојевачима и 
зулумћарима – Турцима – и усмерио уобличење хајдучких ликова ка 
идеализованим заштитницима и ослободиоцима, у чему је, када је реч о 
моделу „удар хајдука на сватове”, најдаље отишао Тешан Подруговић. 
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БАЈО ПИВЉАНИН У КОНТЕКСТУ  
ПРИЧА О ИНИЦИЈАЦИЈИ 

САЖЕТАК 

Јуначка епика се, у складу са сопственим поетичким постулатима и 
тематско-мотивским преокупацијама, превасходно бави двема врстама 
иницијације – иницирањем у статус јунака и иницирањем у статус 
ожењеног мушкарца (свадбена иницијација) – и оба ова типа иницијације 
везују се за лик Баја Пивљанина. 

За разлику од „класичног” иницијацијског обрасца у коме младић 
без јуначких атрибута и ознака побеђује опасног противника у првом 
двобоју и, прошавши иницијацијски „тест”, доживљава метаморфозу и 
стиче статус и обележја јунака (Иво Сењковић и ага од Рибника), 
иницирање Баја Пивљанина у статус хајдука усмена епика видела је 
превасходно као инцидент, односно као резултат сукоба с Турчином на 
косидби. У складу с тим, хајдучка иницијација пролази се средством 
нетипичним за старију јуначку епику – косом. 

Сходно томе, другачија је и природа иницијанта – то више није 
„лудо дете”, већ зрео човек, и он позив хајдука не бира, већ је на њега 
приморан, по чему се суштински разликује од Марка Краљевића, коме је 
ратнички занат једини прирођен и примерен (покушај да, на мајчино 
инсистирање, од ратника постане ратар завршава се без успеха; сижејни 
образац „хајдучко орање”). 

Сижејни модел „удар хајдука на сватове” показује се специфичним 
видом приче о јуначкој „женидби с препрекама”. Модификација 
архаичнијег сижејног модела мотивисана је одређеним историјским 
реалијама: хајдуци су као становници гора и као реални отмичари турских 
девојака преузели улогу (демонских) нападача сватова и отмичара невесте 
(змајеви и змајевити јунаци). Међутим, у одговарајућем кругу песама 
акценат је померен са иницијацијске приче на сукоб са завојевачима и 
зулумћарима – Турцима, а хајдучки ликови попримили су црте 
идеализованих заштитника и ослободиоца, у чему је, када је реч о моделу 
„удар хајдука на сватове”, најдаље отишао Тешан Подруговић. 



Никола Кулић 

ПРОЖИМАЊЕ ИСТОРИЈЕ И ЛЕГЕНДЕ  
У ЛИТЕРАТУРИ О БАЈУ ПИВЉАНИНУ 

Историјска личност из друге половине седамнаестог вијека Бајо 
Пивљанин стољећима је извор за народну пјесму, историју, причу и 
легенду; надахнуће књижњвника, драмских и ликовних умјетника – зрак 
слободе с кланца вртијељског који је најавио зору једне нове историјске 
епохе. 

Народ га је видио као заштиту од злодјела бијесних јаничара који су 
настојали да затру своје порекло, своје изгубљено име које ни до дан 
данас ни многи њихови потомци не могу да нађу.  

Бајово име родило се у страшној ури рата кандијског 1645 – 1669; 
нарочито заблистало у доба рата морејског од 1683 – 1699 – најзад стасало 
у незаборав. У историји српскога народа Бајово име је синоним хајдучког, 
ускочког и устаничког војевања, и када је свијет мијенио име је своје 
оставио у заседи на много кланаца. Витез васколиког о њему насталог 
стваралаштва остаје још увијек недоречен, историја још није освијетлила 
знатан дио његовог живота1. У другој половини XVII вијека на мало 
Балканско полуострво стало је много историје, то је једно од најбурнијих 
доба у нашој прошлости и зачетак нових судбоносних збивања. Сукобља-
вали су се политички интереси Отоманске империје, Млетачке републике 
и Хабзбуршке монархије, а између њих је лавирала довитљива и често 
перфидна политика мале Дубровачке републике. Међу њима се нашао 
српски народ без државе и без дипломатије у невољи љутој, расејан у све 
три супарничке државе, принуђен да ратује за интересе сваке од њих. Та 
историјска судбина задесила је и Баја Пивљанина и његове хајдуке који су 
војевали на страни Млетачке републике у току Кандијског и Бечког рата.  

Острво Крит - Кандија у источном дијелу Средоземља издвајало се 
из целине простора којим је господарила Турска зато су Турци дуго насто-
јали да освоје ово важно бродораскршће и смишљено изазвали Кандијски 
рат 1645-1669 године у коме су се веома озбиљно, и дуго сукобљавали 
интереси супарничких држава. Млетачка република рачунала је с могућим 
губитком Кандије у рату 1645-1669 године и зато настојала да спаси и по 
могућности прошири поседе и луке у Далмацији и Боки Которској. На том 
простору млетачка војска није била довољно јака да се супростави моћној 
турској, зато Млечани настоје да привуку на своју страну бунтовничко 

                                                 
1  др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр. 309 
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херцеговачко становништво из залеђа, с турске територије да им се 
придружи да пресељава на млетачку територију с обавезом да бране 
њихове градове у приморју од турских напада. Тако је настала дуж уског 
млетачког приморја права Војна крајина - нестална војна граница, коју су 
бранили веома храбри српски ускоци, а не само бранили него и продирали 
дубоко у унутрашњост турске територије. Сједиште Крајине било је у 
Задру а главни простор у Равним Котарима. Ускоци су бранили сјеверну 
млетачку Далмацију од личких, цетињских и крајишких Турака. Стојан 
Јанковић, Јанко Митровић, Илија Смиљанић и многи други који су раније 
били турски поданици. Млетачка војна граница продужује се на уском 
простору млетачког приморја од Сплита до Неретве и до острва Хвара и 
Корчуле као посебна територија супротстављена ливањским, имотским, 
љубушким и мостарским Турцима, а харамбаше су били Петар и Тадија 
Кулишић, који су прије почетка Кандијског рата такође живели на турској 
територији у Херцеговини. Кулишићи се помињу и у епској народној 
пијесми Женидба од Задра Тодора.Легенда их је красила поетским 
сликама, ''Сјаје им се токе кроз бркове, као мјесец кроз гране јелове'', а 
историја да је само чињенице без уљепшавања, без патетике. У вријеме 
Кандијског рата, Бока Которска је постала крајина насеобина из суседних 
херцеговачких брдских и црногорских племена-легло хајдука. У околини 
Пераста појављују се познати харамбаше из Херцеговине: Бајо Николић 
Пивљанин, Лимо Барјактар, Вукосав Пухаловић, Нико и Стеван Поповић, 
војвода Лазаревић и други. Они су без зазора крстарили по источној 
Херцеговини до Дрине и до Сарајева, четовали штитећи од турског 
зулума и насиља српски народ. 2 

Насупрот млетачким крајишницима, Турци су одмах створили своју 
војну крајину – одбрамбени појас од кула и градова са јаким посадама и 
од пандурских стража и засједа у појасу од Удбине до Рисна. То је била 
зона турске одбране од млетачких крајишника, а одатле су кретали у 
офанзивне и пљачкашке нападе на млетачку територију и уништавали, 
пљачкали и палили насеља млетачких краијшника. Турци су мобилисали 
своје поданике хришћане у пандуре да онемогуће њихово пресељавање у 
млетачку Војну крајину. Тако су се нашли међусобно супротстављани 
потурчењаци и многи хришћани у служби турској и непоколебљиви 
православни Срби у служби Млечана који су им пружали уточиште од 
турског насиља и зулума и могућност да ову појаву користе као извесну 
уцену да би турска власт морала човечније да попступа према својим 
поданицима хришћанима. Крајишници су живели буран живот “с крвљу 
ручак, а с крвљу вјечера”. Многобројни јуначки подвизи и војевање двије 
деценије у Канијском рату, а затим и у Бечком рату изњедрили су 
најтипичније епско доба у нашој историји. “Јунаци су ницали као трава”.3 
Срби су стекли прилику да могу ратовати против злогласне Отоманске 

                                                 
2  др Радован Смарџић, В.В.Д. Кандијски рат стр.106  
3  др Радован Смарџић, Велики век Дубровника стр.109 
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империје, јуначке пјесме су често настајале, скоро на самом месту 
јуначких подвига, одмах после догађаја приче и легенде су се у множини 
појављивале. Рађају се два велика епска циклуса хајдучки и ускочки а на 
турској страни муслиманске јуначке песме. И они су још увијек користли 
гусле да опјевају своје јунаке: Атлагиће, Љубовиће, Ченгиће и друге4. 
Ипак њихове гусле су пресушиле-скапале жедне извора воде живе, Косова 
и Обилића, јер су биле инвалидне због лишавања косовске легенде, а 
гусле нису могле да претрпе такву цензуру, није их могао спасити ни 
Будалина Тале с дреновом батином, ни Љубовић с подмуклим панциром, 
нити Синан-паша са ломачом. Отоманска империја је и сама живела од 
легенде о њеној непобедивости и моћи и у 17. веку када се из темеља 
потреса и када почиње њен распад. На другој страни, заједно војују сви 
српски епски јунаци с новорођеним јунацима у новим подвизима. У 
народу расте самопоуздање и духовна снага, нарочито пролистава гора 
чарна кућа хајдучка и настају многе пјесме и предања у доба Кандијског а 
затим Бечког рата. ''Српске гусле су аутентични чувар историјског 
памћења народа који се пјесмом брани од затирања''.5 

У литератури о Бају Пивљанину карактеристично је прожимање 
историје и легенде народног стваралаштва и научног трагања за 
непобитном историјском истином. Историја је присутна у легенди и 
народној пјесми, а не историјски слојеви су плод маште и промјена у току 
времена од изворног казивача до записивача. У епској народној поезији 
Бајо Пивљанин је закорачио у три циклуса: хајдучки, ускочки па чак и у 
циклус ослободилачких ратова српскога народа. Сви аутори који су 
писали о Бају Пивљанину анализирајући народне пјесме приче и легенде 
трудили су се да разлуче чињенице на стварне, могуће и немогуће. 
Стварне које су потврђене историјском истином, могуће које још чекају да 
буду потврђене и немогуће које су плод маште – мит. Најтеже је било 
првим ауторима који су имали врло мало историјских извора првога реда, 
зато су морали да се ослоне на непоуздане изворе из легенди које су 
затекли у народу.  

Типичан пример оваквог приступа сазнању о Бају Пивљанину је 
Григорије Божовић који је записао да се у Пиви „од Косова ствари 
помињу као да су јуче биле“.6 

Зашто?  
--------------------- 

Пива је у доба косовске битке била територија краља Срба и Босне 
Твртка 1 Котроманића(1351-1391)-уз то Пива се налазила у колијевци 
прве српске државе, у средишту првог српског племенског савеза који је 
настао у седмом вијеку између Пиве, Таре и горњег Лима.  
                                                 
4  исто стр.109 
5  др Јован Деретић, Историја књижевности  
6  Григорије Божовић, Бајо Пивљанин у књизи М. Блечић Б. Младеновић 
 Бајо Пивљанин у историји ,причи и легенди стр.152 
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Прије косовске битке (1389) Турци су три пута кретали у поход на 
Моравску Србију кнеза Лазара која је за цио српски народ била земља 
спаса-земља наде.  

Први пут турски поход кренуо је на Моравску Србију 1381. Турску 
војску дочекали су, са својим снагама двојца властелина кнеза Лазара и 
потукли Турке у бици на Дубравици код Параћина.  

Други пут турски поход дочекао је са својом војском кнез Лазар на 
Плочнику у Топлици 1386-Турци су и овом приликом претрпели неуспех. 

Трећи пут Турци су наступали преко територија краља Срба и Босне 
Твртка 1 Котроманића који је био веран пријатељ и савезник кнеза Лазара. 

Турску војску дочекао је Твртков војвода Влатко Вуковић и потукао 
Турке у бици код Билеће 1388-тако рећи на домаку Пиве. 

Војвода Влатко Вуковић командовао је левим крилом српске војске 
у бици на Косову 1389 и ″тако страшно потукао Турке на својој страни да 
је мало њих живу главу изнело″7 -логично је и да су Пивљани учествовали 
у Влатковој војсци- зато није чудо што је Божовић у Пиви нашао ″изворну 
српску средину″ где се певало и приповедало о Косову и Крушевцу више 
него на самом Косову и у самом Крушевцу- а камоли о рођеном Баји 
Пивљанину.  

Без косовске традиције Пива Баја не би изњедрила. Пјесме, приче и 
легенде које је Божовић о Бају слушао поткријепљује топонимијом: 
Бајово поље, Бајово ждријело, Бајова кућа итд. Свијестан чињенице гдје 
историја престаје ту топонимија почиње, она је траг- урез у назаборав. Из 
прикупљених извора Божовић изводи закључак да је Бајово дјело 
свијетло, да није ишао Бајо да пљачка и отимље но да бије Турчина и да 
свети све што је остало у Српству и у крсту″. Касније пронађени 
историјски извори потврђују Божовићев закључак. 8 И Вук Караџић је о 
Бају записао ''Он није прљио баба нити је пленио трговаца него је имао 
сто момака пак се тукао са турцима и живо независно од њих, а зими је 
највише пребивао у приморју''9 

Цио Бајов живот је борба непрестана- жива слика ″цијела народа″. 
Напротив у народу се често може чути а почесто и у публикацијама 
прочитати окоштала легенда ″пет стотина година робовања под 
Турцима″.- која помрачује све облике отпора завојевачу . 

Довољно је само Бајово војевање да оспори ову тезу- но ипак да 
призовемо још неколико историјских чињеница. 

После косовске битке још 80 година опстајала је Српска држава, 
Српска деспотовина која је била већа од половине Душанове царевине, 
истина у вазалном положају али не у ропству. Деспотовина је пала 1459 
                                                 
7  др Константин Јиричек, Историја Срба I Бгд. 1990 стр.325 
8  М. Блечић Б. Младеновић, исто стр.155 
9  Пјеснарица стр.274 
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године, али у току Великог бечког или морејског рата 1683-1689, Србија 
се привремено ослобађа- чак сјеверна Србија остаје до 1739 године ван 
домашаја турске власти.Првим српским устанком ослобађа се цио 
београдски пашалук- привремено потчињен 1813 – 1815 најзад другим 
српским устанком Србија стиче аутономију.  

Зета је признала турску власт 1499 године а већ у Бајово доба 
Црногорци војују против Турака а 1688 године ослобађају се турске 
власти. Босна је пала 1463 године, Херцеговина 1481 а до промјене власти 
долази 1878 године-Аустроугарска умијесто Турске.10 

Ниједна од српских земаља није била под турском влашћу пет 
стотина година осим Косова и Метохије и Македоније. Црна Гора ни 
двјеста година, а у међувремену је трајало хајдучко и ускочко четовање и 
учешће Срба у ратовима хришћанских сила против Османлија. Но ова 
легенда својом историјском реминисценцијом хоће да каже да ниједна 
српска земља није слободна ако завијетно Косово није слободно. ''И за 
Вука Караџића Косово поседује централну моћ па ''привлачи'' све вукове 
топониме и све догађаје без обзира на историјски простор и време.''11. 
Деведесет година послије билећке и косовске битке Херцеговина је 
одолевала, одбијала турске нападе све до пада Херцег Новог 1482, а затим 
је народ користио сваку прилику када је Турска ратовала са хришћанским 
силама да устане на оружје у нади да ће се ослободити од завојевача. Тако 
је било и у доба Кипарског рата 1570 године између Млечана и Турске. 
Устали су на оружје Срби у Банату 1594 године, привремено ослободили 
Вршац и Белу Цркву, устали су срби у Црној Гори 1496, у горњој 
Херцеговини 1497 ''када су се водиле крваве борбе у Пиви.''12 Када је год 
суровије испољено турско насиље народ се бунио и хајдучио с тим 
разлогом са пушком у руци и са главом у торби Бајо косбаша постаде 
хајдучки харамбаша.Сваки рат који је водила Турска доносио је нови 
ванредни намет на вилајет, а тако и рат кандијски(1645-1669) донео нове 
невоље и нове прилике за устаничка четовања. 

О Бају Пивљанину у историји и легенди писао је Марко Вујачић13, а 
легенде о Бају записивао је и Лука Грђиђ Бјелокосић.14 Двије су легенде у 
суштини сличне а у исказу различите. По легенди коју је записао Марко 
Вујачић, Бајо је у Горњим Казанцима испросио Милицу кћер кнеза 
Богдана Паповића, а препросио је потурчењак Тепавчевић- паша каза-
начки. По другој легенди коју је записао Лука Грђиђ Бјелокосић; Бајо је у 
Срђевићима испросио Јелицу кћер кнеза Милутина Жарковића, а отео је 
од кнеза казаначки Хасан паша Паповић. 

                                                 
10  др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр.245,261,259 
11  др Јован Делић, Традиција и Вук Стефановић Караџић стр.343 
12  др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр.330 
13  Марко Вујачић, Знаменити Црногорски и Херцеговачки јунаци књига 3 стр.72 
14  Лука Грђиђ Бјелокосић, Босанска вила 1888 стр.72,73 
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Постоји и народна пјесма ″ Бајо Пивљанин и паша од Загорја″ у 
којој се говори да је Бајо испросио Ружицу кћер кнеза Миајла 
Жарковића.15 

Одмах се поставља неколико питања. Да ли је паша Паповић или 
Тепавчевић? Да ли је кнез Паповић или Жарковић? Да ли је кнежина 
Казанци или Срђевићи, да ли је име дјевојке Јелица или Милица или 
Ружица?Да ли је кнез Милутин или Миајло Жарковић? Да ли је паша од 
Загорја или Казанаца? Ево збрке чињеница у различитим верзијама у 
суштини једне исте легенде,која нас подсећа на многе примјере из Вукове 
Пјеснарице ''то исто само мало друкчије''. Овдје бисмо могли рећи паша је 
казаначки, дјевојка је од кнеза отета, а Бајо је на првом кораку у 
породични живот ошинут бичем насиља које је преломило судбину 
његовог живота да до смрти не враћа мача у корице. 

У трећој легенди- радшта Бајо оде у хајдуке- разлог је Хасан агина 
трострука канџија којом шиба Баја на ливади″ међ јунака педесет косаца″. 
Четврта због турског насиља у његовој рођеној кући.Овде имамо пример 
као се од уста до уста мијења прва верзија догађаја. За Баја и за његову 
дружину разлог је исти ″ свакога су отерали Турци″. Њихово хајдуковање 
је побуна против турског насиља по цијену живота.16 

Дуга је била традиција борбене Херцеговине, позната до устанка 
војводе Грдана 1576 и од устанка до Бајова одменишта - којим је 
настављена. Витешки се борио српски народ у Херцеговини и у бици код 
Билеће 1388. године прије Косова и 1389. године на Косову и 90 година 
после Косова, духовно оснажен косовском легендом коју им нико није 
могао освојити и отети. У својој колијевци међу висовима планина под 
окриљем шума народ је сачувао своју духовну отаџбину, јуначки еп и 
цркву православну, племенску структуру и непокорну ћуд . 

Бајо Пивљанин четује с харамбашама: Лимом, протом Цвијаном, 
кезом Вукићем, харамбашом Николом, Вуком од Мораче, Карпош 
харамбашом и другима; спомиње се више од тридесет харамбаша. Њихове 
чете када се удруже значиле су респективну силу која је увијек чинила 
језгро побуњеничке или устаничке војске. О њиховим четовањима народ 
прича и приповиједа и најзад историја пише.  

Почетак Бајовог хајдуковања пада у доба дугогодишњег Кандијског 
рата (1644 – 1669) овде се Марко Вујачић ослања на неке поуздане изворе 
мада их није имао довољно, зато се користи и оним што је ″записано у 
души народној″. На поуздане историјске изворе Вујачић се позива у 
последње двије године Бајовог живота. Касније пронађена историјска 
грађа којом се користи академик Обрен Благојевић углавном потврђује 
његово казивање па у суштини и оно из легенди.17 

                                                 
15  М. Блечић Б. Младеновић, исто стр.75 
16  М. Блечић Б. Младеновић, Бајо Пивљанин у народној песми стр.39 
17  др Обрен Благојевић, Пива стр.136,137 
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И пре Бајовог одласка у хајдуке имамо вести у историји и легендама 
да је у Пиви било хајдуковања, па чак и из породице Љешевића из које 
потичу војводе у Пиви-органи власти уз сагласност Турака. Као харам-
баша се помиње Жарко Љешевић о коме постоји и једна народна песма 
записао је Милош Слијепчевић. 

Елвија Челебија 1645 записао је „Пивска нахија ... као и никшићка 
брда опиру се херцеговачким пашама и оружје проговара“ 18 Змај Јова 
Јовановић има веома мало сазнања о Бају Пивљанину зато своје казивање 
везује за народну песму Бајо Пивљанин и Ришљанин Хаџија из чије 
фабуле се да закључити да је Бајо отишао у хајдуке због хаџијиног 
насилног присвајања најбољих волова из Бајова џелепа за продају. О 
Бајовој славној погибији на Вртијељци говори са више сазнања али 
гријеши када је у питању година битке уместо 1685 наводи 1690 годину. 
На крају закључује „тако погибе славном смрћу чувени хајдук пивљанин 
Бајо уложивши цео свој живот па најпосле и крв своју за ослобођење 
српскога народа“.19  

Легенде о Бају Пивљанину записао је поред историјске грађе и 
етнолог Светозар Томић – легенду о проклетству Бајове куће и браће. 
Када је Бајо пошао у хајдуке позвао је и своју бараћу али они не 
пристадоше а Бајо их прокле. Да би скинули проклетство Бајови праунуци 
су позвали црногорског митрополита Митрофана Бана 1923 године који је 
читао молитве и скинуо проклетство с потомака Чепура Бајовића.20 Из 
овога би се могло закључити да је Бајо увидео да је достојанствен и миран 
живот тешко могућ, од турака кућа похарана - једино им остаје хајдучко 
војевање. Ако касније видимо и Бајову браћу у хајдуцима са Бајом значи 
да је Бајова процена била реална. У XVII вијеку Турска је закорачила у 
кризу дворским интригама и побунама јаничара и спахија погубљна су 
три султана: Осман III (1618-1622), Мустафа I (1617-1622), Мехмед IV 
(1649-1687). Мурат III (1612-1640) заводио је ред и закон смјенама и 
погубљењима великих везира и врховних вјерских ауторитета. 21У XVII 
вијеку Турска је водила ратове против Аустрије, Млетаче републике, 
Пољске, Русије и Персије, а узаврели су и устанички покрети покорених 
народа.22 Из покољења за “пјесму створеног”23 појавио се Бајо Пивљанин, 
најбољи међу најбољим савојенима за отачаство. Хајдуковање је 
последица нереда и безакоња као што се из напред наведених примјера 
види а што је велика супротност канунима султана Сулејмана 
Законодавца (1520-1566) који о власти и држави каже “Да би се владало 
државом потребна је велика војска.Да би се издржавали војни одреди 
потребно је велико благо. Да би се обезбедило велико благо народ мора 
                                                 
18  Елвија Челебија, Путописи књига 6 стр.220 превод Хазима Шабановића 
19  Змај Јова Јовановић, О Баји Пивљанину 
20  М. Блечић Б. Младеновић, Бајо Пивљанин у историји ,причи и легенди стр.18 
21  Мозаик знања историја стр.443,487,442 
22  др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр. 345,346,352,356 
23  Петар II Петровић Његош, Горски Вјенац 
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бити имућан, закони морају бити праведни. Ако се било шта од овога 
занемари држава ће се распасти.” 24 

У прилог овоме говори запис Елвије Челебије да су Турци ''запле-
нили'' – опљачкали 10000 коза и оваца и друге стоке из Пиве 1645. године 
почетком Кандијског рата.25 Познато је да је у то вријеме у Турском 
царству ослабила дисциплина међу спахијама и јаничарима па је њихово 
насиље над хришћанским становништвом изазиволо све већи број одмет-
ника у хајдуке и ускоке. Бајово четовање по Херцеговини, Црној Гори и 
Босни а стизао је и на југу до Карпош харамбаше и до Вардара, а на 
северу до Стојана Јанковића и Равних Котара и самог Беча. Све ове Бајове 
хајдучке многостопце пратила су легенде и народне пјесме. У новије 
вријеме историчари су дошли до завидног броја поузданих историјских 
извора уз помоћ којих се могу проверавати и оцењивати истинитости, а и 
неистинитости делова легенди и сазнати нове чињенице.26 Као што смо се 
уверили из легенди се може исцрпити део суштине историјске истине а 
понекада наилазимо и на добро истините легенде али оне су ријетке. У 
њима се често помијешају имена, датуми често и не постоје одређени па 
ни године ни деценија, али сазнајемо да је нешто „било када се чинило“. И 
ако у Млетачкој служби у току Кандијског рата 1644 – 1669 године Бајово 
четовање је устаничко бунтовничког карактера. Кандијски рат између 
Турске и венеције водио се на великом простору од Крита и Егејског мора 
дуж целокупног приморја и у Далмацији. На северу су се истицали Петар 
Смиљанић, Илија Смиљанић, Стојан Јанковић, Виде Жеравица и други 
ускоци. Њихове чете су 1646 године продирале до града Кључа, а Босна је 
пала под турску власт падом Кључа 1463. Ускоци пребези с Турске 
територије имали су статус слободних сељака на Млетачкој територији 
али и обавезу да ратују на страни Млечана против Турака. Велики број 
легенди о ускочким четовањима слива се у епске стихове хајдучког и 
ускочког циклуса па ипак оне су прожете добрим делом историјском 
истином што сазнајемо из релевантне историјске грађе пронађене у 
Млетачким, Задарским, Дубровачким и Которским архивама. Познати 
књижевни критичар Петар Џаџић тврди да “песма има упориште у 
историји”. С истим статусом и сличним легендарним наслеђем су и 
ускоци на јужном приморју пребези из Пиве, Бањана, Зубаца, Дробњака и 
других племена а као харамбаше се помињу Бајо Пивљанин, Лимо 
Харамбаша, Јово Сикимић, Вукосав Пухаловић и други. У јужном 
приморју забележен је број од 1500 ускока из херцеговачких брдских и 
Црногорских племена.Велика сеоба херцеговачког становништва на 
млетачку територију 1654 усред дугог Кандијског рата била је преломна 
за историју горње Херцеговине и Боке27. Од почетка рата до ове сеобе, 
Пивљани, Дробњаци, Бањани,Никшићани, Риђани и друга племена у 
                                                 
24 Халил Иналџик, Османлијско царство класично доба 1300-1600 године стр93,95,96 Бгд. 1974 
25 Обрен Благојевић, Пива стр123 
26 Обрен Благојевић, Пива стр.130 
27 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.131 
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Хецеговини често су се супротстављала Турцима побунама одбијајући да 
плате харач. Наш познати историчар академик Радован Самарџић не 
сумња у изјаву Баја Пивљанина да је 1654. године била „сеоба хајдука у 
Боку Которску то јест да су се они Херцеговци који су се тада са својим 
породицама спустили под Пераст и друге државне градове одлучили на 
тај корак пошто су раскинули са Турцима и већ се одметнули у 
планине“.28Те исте године 1645. уследио је поход неколико хиљада Турака 
на Пераст да онемогући проширење млетачке крајине на копно око града 
и да разори ово хајдучко гнездо. О овом турском походу више су говориле 
легенде него историја.Те године се наводно догодила и Бајова похара 
двора Љубовића.Хајдуци су учествовали у битци за одбрану Пераста од 
15. маја 1654. године и логично је пресудно утицали да се Пераст одбрани 
јер га свакако не би могло одбранити сто пераштана са својих кула од 
5000 Турака које је водио Мехмед ага Ризвановић; ипак Пераштани 
нерадо помињу заслуге хајдука у одбрани Пераста. Осим Пераста хајдуци 
су бранили 1657. и Котор. Ускоци су представљали респективну силу; 
отели су од Турака Рисан 1649. године, а продирали су и дубоко у 
унутрашњост Турске територије.29 Негде око 1657. године настала је једна 
подужа епска народна песма која говори о данку у крви – купљењу мушке 
деце у Пиви од 5 до 7 година, зато игуман Пивског манастира Павле 
Гаговић тражи од Баја помоћ и заштиту. 

  „Сине Бајо звијездо Пивљана  
  Ђе гођ ваља ниђе ли те нема, 
  Ђе не ваља свуд ли ми те кажу. 
   . . . . . . . .  
  У Пиву ти уљегоше Турци,  
  Уљеже ти Марић алај – Бего 
   . . . . . . . .  
  Да покупи стотину ђетића 
  Од пет љета до седам година, 
  А да царе гради јаничаре, 
  Да његову бране царевину 
  И у запту држе очевину. 30 
 

У тридесет другом и тридесет трећем стиху говори се о неповољним 
вијестима које стижу у Пиву шире се у народу сасвим логично Турска и 
Дубровачка пропаганда која Бајово учешће у Кандијском рату представља 
неваљалим делом а поготову што буни народ и одводи хиљаде Турских 
поданика на Млетачку територију и у Млетачку војну службу. Логично је 
да су Турци настојали да у сред дугогодишњег кандијског рата 
                                                 
28 др Радован Самарџић, исто 
29 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.133 
30 Архив САНУ документ бр.355/48 
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попуњавају будуће редове своје елитне јаничарске пешадије. У даљем 
тексту песме читамо да је Бајо с дружеином врло брзо стигао у Пиву ушао 
у љути окршај с Турцима растерао Турке са својом дружином и отео 
заробљене дечаке. Не располажемо архивском грађом о овом догађају 
зато ћемо у историји потражити логичну основу. 
---------------------------------- 

Јаничарски ред (jenikeri – нови војници) у Турској основан је у 13 
вијеку и постојао је до 1826 године када га је укинуо Мехмед II. У 
седамнаестом вијеку било је око 40 хиљада јаничара. Јаничари су 
купљени сваке пете или седме године а и ванредно по потреби. Они су у 
Турском духу васпитавани, у исламу фанатизовани – „то је 
најкрволочнија војска којом је један тиранин могао располагато“. Записао 
је наш чувени научник академик Јован Цвијић.31 

Повремени сурови налети Турака на просторе Херцеговачких, 
Брдских и Црногорских племена изазивали су немире и бунтовнички 
гњев. Зато је владика Василије Јовановић тражио помоћ од папе Алек-
сандра 1661 године и од папе Климента 1671 године.32 Владика Василије 
Јовановић био је Бајов побратим и савременик који је и сам у том суровом 
вакту носио за појасом двије пушке мале – ( послије смрти и канонизације 
Свети Василије Острошки) и сам је подстицао народ да се уједини против 
Турака.За његов се свештени лик везује велика ризница разноврсних 
легенди; с пијететом његовом ћивоту приступају вјерници различитих 
вјероисповијести. 

Када је Бајо са дружином разбио скупљаче јаничарског подмлатка 
он им се одмах обраћа 

 „Да идемо у приморје равно  
Е би могли тамо требовати“33 

Ови стихови говоре о стварном стању и обавезама Баја и његових 
хајдука који су на живу прешу с Млетачког ратишта пожурили да спасе и 
освете и да се опет врате.Освета је имала сврху да учињени зулум не 
смије остати без казне. 

Судећи по очуваном мајсторству творбе десетерачког стиха; по 
комплетности пјесме од почетка до краја и по еманацији историјских 
чињеница из 405 стихова - стиче се утисак да је пјесма углавном истинита 
а рекло би се и да није претрпела битних промена у току времена, и 
вероватно је калуђерског порекла. Она обилује поетским сликама и 
саосећајним описима потресних призора који подсећају на Андрићеву 
приповјетку “Аџами оглан”.  

                                                 
31 др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр. 345 
32 др Владимир Ћоровић, исто 
33 Архив САНУ документ бр.355/48 
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Први писмени извори о Бају Пивљанину говоре да је Бајо са око 200 
хајдука са браћом Поповић с Которске територије напао један Турски 
караван у току августа 1664. године, а из Дубровачких списа сазнаје се да 
је Млетачка влада поверила „врло истакнутом харамбаши Бају Николићу„ 
да омета и чак онемогући рад Дубровачке луке. Вође которских хајдука 
Бајо, Лимо и Никола Поповић напали су Турски караван у прољеће 1660 
године а затим су услиједила још два напада у току мјесеца марта; брод 
под колочепом са кога је заплијењено осам кола воска и још један караван 
који је ишао из Дубровника на Турску територију. Године 1666 Бајо 
Пивљанин и Мато Његошевић заплијенили су Турски караван од 100 коња 
који је носио робу у Дубровник.34 

Бајо и Мато се помињу у пјесми као побратими а у историјским 
изворима као кумови а оба су били харамбаше. 35Земљотрес 1667. године 
донио је у Дубровник ужас; тресак и лом зграда које се руше, јауци 
небројани; хиљаде грађана под рушевинама, а затим три дана пожар. 
„Ријеке теку злата и сребра записао је дубровачки пјесник Палмотић. 
Становништво је преполовљено, а највећи број богатстава је уништен. 
Дубровачки дипломата Стијепо Градић дао је одговор на питање има ли 
шта горе да задеси Дубровник? Има склапање мира између Млетака и 
Турске”, дакле губитак монопола у трговини''- ратног профитерства. 
Изјава је веома речита и ако с циљем охрабрења остатка дубровачких 
грађана.36 Два љута противника Млечани и Дубровчани у непрестаној 
утакмици ко ће кога надлукавити преламали су своје интриге преко леђа 
млетачких крајишника хајдука. Задарски или которски млетачки провидур 
изда наређење хајдуцима да заплијене сву робу која се креће из Турске у 
Дубровник или из Дубровника у Турску да онемогуће рад дубровачке 
луке, да плијене лађе које плове према луци или из луке, а када хајдуци 
изврше наређење они се међусобно оптужују провидури не прихватају да 
су издали наређење иако их Дубровчани уверавају доказима . Дубровчани 
опет не признају да раде у корист Турске у рату иако је то непобитна 
истина.* Када је Бајо Пивљанин пристао на витешки споразум са 
Дубровчанима да се међусобно не гађају бојевом муницијом Дубровчани 
су узвратили са најгнуснијом преваром, гађали су хајдуке бојевом 
муницијом од које је изгинуло десет хајдука.37 У нашој историји и легенди 
латинско и турско лукавство вековима је пословично.“Латини су старе 
варалице“ * ; „о лацманство далеко ти кућа“38;„Гори су ми Лацмани но 
Турци“39; „Нико крупно ка Турчин не лаже“40 и још много других. 

                                                 
34 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.207 
35 др Глигор Станојевић, Бајо Пивљанин стр.14 
36 др Радован Самарџић, исто стр.108,226 
37 Јован Томић, Последње две године живота Баја пивљанина стр.19 
38 Петар II Петровић Његош, Горски Вјенац 
39 исто  
40 исто 
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У току Кандијског рата, Млечани су се показали као “најлукавији 
препредењаци у историји модерне дипломатије”41, а Дубровчани су их 
више пута надлукавили.42 На трећој страни су лукави Турци. Није било 
лако Бају Пивљанину носити наслеђе српског витешког кодекса кроз 
лавиринте исламско-лацманске перфидије. Почесто је морао мачем 
пресјећи Гордијев чвор. 

У току трајања Кандијског рата има доста песама прича и легенди о 
Бајовој заштити и освети зулумом угожених приморских Херцеговачких и 
Босанских Срба. Народ га у стопу прати пјесмом и легендом, мањи број је 
сачуван и записан, а вероватно многе су заборављене.  

О великим заслугама Баја Пивљанина Вукосава Пухаловића и 
Грујице Жеравице за време Кандијског рата сазнајемо из терминација 
генералног Млетачког провидура за Далмацију Антонија Приулија којим 
он наређује 11 јуна 1669 године да се њих тројица упишу као војници у 
списак заслужних которске коморе а то је високо признање које заслужује 
редовну плату.43 

По завршетку Кандијског рата хајдуци су дошли у незавидан 
положај. Бајо је био настањен у Столиву близу Пераста у документима се 
више пута помиње као изузетно угледан и поштован, а углед и поштовање 
у то вријеме заслуживало се чојством и јунаштвом. 

Завршетком Кандијском рата и губитком Кандије Венецији више 
нису били потребни ускоци; са Турском је закључила мир, а хајдуцима је 
четовање доносило плијен од кога су живели. Млечани су се нашли на 
муци, између уговорених обавеза са Турском и опет одавно уговорених 
обавеза са ускоцима зато је Антоније Приули сазвао у Задру хајдучке 
харамбаше, а са овог саветовања отишла је ускочка делегација у Венецију: 
Бајо Пивљанин, Грујица Жеравица, Вукосав Пухаловић и буљубаша 
Милошевић у име 1500 хајдука од којих 500 способних за оружје. Најзад 
дозвољено им је да се населе у околини Рисна, али због њиховог сукоба са 
Турцима Млечани су донијели одлуку и с муком их приволели да се насе-
ле у околини Пуле уз услове ослобађања од пореза и царина уз обећање 
помоћи у градњи кућа и православне цркве а изузети су од државних 
обавеза на галијама. Као представник свих хајдука Бајо је путовао у 
Венецију на преговоре са млетачким Сенатом и самим дуждом и постигао 
дипломатски мудро овај договор који нажалост није поштован. И ово 
Бајово дјело је оставило трага у народној пјесми у Вуковој збирци и 
Вуковом рјечнику: 

 Чудна чуда Пивљаниа Баја 
 Чуно ли га господари љубе44 
                                                 
41 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.205 
42 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.496 
43 Гојко Десница, Историја Котарских ускока прилози VII 
44 др Јован Делић, Традиција и Вук Стефановић Караџић стр.360 
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Шест стотина хајдука насељених у Истри живели су као у 
заточеништву „то је била права катастрофа Бокељских хајдука.45  

Врло бројна Бајова породица живела је у Премантури у Истри. 
У истој невољи су били и Котарски и Сењски ускоци почетком XVII 

вијека. И у ово вријеме биједе и сиромаштва прати их понека епска пјесма 
када су расељавани из Сења. 

 „Пропали им кроз капе перчини  
 Кроз опанке прсти испанули“46 

Године 1675 Бајо се помиње као становник Задра с Матом Њего-
шевићем и Јовом Сикимићем а говори се и о женидби његовог брата 
Димитрија Аном Јанковић претпоставља се из породице сердара Стојана 
Јанковића из Равних Котара. Бајо је једно време четовао са Стојановим 
братом Илијом Јанковићем.47 

Нарочито је интересантно што је једна подужа епска народна пјесма 
„Ропство Јанковић Стојана“ записана у Пиви. Што значи да су постојале 
веома блиске везе између Пивљана и Котарских ускока.48 

Историјски извори потврђују да је Стојан Јанковић 1660 заиста био 
заробљен од турака и неко вријеме провео у ропству из кога се некако 
спасио и вратио се у Котаре. У вријеме између Кандијског и морејског 
рата нема народних песама о Бајовом четовању у Хецеговини што је 
разумљиво с обзиром на ситуацију у којој су се ускоци налазили. 

Котарски и Которски ускоци једва су дочекали почетак великог 
Бечког или Морејског рата (1683-1689) да би могли четовати а и Бајо са 
дружином да би могли продирати унутар Турске територије да заштите и 
освете напаћени народ и од ратног плена обезбеде најпрече потребе, од 
сеоба и епидемија проређеним хајдучким породицама.  
Мимо воље Млечана Котарски ускоци су почели четовати а Бајо је то 
једва дочекао и сњима се удружио такође против воље Млечана.49 

Харамбаша Лимо нераздвојни савојн Баја Пивљанина „Лимо 
барјактар у народним пјесмама“ погинуо је,како легенда приповиједа, у 
Јаворку на превоју пута који води из Пиве ка Никшићу где и данас 
постоји Лимов гроб. Неки подаци говоре да је погинуо пре 1675 године а 
на гробу пише 1678 године. За то се у вријеме великих невоља Котарских 
хајдука Лимо не помиње. Познато је да је био родом из Херцеговине и да 
је живио у Перасту, налазимо у ранијим историјским изворима. Бајо 
Пивљанин је био одиста велики јунак а сасвим сигурно и интелигентан 
човек који је одлазио на преговоре са Млетачким сенатом ради ускочког 
                                                 
45 др Глигор Станојевић, Бајо Пивљанин стр.15,16 
46 др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр.335 
47 др Глигор Станојевић, Бајо Пивљанин стр.17 
48 Архив САНУ документ бр.355/52 
49 др Бошко Десница, Историја котарских ускока ср.52,53 књига прва 
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питања. Легенде понајвише можемо проверавати оне које су настајале у 
току великог Бечког или Морејског рата 1683 – 1699 на основу исто-
ријских извора којих из тог времена доста има.  

Пратио је Бајо развој политичких збивања долазио и до Аустријског 
Карловачког генералата једва чекао уједињене снаге хришћанских сила у 
рату против Турака надајући се да ће у току тога рата моћи подићи општи 
устанак свога народа за ослобођење од вишевековних завојевача. Појавом 
Бечког рата прилике су изгледале богом дане а поготову после турског 
пораза под Бечом 1683 године наступа вријеме великих очекивања, а тада 
се појављује и једна помало загонетна и легендарна личност који је и сам 
творац легенде о свом пореклу Ђорђе Бранковић, кога је у Бечу цар 
Леополд I именовао за барона Угарске. Ђорђе је подстицао Србе да се 
прикључе царској војсци у борби против Турака. И Ђорђево порекло од 
старих српских деспота је легенда без довољно упоришта у релевантним 
историјским изворима.Ђорђе је истицао идеју о стварању „Илирске 
краљевине“ у којој ће живети уједињени Јужни Словени под врховном 
влашћу цара Леополда, предвиђајући скору пропаст турске власти на 
Балканском полуострву. Тада се већ појављује источно питање.50 Из овог 
времена постоје легенде и народне пјесме. У пјесми која говори о Бајовом 
дозивању под Бечом с пашом Казаначким  

 „ Копиљане Пивљанине Бајо  
 Кој те овде донијеше врази 
 Да ти старо дуговање платим 

. . . . . . . . . . .  
 А ту ли си пашо варалицо 
 Кунем ти се и вјеру ти дајем 
 Прије но се своме двору вратиш 
 Цревени ће кокот запјевати  
 Баш на твојој кули у Казанце“ 51 

Историјски извори кажу да је Бајо заиста у току рата напао казанце 
освојио 7 Турских утврђених кула, попалио велики број кућа и посјекао 
доста Турака.52 

Бајо Пивљанин је имао високу националну свијест. Свој народ је 
осјећао као род коме он свим својим бићем припада, а то се може видјети 
из анализе суштине свих епских пјесама и скоро свих прича и легенди и 
из нај поузданијих историјских извора о њему. Ријетки су људи у нашој 
историји с таквим осјећањем за национални колективитет. 

                                                 
50 Историја народа Југославиј књига друга стр.772 Бгд. 1960 године 
51 М. Блечић Б. Младеновић, Бајо Пивљанин у народној пијесми стр.146 
52 Јован Томић, Последње две године живота Баја Пивљанина стр.12 
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''Свој тко живот за општински даје 
Он му теке у пјесмам' настаје 
Бог да прости Баја Пивљанина 
Осветио Срба у Турчина''53 

То је Бајо дјелом доказао. Није га народ залуд одликовао са око 60 
до 70 јуначких пјесама златнијих од 60 златних медаља,а пјесме значе 
бесмртни споменик за вјечност. 
Докази су непобитни Бајо брани своју част и достојанство које није и 
неможе бити самоникло, оно извире из 1000 годишње етике његовог 
народа. 

Бајо брани Пиву и Пивљане, он је близу да слуша и гледа и кад они 
мисле да је далеко  

„Стрико Бајо на далеко ли си „  
Бајо са дружином ослобађа стотину заробљених Пивских дечака од 

5 до 7 година 54 
Бајо брани Србе из Затарја. 55  
Бајо спасава Јова од Трнова и тридесет Српских ђевојака на домаку 

Сарајева.56 
Бајо брани наше намастире57 
Бајо брани Пјешивце и Бањане58  
Бајо брани Дробњаке и изгони из језера војске два Турска Санџак 

бега59  
Није боја без Баја60 
Бајо брани Српство од владара до равних Котара61 
Бајо је страх зулумћара „ неда Алах или неда Бајо“62 
Бајо је страх за јаничаре- „најкрволочнију војску“.  
И најзад брани Бајо Кланац Вртијељски, завијетну Обилића пољану 

и Цетињски манастир. 
Но Бајо брани и правду, брани Ченгиће и свети побратима Крвавац 

Османа.63 Али свакако Бајо са својом вјерном хајдучком дружином. У 
                                                 
53 Симо Милутиновић Сарајлија, МБ и БМ, Бајо Пивљанин у песми причи и легенди стр.58 
54 Архив САНУ документ бр.355/48 
55 МБ и БМ, Бајо Пивљанин у песми причи и легенди стр146 
56 Исто стр.194 
57 Исто  
58 Архив САНУ документ бр.355/41 
59 Јован Томић, Последње две године живота Баја пивљанина стр12 
60 МБ и БМ, Бајо Пивљанин у народној песми стр116 
61  
62 МБ и БМ, Бајо Пивљанин у песми причи и легенди стр149 

 279 



Никола Кулић 

самом бићу Баја Пивљанина оживотворена је историја и легенда његовог 
народа. Његово сазнање о прошлости Срба потицало је из легенде а 
легенде су и епске пјесме јер прво настаје легенда па пјесма. Легенде које 
нису у стиховима мање се памте не певају се уз гусле за то се лакше 
заборављају и брже мијењају. Ако потражимо разлоге одакле потиче 
толика Бајова борбеност и увјерење у ослобођење српскога народа кад тад 
- свакако из бунтовничке ћуди из устанка војводе Грдана, а морао је чути 
и о устанцима срба у Банату и о спаљивању мошти српског светитеља и 
посветитеља светог Саве на Врачару 1954 малоприје устанка војводе 
Грдана 1597.64 Као хајдук пио је воде са извора Светосавске воде живе на 
врх Пруташа дурмиторског. У Бајово вријеме било је још живих људи 
који су му могли причати о устанку војводе Грдана а да и не говоримо о 
његовој дружби са гуслама и српским пијевачем. Пјесма може могуће а 
често и немогуће. Из пјесме потиче Бајово надахнуће да мора моћи и 
немогуће. То надахнуће за Обилићевски подвиг мобилисало је у њему 
несаломљиву снагу, која подвиге твори – легендарне, а ипак историјски 
стварне. Пјесма је свакако китњаста зачињена призорима и поетским 
сликама којих је понекада знатно више него историјски важних вијести о 
догађају - али све има своју сврху, она се тако умиљата улива у душу 
слушалаца, уз звуке гусала тако моћно, да слушаоци остају уверени да је 
истина и оно што је немогуће. 

''Велика је и снажна српска пијесма са гуслама, њена се снага не 
може измерити''.65 Ово је закључио Никола Тесла, геније који се бавио 
мерама космичких сила.  

Историјска наука без болећивости одстрањује немогуће и нестварно 
прихватајући само оно што је поткрепљено поузданим изворима, али ипак 
се почесто и над непобитном историјском истином пита јели ово могуће. 
Узмимо у обзир стихове који се својом ретроспективом осврћу на Бајове и 
сличне подвиге: 

„Неби виле што су с Марком биле  
Пребројале српске Термопиле“66 

Легендарно хиперболично али и стварно; Косово, Вртијељка, Чегар, 
Мишар, Синови Обилићаи многи други. И ово је један од бројних 
примера паралеле са античким јунацима. 

Када анализирамо истините историјске догађаје из посљедње двије 
године Бајовог живота стиче се утисак несумњиво да је у њима више 
подвига него у збирци пјесама и легенди о Бају Пивљанину. Ту су записа-
не истините легенде. Ако Бајо с дружином осваја пет од седам утврђених 
                                                                                                                            
63 БП у народној песми стр.86 
64 др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр.329,330  
65 Др Слободан Ивошевић, Тако је говорио Тесла, стари простор Нови Сад 204, Спасоје 

Влајић, Размишљајте као тесла стр.102 Бгд.205 
66 Радован Бећировићл, Збирка пијесама стр. 
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турских кула без топова голим прсима и пушчаном ватром с отвореног 
простора на пушчану ватру из пушкарница то је легендарно али стварно. 
Комплетном анализом његовог војевања закључујемо да је Бајо био вир-
туоз за вођење герилског рата ''Сваки ложите по десет ватара'',67 а храб-
рост је потврђена и у последњем тренутку његовог живота, чак и по оном 
најоштријем Андрићевом критеријуму о храбрости у последњем часу .68 

После Млетачког пораза и губитка кандије у рату од 1664 – 1669 
године кад су муслимани у Босни и Херцеговини певали: 

„Заповједи Исукрст турчите се дижи прст  
Јер вам оде кандија „ 69 

И када је Турска империја била у експанзији с плановима освајања 
Беча и продора у средњу Европу и када је то постало очигледно почетком 
Бечког рата 1683 године Бајова енергија је несаломива он је и легенда и 
историја. – не пада му на памет потурчење ни покатоличење него тражи '' 
игђе брата у свијету'';70 a сарадња с вероломним лацманством за невољу. 
Гдје год је могао и колико је год могао бајо је подизао на устанак мада 
није нилазио на довољан одзив невољама измученог народа који није 
могао да сагледа политичке прилике које се појављују у заједничком рату 
савеза хришћанских сила Аустрије Пољске и Венеције, а затим и Русије. 
Да су Бајова очекивања скорог ослобођења великог дијела или свих 
српских земаља од турске власти била врло реална види се из развоја 
догађаја великог Бечког или Морејског рата(1683-1699),а прије овога рата 
Руси су постигли велике успјехе против Турске 1677,1678 освојили су 
Азов. Босански паша доживео је тежак пораз на Дњепру, а још један пораз 
турске војске био је под градом Цехрином у Украјини.71 Гласови су се 
брзо проносили. Послије пораза турске војске под Бечом 1683 године већ 
у марту 1684 настала је Света лига коју су чиниле Аустрија, Венеција и 
Пољска. Аустријска пропаганда позивала је на устанак хришћанско ста-
новништво које је било под турском влашћу, а то су чинили и Млечани. 
Врло брзо устаници су ослободили од Турака и северну Далмацију осим 
неких тврђава. Године 1684 војске Свете лиге освајају Вировитицу, 1686 
Печуј, Сегедин, Будим, Костајницу, на приморју Сињ,Херцег Нови,Книн. 
Те године Лиги се придружује Русија. Срби у позадини устају на оружје, 
муслимани панично са севера беже у Босну.Да је по Бајовој жељи народ у 
Босни масовно устао на оружје против турака уз помоћ сила Свете лиге не 
би се у устанком узаврелој Босни концентрисали и задржавали муслимани 
који су бежали са севера,него би се и они из Босне селили на југ, а Босна 
би тешко могла опстати као муслимански бастион. Године 1687 Турци су 
поражени код Харшања, затим је пао Осијек, Вуковар, Ђаково, велики дио 
                                                 
67 Архив САНУ документ бр.355/41 
68 Иво Андрић 
69 др Владимир Ћоровић, Историја Југославије стр.346 
70 Петар II Петровић Његош, Горски Вјенац 
71 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.464,495 
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Славоније, Срем, Петроварадин, Сланкамен, а потом Београд и Зворник у 
Босни; затим је услиједио поход на југ 1689 пао је Ниш, Прокупље, 
Приштина, Призрен, Косово, Скопље; генерал Лудвиг Баденски освојио је 
Видин. Те исте године 1689 Француска је објавила рат Аустрији која је 
морала да повуче велики дио војске са балканског ратишта и тако ослаби 
овај фронт. Генерал Пиколомини умро је од куге у Скопљу, која је завла-
дала међу војском. Турци су били у страху ; развој догађаја угрозио је и 
сам Цариград, зато су у паници позивали на џихад (свети рат против 
неверника), и најзад с муком успели да прикупе снаге за контраофанзиву 
и поврате велики део територија; али ипак карловачким миром 1699 
године Турска је учинила највеће територијалне уступке у својој историји, 
а 1700 године признала Русима посед Азова. Послије овог слома Турска 
више није представљала никакву опасност за хришћанске силе. На видику 
је било источно питање у току рата уносећи супарништво око територија 
које ће бити освојене од Турске између Млечана и Аустрије.72 У току 
Бечког рата и Турци и хришћански савезници настојали су да на своју 
страну привуку Пећког патријарха Арсенија Чарнојевића трећег који се 
под принудом одлучио на страну хришћанских сила. И сам је подстицао 
српски народ на устанак. И ако немамо података о међусобном сусрету 
Баја и Патријарха Арсенија видимо да један и други делују у истом смеру 
надају се скором ослобођењу и подстичу народ на устанак. Бајо је био не 
само православни верник него и заштитник вере у томе се слажу историја 
и легенда. И када је у вријеме највеће невоље ускока оних 13 година 
између Кандијског и Бечког рата преговарао о условима под којима ће се 
ускоци населити у Истру тражио је слободно исповједање православне 
вјере и изградњу православне цркве, а познате су и његове везе и побра-
тимство с владиком Василијем Јовановићем - Острошким. Бајо је био 
свјестан пресудне улоге и значаја Православне цркве за опстанак српскога 
народа. Ову чињеницу поткрепљују вијести из историје и из легенде и из 
поезије и драме о Бају Пивљанину. 

Обновом Пећке патријаршије 1557 почиње процес свесрпског уједи-
њења под њеним окриљем. Под јурисдикцијом Пећке патријаршије били 
су хришћани у северној Македонији делу Бугаске, у Србији, у Црној Гори, 
у турском дијелу Угарске и Хрватске у Босни и Херцеговини и 
православни срби у Угарској Хрватској и Млетачкој Далмацији. Пећка 
патријаршија је заснована на традицијама српске царске државе 73 

''Сваки Србин који се превјери, 
Просто вjeру што загрли другу, 
Но му просто не било пред Богом, 
Што оцрни образ пред свијетом, 
Па се звати србином не хоће''74 

                                                 
72 др Радован Самарџић, Велики век Дубровника стр.434 
73 Др Милош Слијепчевић, Историја српске православне цркве стр.324-341 
74 Петар II Петровић Његош, Шћепан мали стр. 
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Од некадашње симфоније Цркве и државе остала је само Црква с 
пресудном обавезом да буде и Црква и држава и да води брод српскога 
народа између ''сциле и харибде'' – агресивног ислама и католичанства – 
она је више национална него црквена иституција. Први патријарси 
обновљене патријаршије били су по легенди а по изворима који су с 
легендом блиски пореклом пивљани Макарије Антоније и Саватије 
Соколовић. Једно време била је актуелна идеја да манастир Пива постане 
духовни престо српскога народа сједиште патријаршије. Бајо се родио 
безмало у самој порти Пивског манастира. Од 16 до 19 вијека манастири 
су били главна места народних сабора где су саборовале народне пјесме 
приче и легенде са историјом. 

Из сазвучја литургијског појца, епског пјевача и гусала хранио се 
коријен духовног стабла српскога народа. На саборима су калуђер и 
гуслар били покретачка сила- „Кунем ти се вјером Обилића''-Којом се Бајо 
Пивљанин у колијевци задојио. С манастирских зборишта полазио је 
сваки већи покрет народа гдје се историја зборила и творила; и многе 
епске пјесме срочили су калуђери. Ова чињенице поткрепљује многе 
легенде, а и историјску истину о Бају и манастиру. Бајо чедо Пивског 
манастира стасава да брани темеље Острошког манастира чије се име у 
народу сједећи није спомињало. Када су турци покушали да запале 
Пивски манастир, у манастир су унијели нарамке сламе и у тренутку када 
је турчин са запаљеном буктињом покушао да приждије сламу одјекнуо је 
Бајов џефердар турчин је пао а зрно је на каменој греди изнад 
манастирских врата оставило траг – Бајов запис за историју и легенду, а 
турци су се удаљили са страхом од Баја и алаха, '' неда алах или неда Бајо'' 
записао је књижевник Милорад Блечић који је дао знатан допринос 
литератури о Бају Пивљанину заједно са књижевником Божидаром 
Младеновићем у трокњижју: Бајо Пвљанин у историји легенди и причи, 
Бајо Пвљанин у народној пјесми, Бајо Пвљанин у поезији и драми. О 
значају Српске православне цркве за опстанак националног бића и 
индентита српског народа дао је и свој суд чувени њемачки историчар 
Рудолф Мајер75 ''Српска држава опстала је конзервирана у Српској 
православној цркви''. Други учени немац Гете мисли слично као наш Јова 
Јовановић Змај ''Песма нас је одржала''.76 Зато су сви непријатељи 
српскога народа настојали да затру Цркву и гусле. Хришћанство је у 
историји динамично закључује Николај Берђајев с ослонцем на 
Шелингову философију историје.77 У нашој историји динамична је 
легенда и јуначка пјесма, која о подвизима приповиједа и моћно утиче на 
нове нараштаје и развој историјских догађаја. 

                                                 
75  
76  
77 Николај Берђајев, Смисао историје стр.119 
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А сада да се вратимо историји у последњим годинама Бајовог 
живота која ће употпунити овај прилог и оспорити наводну истинитост 
чињеница из двије епске пјесме о Бају Пивљанину и Дробњацима. 

Када је Млетачка република ушла у нови рат против Турака Бечки 
рат 1683-1699 она је поново мобилисала харамбашу Баја Пивљанина и 
његове хајдуке, настојећи да подигне устанак херцеговачких и 
црногорских племена уз пропаганду о “рату крста и полумјесеца”. 
Которски провидур Антонио Зено омогућио је Бају и брату му Димитрију 
повратак у Боку. Бајо је командовао хајдучким војевањем на јужном 
млетачком фронту. Већ 1684. године распламсавали су се хајдучки напади 
на Турке, 700-800 хајдука нападају Казанце, а рисански Турци бјеже у 
Корјениће. Пет утврђених турских кула у Казанцима Бајева војска је 
заузела и порушила; погинуло је много Турака а попаљено је и стотине 
турских кућа, заробљен велики плијен. Ово бјеше у прољеће а у јуну Бајо 
је напао Корјениће, заузео и порушио слабије куле, попалио око 150 
турских кућа, заробио 1000 грла ситне стоке, 80 говеди и 20 коња.  

Бајо је покушао да главно турско упориште Херцег-Нови остави без 
снадбијевања храном, муницијом и другим потребама из Дубровника. У 
току цијеле 1684. године Бајо је предузео многе подухвате против Турака, 
подстицао је народ на устанак али није могао да изазове масовни покрет 
јер се народ у невољи уздржавао а нарочито не вјерујући вјероломним 
Млечанима и не схватајући изузетан тренутак за општи устанак против 
турака, а многи су чак и служили Турцима које је Бајо кажњавао. Затим је 
с дружином нападао Херцег-Нови и заузели су само предграђе заробили 
много Турака и попалили много кућа али град нису успели да заузму.78 
Када се бојеви бију, пјесме и легенда настају и разгранавају се у свој 
својој љепоти, а временом и у различитим верзијама. 

У то вријеме у Дробњаке је упала велика турска војска са два 
санџак-бега. Дробњаци и Никшићани затражили су помоћ од провидура 
Зена, а затим стиже Бајо са 500 хајдука у Дробњак. Дробњаци и 
Никшићани нијесу му се придружили него су хајдуци сами почели да 
припремају напад и тек што је Бајо почео да распоређује чете, Турци су се 
уплашили и побјегли преко Таре.79 Интересантно је у овој години настала 
је једна дробњачка народна пјесма која је по својој фабули нелогична и 
вероватно је цео догађај плод маште. Она носи наслов “Бајо Пивљанин и 
Дробњаци ” око 1684 

“Kњигу пише Пивљанине Бајо 
а шаље је у племе Дробњаке 
........................................... 
О Илинка Чупића планинка 
Ја сам чуо казују ми људи 

                                                 
78 Др Обрен Благојевић, Пива стр.144,145 
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Да ти имаш три хиљаде брава 
............................................ 
пошаљи ми пешћеш од Дробњака 
пошаљи ми груду сира прља 
да не тучем кору хљеба сува”80 

У фабули пјесме се даље говори да је Бајо са триста хајдука дошао у 
и запленио овце Илинке Чупића али су га сустигли Дробњаци и дошло је 
до крвавог боја у коме је наводно погинуло 200 Бајових хајдука а и доста 
Дробњака који су повратили плен.  

Може се закључити да фабула пјесме нема историјске истине. То 
доказује релевантна историјска грађа из млетачких, которских, дубро-
вачких и задарских архива. Од завршетка Кандијског рата 1671. године 
Бајо више није у Боки него у Истри до 1683. године када се појављује у 
Задру а затим ратује те исте године са котарским ускоцима против Турака, 
1684. године већ је напријед речено Бајо без предаха и без престанка 
ратује са својих 800 хајдука, а на позив Дробњака долази као спаситељ да 
протјера двије турске војске са два санџак-бега из Дробњака преко Таре, и 
здраво се врати без икаквог плијена и без боја са Дрбњацима који се чак 
нису ни придружили Бају против Турака него их је сам са својих 500 
хајдука протјерао. При повратку из Дробњака сачекали су га око 400 
Турака у заседи у Бањанима и Бајо је и њих са дружином потукао, 
посјекоше 16 турских глава, заробише 14 Турака а остали се разбежаше.81 
За изузетна дјела на ратишту провидур Зено одликовао је Баја златном 
медаљом, а сигурно је да одликовање не би примио за погибију 200 
четеника тако потребних и драгоцених на млетачком ратишту.82 Одмах 
затим почетком октобра Бајо са неколико харамбаша: Јовом Сикимићем, 
Алексом Радонићем, Милошем Властелиновићем и Михом Колумбарићем 
и око 300 хајдука нападе Турке у Зубцима, попали много кућа а заплијени 
400-500 грла стоке, а у околини Требиња заплени од Турака 300 говеди 
која су после за откуп уступили Дубровчанима који су тврдили да њима 
припада. Сви ови подухвати били су усмерени да се спречи дотур хране, 
муниције и других потреба Турцима у Херцег-Новом који је био њихово 
главно упориште у току Бечког и Кандијског рата. Дубровчани су 
снадбијевали Турке у Новом храном и муницијом а Млечани су хтјели да 
принуде Нови на предају. Следећи Бајов напад био је усмерен према 
Херцег-Новом са 600 хајдука који су заплијенили велики број стоке, хране 
и другог плијена. Послије напада према Новом Бајо је напао Турке у 
Гацку и Невесињу, заплијенио од Турака знатан број стоке и послао у 
Котор. Бако је тада остао у Херцеговини и покушао да подигне народ 
масовно на устанак у тој изузетној прилици када су Турци послије пораза 
                                                 
80 Архив САНУ документ бр.355/680 
81 Др Обрен Благојевић, Пива стр.146, Јован Томић, Последње две године живота Баја 
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под Бечом 1683 потискивани на југ. Војске Свете лиге Аустрије, Пољске и 
Венеције биле су у експанзији продирале су дунавском долином, а Бајо је 
о томе био добро обавештен.83 

Народ се ипак није усуђивао на масовни устанак рачунајући на 
неизвесни исход. Бајо Пивљанин са харамбашама Божом Луциће, 
Милошем Лопуровићем и Михом Колумбарићем у марту 1685 године 
заплијенили су у Зубцима 70 коња натоварених пшеницом упућених у 
Нови; заплијенили 20 коња и заробили два Турчина; напали Турке у 
околини Требиња и заплиjенили известан део њихове стоке. Послије ових 
успјеха напали су турски караван од 70 коња натоварених сољу, ступили у 
борбу са пет турских застава, отели караван, прослули со, а коње дали на 
откуп. Нешто око 200 бајових хајдуика сачекају у заседи један турски 
караван из Дубровника са којим је требао да буде и капиџи-баша који је 
хтио у Дубровнику да купује топове, али је из предострожности остао у 
Дубровнику, бојећи се хајдука. Хајдуци нападну пратњу каравана и 
заплене 200 коња натоварених сољу, прахом, муницијом, кременом, 
чохом и свилом и заробе неколико Турака. Њих одмах нападне пет 
турских чета, али ипак их хајдуци разбију.  

Хајдуцима дођу у сусрет два официра дубровачке војске и кажу Бају 
да они морају привдно нападнути хајдуке ради њихових политичких 
односа са Турцима, али да неће гађати бојевом муницијом него мане-
варском, зато и њима предлажу да употребе ту исту маневарску муницију. 
Бајо тај предлог прихвати, пристане и да ријеч и нареди својим хајдуцима 
да гађају маневарском муницијом. Но када Дубровчани крену у напад 
хајдуци пуцају ћор-мецима а Дубровчани бојевом муницијом и тако 
погибе десетак хајдука. Остали се повукоше у Цавтат и ту су такође били 
нападани а у Боку су се вратили 1685. године. Главни комадант и главни 
преварант у нападу на хајдуке био је нико други до дубровачки сенатор 
Рафо Гучетић. Овде је непрсредан сусрет Бајовог високог етичког 
принципа – поштовања дате ријечи и дубровачког моралног пада – ad 
apsurdum. Овде се открива Бајов карактер и карактер дубровачког 
племства што пружа основ за историјску истину о Бају и хајдуцима и 
дубровчанима. Бајо се Дубровчанима беше заклео да ће за перфидну 
превару вишеструко осветити. Из напред наваедене историје Бајевог 
војевања рекло би се да је Бајо у борби и у освети био суров. Али се мора 
узети у обзир сурово вријеме 17-ог вијека, у борби против јаничара 
“најкрволочније” војске, против набијања на колац и данка у крви, и 
разноврсних других најзлоћуднијих поступака, Турака који су се ругали 
крштењу тако што су отимали малу дјецу мајкама из наручја па их 
спуштали у казан воде која кључа, а затим их мртве враћали мајкама - ето 
влаињо, сада ти је крштено; и против најцрњих издајника наше крви и 
језика у служби туђину. Овим се попуњава цијело вријеме Бајевог 
војевања у току 1684. и 1685. године до почетка маја што значи да нема 
                                                 
83 Јован Томић, Последње две године живота Баја пивљанина стр.19 

 286 



Прожимање историје и легенде у литератури о Бају Пивљанину 

никаквих вијести да је Бајо кретао пут Дробњака да плијени Илинкине 
овце, а ово потврђују наведени извори из архивске грађе које је обрадио 
честити Дробњак Јован Томић.84 Вероватно је песма плод маште или неке 
врсте племенске суревњивости. Ова пјесма врло дуго изазива нетрпељи-
вост између пивљана и дробњака, а погрешно вјеровање у њену истини-
тост затворио је својим радом Јован Томић. Овде је место да напоменемо 
још једну пјесму из Дробњака која носи наслов “Бајо Пивљанин и Павле 
Дедајић”. У пјесми се говори да је Бајо са четом дошао у Дробњаке и 
плијенио овце Павла Дедајића, а Павле наводно дозива четовођу: 

“О кауре Пивљанине Бајо 
Ти ако си јунак ка те кажу 
И ако ти мајка није курва 
Изађи ми на Дугу Пољану 
Да те једном гађем џефердаром. 
........................................... 
Ево Баја родила те мајка 
Да с` по једном гађемо пушкама 
На њ га павле пали џефердар 
........................................... 
Паде Бајо на главу у траву 
........................................... 
Ту је Бајо свијет мијенио”85 

То се догодило како је уз наслов пијесме записано око 1660. године, 
а Бајо је живио и војевао 25 година после овог народног догађаја до 
славне погибије на Вртјељци 1685. године, што значи да се ради о 
измишљеној погибији, о плоду нечије маште која по злурадости подсјећа 
на муслиманске песме о Бају Пивљанину, а њима је било за невољу тако 
мислити и певати о “дин душманину”. Немамо историјских поузданих 
извора о овом догађају а нагађања би била дуга. Да ли се догодила нека 
одмазда због сарадње Дедајића са Турцима слично оној легенди о 
синовима кнеза Рајича под Острогом или су Дедајићи евентуално били 
пандури у турској служби који су чували друмове од хајдука па чак и 
често упадали на млетачку територију. Постоје многи подаци о сукобима 
хришћана с једне стране у млетачкој а с друге стране у турској служби 
што речито говори један договор између хајдука и херцеговачих првака 
1657. године, да хајдуци не чине штету хришћанима а да хришћани не 
обавештавају Турке о њиховом доласку. Овај уговор је потписао у име 
свих хајдука Бајо Пивљанин. Могуће да је пјесма муслиманског порекла с 
намјенским циљем придобојања на своју страну неких дробњака и 
уношења неслоге и зле крви између племена. Сигнал би могао бити у 
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обраћању “о кауре Пивљанине Бајо”.86 Из ове 1660. године потиче и епска 
пјесма “Бајо Пивљанин спасава Јова од Трнава и тридесет српских 
ђевојака” која је по фабули сушта супротност напред наведеним пјесама 
које обилују клеветама.  

Бајо иде у сукоб са Турцима да заштити Србе у Босни од насиља 
турског.87 

О Бајевом сукобу са Турцима у Трновицама говори и легенда коју је 
записао Војислав Максимовић, а која такође приповиједа о насиљу над 
незаштићеном рајом и о Бајевој освети суровом бегу Селимовићу, и 
заштити српског становништва. Поузданих историјских извора из 
архивске грађе о овом догађају немамо али легенда из фабуле епске 
пијесме и прозна легенда коју је записао Максимовић врло су сличне и 
вероватно да у суштини има могуће истине, а с обзиром да је турско 
насиље у то време било свакодневна појава а поготово због њихових 
великих ратних потреба у току Кандијског и Бечког рата.88 Године 1685. 
Сулејман, скадарски везир, кренуо је у поход да казни непокорна 
црногорска племена која су током целог Морејског рата била на млетачкој 
страни. Прије похода од Куча и Климената и других племена узео је 12 
талаца и затворио их у Скадар да они не би прискочили у помоћ 
Црногорцима. Црногорски прваци су се обратили провидуру Зену, а он је 
журно скупио око 120 ратника Црногораца, примораца и Маињана под 
командом Баја Пивљанина и надинтенданта Бошковића и гувернадура 
Грбља. Они су пожурили да их предухитре јер су Турци били прешли 
Морачу са великом војском и устремили се на Цетиње. Бајо са војском је 
имао веома мало времена да проучи терен и оно мало војске распореди у 
заседе како је то он добро знао, него се безмало у ходу срео са великом 
турском војском; јер чим је стигао на Вртјељку и на брзину распоредио 
чете Турци су пристигли и почео је крвави окршај. Од плотуна Бајове 
војске која је гађала из бусија падали су многи Турски војници али под 
жестоким притиском команде преко својих лешева су наступали 
користећи неупоредиво велику предност у бројном стању војске. Многи 
Млечани су се повукли, а упорни браниоци одолевали су до последње 
жртве.89 Свакако не треба потцењивати оно што је Његош записао о 
Србима вртјељским када је у питању мали број најупорнијих бранилаца 
по сваку цијену “Соко Бајо су тридесет змајева мријет неће док света 
траје”. Могуће Његошево сазнање о догађају од ученог Петра Првог, а 
Петра Првог од владике Василија, а из других извора, укупно их је 
дијелило од догађаја 150 година. И о боју на Вртјељци има неколико 
верзија а из њих извлачимо оно што сматрамо да је највероватније 
заједничко казивање. И година битке је дуже вријеме била спорна све до 
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проналаска Зеновог извештаја у архиву млетачког Сената где се наводи 
8.мај 1685. године, а то је вероватни или приближни датум погибије Баја 
Пивљанина и његове славне чете на Вртјељци.  

Академик Радован Самарџић у расправи “Око боја на Вртјељци 
1685” саопштава резултате изтраживања. Први глас о погибији Баја 
Пивљанина и његових хајдука дошао је из Дубровника у Венецију, а 
затим га је пренео папски нунције, Курији у Рим 26. Маја.1685. године. 
Други глас накнадно је стигао. Антоније Зено которски провидур два пута 
је обавештавао Млетачки сенат о битци на Вртијељци. На основу својих 
архивских истраживања у млетачком архиву Јован Томић је о боју 
Вртијељци записао да су удружене чете хајдука побора, грбљана 
Црногораца, паштровића и мајињана дочекале на Вртијељци сулејман 
бега Бушатлију ''у кланцу на вртијељци који је располагао далеко већом 
војском од оне која је бранила кланац''90. У овом крвавом окршају 
погинула су 22 Паштровића, 27 из околине которске а још горе су прошли 
Црногорци, Поборци и Мајињани.91  

Из извештаја которског провидура Антонија Зена сазнајемо да су 
погинули између осталих харабаша Бајо Николић Пивљанин, гувернадур 
Грбља над интенант Бошковић из Паштровића.92 

Новија каснија истраживања историчара др Глигора Станојевића и 
Славка Мијушковића потврђују Томићеве вијести и додају да су с Бајовом 
војском били и Никшићани.93  

Истраживања Растислава Петровића потврђују вијести из 
предходних радова и додаје податак да је у вијсци Сулејман бега био ''и 
кнез Раде Вуков из Сотонића који је предводио испод Турске заставе 40 
Црмничана''. У Сулејмановој војсци било је и Црногораца али већина их је 
била у Бајовој војсци.94  

Дубровчани су свакодневним писмима жалили на хајдуке и на 
Млечане на Херцеговце,Брђане и Црногорце у Залеђу. Јављали су да су 
Млечани упорни да униште Дубровник који је права ''Католичка тврдња у 
крајевима неверника'' то им је прече од рата против турака; писали су 
Дубровчани без престанка непрекидајући никако своју тајну сарадњу са 
турцима коју су упорно прикривали што сведоче несунњиви подаци из 
Млетачких и Дубровачких архива. На основу изучене Грађе др Радован 
Самарџић пише да су Дубровчани свакако сарађивали са Сујлеман бегом 
Бушатлијом и да су га тајно подстицали да уништи хајдуке, а веома 
лукаво кријући ову сарадњу од хришћанског свијета. Хајдуци су 
небројано пута говорили и писали Млечанима ''Да су им Дубровчани гори 
                                                 
90 Јован Томић, Црна Гора за време Морејског рата 1683-1699, СКА Бгд. 1907 стр 301-303 
91 Јован Томић, Последње две године живота Баја пивљанина стр.28,29 
92 Јован Томић, Последње две године живота Баја пивљанина стр.28-34 
93 Славко Мијушковић, Записи 1954 стр. 1-24. Др Глигор Станојевић, Југословенске земље у 

Млетачко Турским ратовима од 16-18 вијека Београд 1970 стр.329 
94 Др Растислав Петровић, Племе Кучи 1684-1796 Београд 1981 стр. 45-55 
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злотвори но Турци''. Дубровачко лукавство постало је прозирно, а они су 
почели да се правдају да на њиховој територији постоје хајдучка насеља 
да они нису против хајдука писали су у Беч у Рим и друге хришћанске 
престонице. Међу Турским уходама било је Дубровчана који су доносили 
важне гласове против хајдука и Млечана, а и многи други облици сарадње 
са Турцима разоткривали су Дубровачко лукавство зато је њихова изјава 
да су они уз Хришћанску лигу 1683 била огољена лаж. Они су се правдали 
да није тачно да они сарађују са турцима и обавештавју их о кретању 
млетачке војске и хајдука, при томе су пписали да ''ником као нашој 
Републици неодговара да се Турци изгнају из Европе...'' '' а наша оданост 
Светој лиги је изузетна''. Гомиле су ''неистина заиста смелих'' утврдио је 
др Радован Самарџић.95 У њиховим писмима нема ни ријечи о њиховој 
перфидној превари и убијању 10 и рањавању 20 Бајових хајдука иако су се 
њихови официри с Бајом договорили да само симулирају сукоб пред 
Турцима маневарском муницијом, Бајови хајдуци су поштовали задату 
вијеру, а дубровчани одговорили срамним вероломством и употрбили 
бојеву муницију убили а затим посекли 10 хајдука, а њихове главе 
даровали Турцима. Чак су из гроба ископали сахрањеног харабашу 
Милоша Лопуревића да би му главу посијекли – што несумњиво говори о 
изливу ирационалне мржње према тим како су их они звали 
''шизматицима''. Ово недело и многа друга говоре о карактеру дубровчана 
и њихове политике. Дубровчани који су се хвалили хуманизмом и 
културом, а као што се види уживају у злочину. Уживање у злочину 
карактеристично је за Турке па нажалост и за потурице који су већ 
показали ломљивост карактера потурчењем, а затим се доказивали у новој 
вери и у туђој служби. 

''Башибозлук пече на жару дијецу''-шта би на ова недела рекао 
Достојевски? 

“У Јерменији једино што видим то су пуста спаљена села и изгажене 
њиве...на карти је забележено велико јерменско село-никаквог села нема 
дим се вије у неколико врста-све спаљено и уништено-башибозлуци су 
заузели огроман логор с јерменским бегунцима.Под колима су запалили 
ватре, и Јермене кога главом, кога ногама, кога леђима или трбухом, 
везали за кола,вешали изнад ватре и тако их пекли.Женама одсекли дојке, 
распорили им утробе... жена лежи мртва,испред ње на коцу привезано 
њено дојенче-њен син испечен поцрнео исколачених очију,а испод њега 
решетка са упаљеним угљем.''96 

Као да су копирали злочин Римљана који су на пут од Рим до Капуе 
разапели 6 000 Спартакових устаника.97 Сулејман паша Скопљак је набио 
на коље са једне и друге стране улице похватане Србе после првог устанка 
од Ташмајдана до Стамбол капије, а он би са задовољством пројахао кроз 
                                                 
95 Др Радован Самарџић, Око боја на Вртијељци стр.64,65 Београд 1985 
96 Владимир Соловјев Три разговора 
97 Н.А. Машкин, Историја старог Рима стр. 230 Београд 1997 
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шпалир да се наужива у злочину.98 Ако се још осврнемо на страшне 
покоље простаната од стране католичких фанатика нпр. У 30-то 
годишњем рату од 1618-1648 године, ноћ дугих ножева и друга зла, а 
притом имамо на уму да су се Бајо Пивљанин и његов народ налазили 
између тих сила и против њих се борили неупуштају ћи се у уживање у 
злочину што говори о њиховом вишем моралу и чвршћем карактеру. Ово 
се може закључити на примерима преваре подметнуте Бају на мегдану са 
бегом Љубовићем ако је мегдана било Бајо је поступио витешки ''оба мача 
од јеног ковача узми бољи остави ми гори'', а бег перфидно прикривајући 
панцир. А ако мегдана није било онада је поуздан пример Бајовог чврстог 
карактера случај договора с дубровчанима и њихово гнусно вероломство 
као и многи примери Млечана који му много обећаше што је тражио за 
несрећне хајдуке у Истри, а затим преварише. Ови примери треба да воде 
истраживача који несмије вјеровати сваком писму и сваком запису 
Млечана или Дубровчана јер су многи документи били изконструисни у 
свраху преваре или политичког циља. Позната Плутархова мосао ''Ми 
непишемо историју него Животописе'' наводи нас на неким узгред буди 
реченим изјавама Баја Пивљанина проверавамо његов карактер и тражимо 
историјску истину. Када је бајо пленио Дубровачку лађу и робу као војник 
у Млетачкој служби он се правда и говори да му је то наређено што значи 
да извршава оно што неби чинио својом вољом, то је наређење више 
команде и ако је он у том тренутку био надмоћан, могао је поступати 
сурово вонички без објашњења. И у дубровачком документу о пљачкању 
мирног становништва острвљана од стране хајдука говори се ''доста је 
плена али пола генералу'' – ево аргумента да се Млетачки заповедник 
оптужи код папе, а свакако и хајдуци. А при томе треба имати на уму да 
су куће и насеља хајдука одакле они потичу опљачкана до голе коже што 
их је свакако натерало на хајдуковање и на војну службу у корист 
Млечана, ако узмемо у обзир вест коју саопштава Елбија Челебија да су 
Турци у пиви опљачкали 10 000 коза и оваца и заробили 200 људи који су 
били тада приморани да се једнако као вуци боре за опстанак голога 
живота, а узимајући у обзир да то они чине Дубровчанима који су им 
''гори злотвори него турци''.  

Да ипак вијести из фабуле песме “Бој на Вртјељци”99, које је у 
ствари легенда у стиховима не можемо одбацити, јер, има доста примјера 
истинитих појмова везаних за битку:Цетињско Поље, Његуши, Вртјељка, 
Цетиње, Требиње, Травник, Пераст. Сваки овај топоним је истинито 
означен. Даље налазимо познате историјске личнисти – Бајо Пивљанин, 
провидур Зено, Зане Грбичић (Антонио Зено); о Ибру Селимовићу не 
располажемо историјским записима.У суштини се песма може прихватити 
по својој фабули као истинита у главним цртама, а и она говори о 

                                                 
98 Први српски устанак стр. 
99 М.Блечић Б.Младеновић, Бајо пивљанин у народној песми стр. 

 291 



Никола Кулић 

погибији Баја Пивљанина што значи да пјесму ипак прожимају историјске 
чињенице.  

Књижевник Коста Радовић у свом делу Вртијељка разбија суво-
парне историјске чињенице и међу њих унопси живот и осећање. Изаткао 
је хармонију од историје и легенде. Објединио побратимство владике 
Василија (Св.В.Острошког) и баја пивљанина у братски савез светих 
ратника за отачаство духовни огањ и витешки мач 

Доктор Јоријо Тадић записао је да су хајдучки подвизи и борбе 
легендарни са свим појединостима описаним тако верно да нас подсећају 
на праве хронике.100 

Када се истражује легенда с оскудним елементима историјске 
истине, али битним елементима историјске суштине она је исторична, а 
надасве и моћна да изазове осјећања - патриотска осјећања. Таквих је 
примјера доста и често више од историјске грађе али када се одмерава 
њихов учинак, њихов траг у нараштајима да се закључити да легендарна 
фабула из епских пијесама ствара и за себе оставља препознатљиву 
карактерологију епског типа и архетипа у историји Срба као народа. 
Легенда храни, она је мајчино млијеко духовног бића епске нације. Епска 
нарација постаје особина, епско надахнуће врлина. Пјесмом окићен 
одликован сваки јуначки подвиг значи духовно узрастање јуначке пјесме, 
легенде значи засијано сјеме у нове нараштаје. Јованка Орлеанка је 
духовно моћнија од Наполеона, баш зато што се појавила као жива 
легенда митски магична. Наравно Наполеон је био војнички веома моћан, 
али Јованка му је недостајала у судњем часу почетка његовог пораза. 
Сваки народ је са мање или више успјеха изњедрио своје легенде, своје 
епове, своје духовно корјење на којима историјски егзистира; ипак 
ријетки су народи чији еп тако моћно животворан као што је то еп српски 
– легенда и историја у њеној суштини, препознатљива. То је духовни 
“инстинкт или вођа”. У историји ратова често је веома моћно оружје једне 
војске био њен морал, а он је заснован на духовним постулатима једнога 
народа, на његовој легенди, колективној свијести, историји на завјетном 
осјећању припадности свом националном колективитету. Зато није чудо 
што 40 Црногораца сањају једне ноћи један сан, колективни сан: 
 

“Ноћас на сан Обилић пролеће 
Преко равана поља Цетињскога 
На бела хата ка на вилу.”101 

 

Може се примијетити да у овом раду више пута спомињемо Косово 
''Косово је средишње мијесто српске историје, српске поезије, па и српске 
митологије''102 
                                                 
100 Историја народа Југославије, књига друга стр. 
101 Петар II Петровић Његош, Горски вијенац стр. 
102 Др Јован Делић, Традиција и Вук Стефановић Караџић стр.259 
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Заклињали су се војници на Куманову у окршају против турске 
моћне и модернизоване војске 1912. године да су гледали пред својом 
српском војском чудно привиђење Марка Краљевића на Шарцу како лети 
кроз облаке и предводи војску у бици. То је магична моћ легенде из 
епских стихова која опет рађа легенде, оставља свој траг, имагинаран а 
суштински историчан. Од таквог је духовног сјемена стасало чојство и 
јунаштво Баја Пивљанина и када је морао бити судија кажу неписмен да 
прочита млетачке законе и параграфе, али имао је у души записану етику 
мајке Јевросиме  
 

“ни по бабу ни по стричевима 
Већ по правди Бога истинога ”. 

 

Друге законе ни параграфе није морао знати, овде му је све и 
историја и легенда и најправије право. Питање је да ли би Бајо пао жртвом 
благородном да на Вртјељци није добро знао да брани свој народ Обилића 
Пољану, Цетињски манастир, који је међу нама историја и легенда. 
Будућност би нам била срећна када би имали наслеђе Бајове свесрпске 
колективне свијести. Бајов је живот лозинка “нека буде што бити не 
може”. Она доминира, изазива судбину, гледа смрти у очи тридесет и 
више година све док је увела Баја у живот вјечни “док свијета траје”, да 
досегне до тренутка у коме ће се Бајо Пивљанин часно с Обилићем у очи 
погледати. Страшна ли је клетва коју је Његош изрекао Омер паши Латасу 
''Дабогда се на оном свијету с Обилићем у очи погледао''.103 Наша 
историја и легенда међусобно прожимају, живе у симбиози, оне су спрег 
духовних сила, историја је сурова, а легенда ублажује, не оптерећује 
сувопарним чињеницама, зато налази више мјеста у души народној да по 
својој мјери запише историју. ''Између човијека и историског постоји тако 
дубоко тако тајанствено срашћење, тако конкретна узајамност ... да је 
њихов раски 106 д немогућ.''

                                                

Поред малобројних школа, у црквама и манастирима многи 
нараштаји српскога народа вијековима су учили историју из ризнице 
живих наизуст књига. Легенда се појављује из приче о историјском 
догађају, а када се преобрази у пјесму, нарочито окрилати уз звуке гусала 
и магичну дикцију пјевача-неостављајући неопјеевано скоро ниједно 
славно име.  

У историји Срба доминира начело жртвовања за отачаство. Трагом 
Обилића и кнеза Лазара цијела плејада ''Срби Вртијељски'', Стеван 
Синђелић, Гаврило Принцип и многи знани и незнани који су се свесно 
жртвовали. И Бајо Пивљанин је са својом под заклетвом са својом 
дружином изабрао начело жртвовања у боју на Вртјељци 1685. 

 
103 Његошево писмо Омер-паши Латасу 
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Између двије клетве кнежеве и сердареве ево и заклетве Баја 
Пивљанина на Вртијељци по замисли књижевника Косте Радовића. 

''Курвин копиљан био ко издао, Под заклетву Светоме Јовану и 
Светоме Николи!  

Под заклетву- одјекну вртјељски камењар''.104 
 
 ''Ко не дође на бој на Косово” Србијанци наша браћа драга  
 Од руке му ништа не родило Њихова је изнемогла снага 
 Ни у пољу бјелица Што имамо снаге и можемо 
 Ни у брду винова лозица Треба браћо да им поможемо 
 Рђом капо` док му је кољена''.105 Па тако вам Бога и Божића  
  И двоглавог орла Немањића 
  И мраморија Скомадобла Гаја  
  И јунаштва Пивљанина Баја 
  И Граховца и царевог лаза 
  И јуначке части и образа...106  
  .................................................... 
  И не пуштите Нијемце ни Швабе 
  Да Руговску клисуру уграбе...”  

У судњем часу бити ил’ не бити, јунаци се заклињу нашом 
историјом и легендом.  

Опстаје легендарно, али историски стварно један многострадални 
народ с Косовом, с Крусима и Вртијељком,и с Ћеле кулом изнад Плаве 
гробнице, између два његовим учинком порушена царства. У свим бит-
кама и подвизима војевале су и српске гусле и народни еп, то легендарно 
духовно надахнуће и моћна кохезиона сила српског националног 
колективитета. Анемична национална и конфесионална свијест рађа 
ломљив карактер склон да се извргне у отопадништво и братоубилачки 
суноврат до апсурда.Била је света дужност епа и гусала да ''витештвом 
прса набрецају'';107 и у ''страшној ури пред очима припјева Баја и Новака''. 

Гусле и јуначки еп чине типично сагласје са историјом и легендом и 
судбином нашега народа - то је спјев и опјев побједа и погибија. Гусле 
вјечни савојин јуначке пјесме, миленијумски ипо, јек и одјек;108 духовна 
мајка јунака,и њихов живот после живота; сват у сватовима и гост на 
крсној слави, и школа и просвјета од дјечијег плача до мача, и ратна труба 
и посмртни марш; 

                                                 
104Николај Берђајев: Смисао историје Београд 2001 страна 22 
105 Српске народне песме 
106 Радован Бећировић Требјешки Пјесме страна 
107 Петар II Петовић Његош Горски вјенац страна 
108 Гусле се код Срба помињу 630 године у историским изворима 
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Прожимање историје и легенде у литератури о Бају Пивљанину 

'' И наше су утерали сузе 
вјешти звуци дивнијех гусалах''. 

И очњи вид далеко видећих слјепаца игумана Стефана и Филипа 
Вишњића; и најбољи професор српске историје у колибама чобанским, у 
пећинама хајдучким, у збјеговима устаничким и на дворовима српских 
владара и витезова. ''Јесен беше лепа када се у подножје планине сви 
населисмо, шума велика, дрва на све стране изобилно: Поправише сељани 
себи где који хитно колибе у које се склонисмо да ту презимимо (...) 
приспе зима паде велики снег(...)по колибах свуда ватре како дању тако и 
по целу ноћ непрестано горе,а људи сви од дима почађали и глађу и 
страхом измучени(...). Тада би се нашао отрситији појединац који би 
будио национални дух песмом уз гусле и причом о наши краљеви и 
деспоти, о јунаци серпски и храбри витези (...), о боју на Косову и 
паденију нашега царства''.109 И у суровој цичи зими у збјеговима и у 
невољи љутој наш народ грије озебло тијело ватрама од наших шума, а 
душу грије духовним огњем, пјесмом и легендом. И у неродним годинама 
у Срба су изобилно рађала историја и легенда . 

После турског освајања српских земаља наступио је општи 
културни и социјални суноврат-регресија; особито у 17 вијеку када су 
отпори и устанци доприносили пропадању Турске империје, појачавале су 
се репресалије. У осамљеном народу остихотворена легенда, јуначки еп 
буди и одржавао борбени дух, наступила је нова ''катарза'' у безнађу 
потиштеног народа с особеним начином изражавања .110  

Нови процват јуначког епа и настанак хајдучког и ускочког циклуса 
добија свој нарочити замах крајем 17 и у 18 војеку а врхунац достиже у 19 
вјеку. 

Ако се сетимо констатације Павла Ровинског који закључује ''Србин 
је одважан не плаши се насиља, силом и страхом од њега ништа нећете 
добити... и лако се одаје опасностима''.111113 Бајо Пивљанин је типичан 
српски карактер; херојизован сазвучјем наше историје и легенде, он је 
карактеристичан епски тип и архетип најбољих изданака српске расе. 
Његов живот тече хучно кроз беспућа и врлети као историја његовог 
народа, кроз врлети, као његова Пива. 

                                                 
109 Аутобиографија Милована Видаковића, Гласник српског ученог друштва XXX,1871 

стр.118-125 
110 Др. Владимир Дворниковић, Карактерологија Јужних Словена стр.420 
111 Павле Ровински, Записи о Србији (1868-1869) из путописних бележака Нови Сад 

1994 стр. 138. 
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Резиме 

Позната личност из друге половине 17 вијека Бајо Николић 
Пивљанин војевао је као хајдук и ускок; ратник у млетачкој војној служби 
и као заштитник турским зулумом угроженог српског народа од Вардара 
до Равних котара.  

У литератури о Бају Пивљанину историја и легенда често се 
прожимају и допуњују, а понекада и међусобно искључују у случајевима 
када легенда нема довољно упоришта у историји; ипак и као таква легенда 
зрачи надахнућем које својом динамиком утиче на развој историских 
догађаја. Многи аутори говоре, “да је Бајово дјело свијетло”; он ”свој 
живот за општински даје”; “погибе за слободу српског народа” - “мријет 
неће док свијета траје”. Бајо Пивљанин је несумњиво најистакнутији јунак 
из хајдучког и ускочког циклуса; својеврсног сплета историје и легенде, 
“типичног епског доба наше историје”; Бајов подвиг на Вртијељци 
најавио је почетак једног будућег циклуса ослободилачких ратова нашега 
народа. Обилићевско жртвовање славних савојина на Вртијељци изазива 
асоцијације и паралеле с античким јунацима - Леонидом и Термопилима.  

Пред Бајовим витешким поштовањем задате ријечи понижено је 
дубровачко племство с Рафом Гучетићем-ово је историја, и муслиманско 
племство с бегом Љубовићем-ово је легенда. Бајо Пивљанин је био 
побратим високо моралног владике Василија Јовановића касније 
канонизованог св. Василија Острошког, који је несумњиво утицао на 
Бајове моралне врлине. Он је с Бајом и осим Баја повод за целу једну 
ризницу историје и легенди. Његовом свештеном ћивоту вјековима 
приступају небројане колоне вјерника сва три закона. У Бајовом карактеру 
се откривају многа дјела достојна витешког кодекса, а имао је посла с 
“најлукавијим препредењацима у историји модерне дипломатије”: 
Млечанима, Дубровчанима и Турцима-приморан да тражи излаз из 
лавиринта исламско-лацманске перфидије, која је продубљивала амбис 
трагичне и бурне историје његовог народа. Бајо Пивљанин и његови 
хајдуци и ускоци често су били приморани да мачем пресијецају 
“Гордијев чвор”-“зло чинити, од зла бранећи се”. Немјерљиви значај 
имале су гусле-синоним историје и легенде које су пресудно утицале на 
опстанак националног бића и идентитета потлаченог народа. Чак и оно 
митолошко што се могло чути од гусала - ипак се односило на неке реалне 
догађаје. Многи аутори који су истраживали особине Бајовог карактера 
уствари су трагали за историском истином уважавајући Плутархову мисао 
“ми непишемо историју него животописе”. У историји и легенди о Бају 
Пивљанину чињенице можемо поделити на стварне, могуће и немогуће: 
стварне које су потврђене историјским изворима, могуће које још чекају 
да буду потврђене и немогуће, оне које су плод маште – мит. И данас, 350 
година послије витешке погибије, Бајо Пивљанин остаје недоречен, он је 
и даље инспирација за историчаре и књиженике; тешко је рећи када ће 
литература о Бају Пивљанину престати да расте. 
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БАЈО ПИВЉАНИН У НАРОДНОЈ ПЈЕСМИ И ПРЕДАЊУ  
ПО НИКОЛИ КНЕЖЕВИЋУ 

Бајо Пивљанин, као најистакнутији и најпознатији хајдук друге 
половине седамнаестог вијека на просторима Херцеговине, Црне Горе и 
Приморја, био је стуб отпора турском зулуму над становништвом тих 
крајева. Највише сазнања о том легендарном јунаку црпимо из народне 
пјесме и доста богатог народног предања. Има и писаних докумената, али 
они који су писали о Бају Пивљанину и користили архивску грађу нијесу 
довољно истражили и расвијетлили ову знамениту личност, чак ни јасно 
утврдили његово поријекло, тако да се о Бају ипак највише зна из 
народног предања. 

Професор Никола Кнежевић пише да је по предању Бајо рођен у 
Пиви у селу Рудинице око 1635. године, да је имао седам брата које је 
проклео што са њим нијесу пошли у хајдуке, али не и да им се потомство 
истражи. Послије те клетве, по предању, потомци Бајове браће били су 
ситног раста па су их у селу прозвали Чепури (људи од чеперка). Чепуре 
је клетва мучила све док их је од ње много касније ослободио митрополит 
Митрофан. Сазнавши за скидање клетве краљ Никола први Петровић узео 
је, због Баја, у војну школу младића Ђорђија Чепура и дао му презиме 
Бајовић по претку Бају Пивљанину. Кнежевић у својим радовима пише да 
у Пивском манастиру постоји запис у коме стоји да су према предању 
Бајови родитељи имали три сина, Баја, Николу и Стевана, док према 
верзији из Пераста коју је записао Вук Караџић, по казивању Симе 
Милутиновића Сарајлије, Бају је име Никола, па су га у Перасту звали 
Сердар Никола Николић што се може повезати са презименом Николић у 
Рудиницама.  

Бајо се млад одметнуо у хајдуке. И о томе у народној пјесми има 
више верзија. Према једној Бајо је убио турчина када га је прекорила 
чобаница коју је требао тај силник да ''љуби''. ''Ђе си, Бајо, ниђе те не 
било, кад нам требаш, тебе ниђе нема''. Према другој, харачлију турчина 
који је приморавао лијепе жене, па и његову мајку, да га ''љубе'', Бајо уби 
''и побјеже у хајдуке''. Пјесма Баја описује изузетно храбрим са изразитим 
физичким способностима. Он је захваљујући физичким способностима 
косбаша косцима Хасан аге Копчића. Хасан ага подцјенивши Бајову 
храброст из силничке обијести бахато је том приликом насрнуо на Баја 
како пјесма каже: ''Курвин сине Пивљанину Бајо, још потеже плетену 
канџију...Колико ме лако ударио, пуче кожа и потече крвца'', али на то 
Бајо храбро и снажно одговара: ''Скидох косу са рамена свога, посјекох му 
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са рамена главу, па утекох у Морачу тврду''. Према једној пјесми Бајо 
одлази у хајдуке када му је хасан Ришњанин наметнуо велику царину на 
трговину стоком на мору ''Укиде ми на мору цијену, те сам тада љуто 
штетовао и своју сам кућу раскућио, постао сам горски харамбаша''.  

Разлози наведени у поменутим верзијама могли су бити озбиљан 
повод за Бајово одметање у хајдуке. Највјероватнији је био онај који се 
први догодио. 

Према предању и пјесми Бајо је дуго ратовао са својим хајдуцима 
против Турака по Херцеговини, Санџаку, Приморју и Црној Гори. Његова 
дружина је често била бројна. Тако на Корениће удара са седам стотина 
хајдука, а на Гацко са петстотина. Није се сукобљавао само са војском 
појединих турских феудалаца већ и са царском због чега је Турска 
тражила од Млетачке Републике да га склони, што је ова и учинила и Баја 
са хајдуцима населила у Задар и Истру. Но ни то га није спријечило да 
заједно са и Илијом Митровићем, противно млетачке воље, поново почне 
борбу са Турцима. Према предању Бајо је учествовао и у одбрани Беча од 
Турске. По том предању тамо је у турској војсци сусрео Осман Пашу 
Паповића познатог као Казаначки Паша. Казаначки Паша био је на једној 
тврђави Беча, а на супротној Бајо. Када су запјевали препознали су један 
другог по пјесми па је дошло до препирке и међусобних пријетњи. 
Послије турског пораза под Бечом Бајо је са хајдуцима упао у Казанце и 
до темеља спалио све што је турско и тако остварио пријетњу са тврђаве.  

Народно предање је посебно овјековјечило Баја Пивљанина по 
називу многих мјеста на којима се догодио неки значајан догађај из Бајова 
живота, која су добила његово име. Навешћемо само нека: Бајово Поље у 
Пиви гдје је Бајо разбио турску војску. Бајово Поље код Фоче гдје је Бајо 
водио борбу са војском бегова и ага из Миљевине и околних мјеста. Бајов 
Крш изнад Фоче са којег је Бајо убио турчина на мунари једне џамије у 
Фочи, Бајово Ждријело у Голији гдје је Бајо растјерао никшићке турке, 
Бајове Баре у Морачи гдје је Бајо имао велики окршај са турском војском, 
Бајова Скакала на ријеци Пиви гдје је Бајо прескочио Пиву да не би пао 
турцима у руке, што одсликава и његове изузетне физичке способности.  

Бајо Пивљанин у народној пјесми је неустрашиви борац који се није 
плашио непријатеља без обзира на његову снагу и бројност. ''Лакше би се 
звјезде избројале него турска на окупу војска''. Тако је било и на 
Вртијељки гдје је 1685. године јуначки погинуо у борби са многоструко 
бројнијом турском војском. Пјесма је Баја опјевала и као вјештог ратника. 
Он је током дугогодишњег војевања стекао изврсну ратничку врлину. У 
борби са непријатаљем у критичном моменту он увијек нађе излаз и 
наметне му своју вољу. Тако је било и у борби са Хамзом Мијатовићем 
када му се обраћа: '' Дедер Хамза да се насулимо, јер је јазук да умиру 
момци'' и мудром нагодбом избјегава готово сигуран пораз. Слично је 
поступио у двобоју са бегом Љубовићем, када, да би избјегао своју 
погибију, позива бега да прекину двобој што бег прихвата: ''Господаре, 
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беже Љубовићу штета теби погинут од мене, мени жао умријет од тебе, 
него хајде да се помиримо''. 

Професор Кнежевић пише: ''Бајо је у народној пјесми ускок и хајдук. 
То нам кажу пјесме о ускоцима. У њима је јунак хајдук, а ускок се ријетко 
помиње. Према томе у пјесми су ускоци они хајдуци који су дјеловали 
против турске власти са подесне територије, назване ускочком 
територијом. Али ускочке територије нијесу само оне на територији 
млетачкој и аустријској, на примјер Сењ, Котари, Удбине и др. већ их је 
било и на турској територији. Морача је ускочки крај. Тамо је Бајо 
Пивљанин ускакао и хајдуковао. Пјесма каже: ''Вино пију шездесет 
ускока, међу њима Пивљанине Бајо, у Морачу тврду качанику. Бесједи му 
шездесет ускока, зашто, Бајо, оде у хајдуке?'' Ускочки је крај и племе 
Ускоци код Дробњака. Пјесма вели: ''Кад је Бајо кућу раскућио он побјеже 
у кршне Ускоке''. Ускок је у пјесми и кад из Боке са хајдуцима упада у 
Гацко. Дочека га гатачки буљубаша, који у ''Ускоке натјера алата''. У 
пјесмама које говоре о Бају да дјелује на територији која се не зове 
ускочком, он је хајдук или хајдучки харамбаша. Из овога је доста јасно 
кад је Бајо хајдук, а кад у пјесми ускок. А ово се односи и на остале 
хајдуке'', каже Кнежевић. 

Према пјесми Бајо нема милости према народним издајницима и 
сарадницима са турском власти. Безкомпромисан је и због издаје изриче 
смртне казне и најближим пријатељима и сарадницима. Смртну казну је 
изрекао побратиму Мату Његошевићу јер га је за новац издао ''што издаде 
свога побратима''. Изрекао је синовима кнеза Радича који су заједно са 
турцима отели плијен Бајовим хајдуцима. Изрече је и кнезу Иванишу што 
продаде свастику турцима а и сестри кнежвој ''ђе турцима носи рујно 
вино''. Изрекао је и вјереници Милици: ''Виђ Милице, змија је заклала, ђе 
изабра Пашу Казанскога, а остави Пивљанина Баја'', а и њеном оцу 
Богдану што јој је одобрио превару. Бајо је Паши Казанском то вратио на 
себи својствен начин: ''Тада Бајо Пашу дохватио и оштријем ножем 
ударио, те га жива земља не дочека''.  

Насупрот Бајовој суровости према турским зулумћарима, па и 
својим хајдуцима у случају издаје, био је хуман према напаћеном, 
злостављаном и недужном народу. Тако када један Бајов хајдук заговара 
плијен како пјесма каже: ''Ја сам, браћо, шићар запазио у Петњици 
Караџића кулу. Ту је благо од свијех Дробњака, ту ће бити шићар за 
дружину''. Бајо одговара: ''А немојте моја браћо драга, јер су на зло вазда 
од турака, грехота је да их похарамо. Ако нам је, браћо, до харача, од 
турака да га добијемо''. Или он не допушта свом побратиму да отме 
сватовима дјевојку да би се тако осветио њеном младожењи па му, како 
пјесма каже, рече: ''Од како је гавран поцрнио, није хајдук разбио сватове. 
Грехота је удрит на сватове и ђевојци срећу укинути''.  

О Бају постоје бројне легенде. Он је легендарни јунак са 
надљудским способностима и својствима. Предање каже да је рушио 
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мостове, турске тврђаве и куле, палио џамије и све што је порушио и 
спалио никад се није подигло, јер то није дала Бајова клетва која је била 
кобна за онога на кога је пала. Турци су се плашили да ће их стићи Бајова 
клетва и тајанствена моћ због недјела која су вршили: ''Сачувај нас боже 
Баја и Лимуна и њихових проклетих хајдука''. 

Међу својим хајдучким и ускочким савременицима у свакој прилици 
Бајо је у пјесми заузимао прво и главно мјесто. Када Милић барјактар 
између сватова одабира старешине, прво мјесто, старог свата, главног 
старешине сватова, додјељује Бају: ''Кума куми Јанковић Стојана, 
старосвати Пивљанина Баја, и ђевери Мандушића Вука''.  

Предање пјесме и легенде о Бају, али и историјска факта 
допринијели су да га Његош за јуначки подвиг у битци са турцима на 
Вртијељки овјековјечи стиховима: ''Соко Бајо са Тридест змајевах, мријет 
неће док свијета траје''. А књаз Никола први Петровић у пјесми о Пиви 
пише: ''Витез Бајо твој побјеже пут Ловћена с џефердаром, да настави, да 
продужи Косанчића бој Стевана''.  

У знак поштовања и захвалности за јуначка дјела Баја Пивљанина 
посебно витешку борбу на Вртијељки, Цетиње му се достојно одужило 
тако што му је на њеном врху подигло споменик, а једној од двије главне 
и највеће улице у граду дало име Бајо Пивљанин. 

И родна Пива иако касно и недовољно у односу на оно шта Бајо 
Пивљанин значи за прошлост Пиве, првом већем привредном субјекту, 
земљорадничкој задрузи, дала је име Бајо Пивљанин, а на Рудиницама у 
његовом родном селу 1982. године подигнуто му је спомен обиљежје на 
коме пише: ''Орао врлетних висина, харамбаша Бајо Пивљанин 1637-1685. 
године, рођен у овом селу, винуо се до црногорског престола и славне 
Вртијељке, а за изузетно витештво Његош га овјековјечи стиховима Соко 
Бајо са тридест змајевах мријет неће док свијета траје''. Спомен обилежје 
симболично представља како народ на рукама држи Баја Пивљанина у 
знак захвалности за све што је чинио да га заштити од турских зулумћара. 
Бајо је Пиву задужио много више од тога, па је очекивати да ће му се у 
будуће достојанственије одужити. 
 



Миро Вуксановић 

БЕСЈЕДА О БАЈУ ПИВЉАНИНУ 

На другим мјестима је лакше. Најтеже је у Пиви говорити о Бају 
Пивљанину. Кажем тако да се види колико знам за сваку, садашњу и 
говорничку, тешкоћу, али се овај глас, по осјећању и правди, по обећању и 
оданости, мора чути. Без намјере да донесе ново и непознато, јер није 
истраживачки, јер јесте књижевни, јер покушава да давно виђено каже на 
друкчији начин. Човјек и не ради ништа откако је проговорио осим што 
збори о себи, о својим врлинама и мањкавостима, слаже осјећања и мисли, 
увијек једнаког (истог) имена, али при том стално мијења начин казивања. 
Тако се обнавља и осавремењује. Тако и када хоће о Бају Пивљанину. 

Није ништа, у почетним реченицама, у одскочници, прејако речено. 
Нема веће бесједникове невоље од борбе с ријечима. С њима се довијек 
јакамо, али нећемо да побиједе оне нас ни ми њих, пошто смо себе 
најпотпуније нашли у ријечима, пошто су се ријечи најљепше у нама 
огледнуле. И не чинимо друго док хоћемо о јединцима као што је Бајо но 
тражимо именице које ће нас одмијенити. Мудровања не помажу. Мора се 
барем мало огласити оно што јесте. 

А јесте Бајо Пивљанин друго име за цијели српски седамнаести 
вијек, за витештво, побуну, хајдучко и ускочко у њему. За четовање које је 
мало кад било толико често и побједничко. На почетку, у одметању, у 
одговору на познато питање, рашта оде у хајдуке, у својој кући, у Пиви, 
одбранио је сестрину част, заклонио је нејач. И послије, у остатку од 
укупних педесетак година живота, у свих три стотине и двадесет година 
од његове опјеване смрти до овог састанка, Бајо је без престајања 
заштитник националне части и нејачи. Под тим знаком је погинуо и 
настанио се у вјечнику. 

Зато смо и сада на Бајовој страни, присојној. Зато о њему говоримо 
као о себи. Зато се Бајови подвизи не могу избројити. Зато у Бају понекад 
не разликујемо докле су жеља и привиђање, а одакле су истина и озивање. 
Као што јесте у свакој епској пјесми, у сваком епу. Као што је у нашим 
еповима онај о Бају међу првима и међу најљепшима. Као што нема 
другог таквог лика у поезији. А није измаштан. Није измишљен. 

Ено га у историји, у архивским записима, у вишејезичним доку-
ментима. С њим је од Лијевна Лимо, чији гроб у Пиви, у буковој гори, 
више Брезана, треба посјетити, јер говор о Бају не може без барјактара и 
харамбаше Лима, јер мало о Лиму знамо. Ено Баја са двојицом браће, 
Димитријем и Петром, са четири сина, Вуком, Јованом, Симеуном и 
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Марком. Морамо њихова имена у ову малу службу - да се чује колико су 
наша. Ено га у поморју и Приморју, у Херцеговини, у Црној Гори. Велика 
је мапа његовог јунаштва. Нико још није све њене коте пописао. Не би ни 
он могао ако би однекуд дошао. И он би се зачудио гдје је све био и шта је 
све учинио. Не би разабрао догађаје чији је учесник од оних који су доста 
млађи од њега, а сви његови, без разлике, пред нама. Ено, алалишу Бајово 
оружје у млетачкој Сињорији, отворених уста у свом Сенату слушају 
извјештаје о њему, док у Цариграду, због истих чињеница, окупљене 
браде од страха и једа одскачу... 

Када би овдје, у пивљанском центру, било ко од нас почео да сабира 
шта је све од 1685, од ловћенске Вртијељке, од Бајове смрти до данас, шта 
је све у завичајници изговорено и прочитано о јунаштвима и осветничком 
мачу Баја Пивљанина, не би једне, не би коракнуо у причу. Препао би се 
од огромности времена и поетизованих призора, од историјских предјела 
и броја имена, од народних пјевача (и високог Тешана међу њима) чијих 
је о Бају стотињак, можда и више, ниједан резултат у том бројању није 
тачан, од Вука, Качића, Сарајлије, Кашиковића и Шаулића који су 
највише десетераца о Бају записали, од Његоша, који је у Колу, у Вијенцу, 
по свом приудару, недосегнутом, најљепшу дионицу саставио, рекавши да 

Прегаоцу бог даје махове, 
скупивши, на крају, три стиха као три прста на челу у поетском храму: 

Витезови Срби вртијељски, 
луча ће се вазда призирати 
на гробницу вашу освештену! 

Овакви стихови и свјетлост из њих као најефектнији почетак и исто 
такав крај морају бити у свакој бесједи о јунаку који је око 1635. рођен у 
Пивској Жупи, у Рудиницама, у породици Николић или Блечић (одакле је 
онај чије књиге о Бају прелиставамо), или у породици Чепур. О томе се не 
расправља. Бајо је из сваке пивљанске куће. Сви су Пивљани по њему 
Бајовићи. 

Сви Пивљани имају над собом четири своја крака у крсту: 
Манастир, 
Баја, 
архимандрита Гаговића 
и 
војводу Сочицу. 
Таква и тим редом. 
Имају што немају други. 

А кренуо сам, чули сте, но ме матица занијела, да кажем понеко 
мјесто гдје се Бајо виђа и с ким је, с ким се не раздваја. Ено га с 
побратимом Матом Његошевићем, Дурмиторцем. Једно су као струна на 
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гудалу. Ко неће уочити како је Бајо у Матовом презимену нешто пре-
познао? Да није истина, не би био онако опјеван. Све има свој круг, а 
камоли јунак као Бајо. Ено га у кули, каменој, високој, с три прозора на 
двије уске листре, крај Пераста, у Боки. Ено га у пивским продолима, на 
Бајовом пољу, на Бајовим торинама, на Бајовом ждријелу, лети изнад 
Пиве, преко кањона, на Бајовом прескакалу, избија на Бајову стругу. Ено 
га с Илијом, братом Стојана Јанковића, у Задру, у устанку, пред 
Ускоцима, у договору с которским провидуром и својима, Јовом Сики-
мићем, Алексом Радоњићем, Божом Лучићем, Милошем Властели-
новићем... Прилазе Никшићу. Слуша о млетачком, бечком и пољском 
савезу у отпору Турцима, а мило му што не могу без њега. И ено га с 
ђидијом од Мораче Вуком и са граховским сердаром Моркетаном, у 
омарима одмјењује пивског војводу Жарка Љешевића, иде у Срђевиће код 
Гацка и проси Јелицу кнеза Жарковића. Ено га с Карпош-харамбашом, 
Ђурком од Дробњака, Ђоком Бањанином и Вуком Копривицом, с кнезом 
Вукићем и протом Цвијаном. Ни море му није до кољена. И с њим је Вујо 
Пивљанин. Нити је Бајо био сâм, нити је сâм народ који има таквог јунака. 

Ено Баја Пивљанина у свесрпској библиотеци јунаштва, у 
антологији чојства, у стиху, причи, роману, расправи, огледу, историјској 
књизи и на слици, увијек с описима како под његовом руком падају главе, 
непријатељске, са завратком, само такве, никад сиротне, увијек турске и 
потурчене, зличке мимо друге, онда и вазда. Но, о њима не треба. 
Довољно је што их нема. А доиста их нема ако их не помињемо. Зашто 
бисмо их враћали? Што да кваримо Бајов посао? 

Али, ено и Бајове главе, у сеобама, на путу ка Стамболу. Око ње 
поскакују. Не могу ишчекати да пред султана дођу и да га обрадују. Ено 
Бајове десне подлактице, сабљасте јер није испуштала сабљу, и сваке 
кошчице, на природном за њих почивалу, у црногорској земљи, међу 
Црногорцима, под Орловим кршем, близу ћивота светог Владике Петра 
Првог, као што пристаје савезнику и савременику Василија Острошког, 
слава му и милост, у цетињској каменици, у огради од пушчаних цијеви, 
турских и отетих на разбојишту. 

И ено Бајовог кућишта у пивљанским Ивановићима, крај споменика 
од бетонских руку, дигнутих да такну небо, као што ћемо и ми ако онамо 
одемо, што прије. 

Ено Бајових фишеклија у манастирској ризници, пивској а да чијој, с 
божијим благосиљањем, гдје се за сунцем окрећу, као и ова неначета 
здравица, као наш јунак без замјене, добитак без цијене, наш Бајо с којим 
се нико не такмичи, узалудно му је, као и све Бајово - да имамо су чим 
пред истину. 

 

(Скуп у Пиви, 22. и 23. VII 2005) 
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БАЈО ПИВЉАНИН ИЗМЕЂУ 
АРХАЈСКОГ СИМБОЛА И ИСТОРИЈСКЕ ЗБИЉЕ 

АБСТРАКТ:  
У раду се поставља проблем интертекстуалног представљања лика Баја 
Пивљанина у ликовним умјетностима и књижевности. Издваја се став о 
атибуту статичности у сликарству (као умјетности у простору) и 
атрибуту трансформације у књижевности/народној пјесми (као умјет-
ности у времену). 
Управо трансформација која је примјерена структури књижевног 
поступка, омогућује, за разлику од сликарства, да се у народној пјесми 
оствари поступак радикалне генезе Пивљаниновог лика. 

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ:  
 Интертекстуалност, сликарство, књижевност, трансформација, архетип, 

симбол, историја, фикција, праштање. 

BAJO PIVLJANIN BETWEEN  
THE ARCHAIC SYMBOL  

AND THE HISTORICAL REALITY 

SUMMARY 
In this paper the author investigates the problem of the intertextual 
presentation of the character of a historical person Bajo Pivljanin, in his 
pictorial version and the epic literary text. It is fundamental conclusion that 
semantic of the character there is in the basic connection with a specific 
language of arts of painting ore literature text.  

305 



Синиша Јелушић 

Гласовити црногорски јунак Бајо Николић–Пивљанин, за кога Коло 
у Горском вијенцу вели да «мријет неће док свијета траје», заузима вазно 
мјесто у епској усменој традицији и народном предању. У овима је његов 
лик обликован, насупрот популарном мнењу, сагласно законитостима 
пјесничке трансформације историјске збиље. А ова трансформација, од 
Аристотелове Поетике знамо, највећма је фикционална, творећи сасвим 
особено значење које са историјским фактицитетом има једино сасвим 
условну повезаност.  

Ово разликовање историјског факцититета и пјесничке 
фикционалности имао је на уму Вук Караџић када је, сасвим на трагу 
Аристотеловом, формулисао тврдњу да је «истина да у народним пјесмама 
(као готово ни у каквим) не треба тражити истините историје. Али 
приповијетка (прича, нарација - СЈ), која је у јуначким пјесмама најглавнија 
ствар, у пјесмама од доброга пјевача никада није сасвим противна здравоме 
народном, и у пјесмама обичном разуму...». 

Али, лик Баја Пивљанина није једино био инспиративан за 
разлиците форме књижевног обликовања (изузев доминантне епске 
присутности, Пивљанин је лик многих прозних, пјесничких или драмских 
текстова), већ се, иако у мањој мјери, јавља и у ликовним умјетностима, 
сликарству посебно.  

По себи се разумије да цјеловито упоредно изучавање лика Баја 
Пивљнина у књижевној и ликовној традицији, ма колико да завређује 
нарочиту пажњу, не може бити предметом овога сажетог приступа. Али је 
на карактеристичном примјеру могућно указати на неке од теоријских 
импликација сложених релација књижевности и ликовних умјетности, 
поготово сто се ове непосредно могу односити на атрибуте лика Баја 
Пивљанина, који, како намјеравам показати, нипошто нису једнозначни, 
бар не у оном смислу у коме га народно предања најчешће прихвата.  

Стога сам, сасвим сводећи материјал на коме се анализа заснива, 
издвојио епску народну пјесму Бајо Пивљанин и бег Љубовић и портрет 
Новака Радонића Бајо Пивљанин убија Турчина. 

Амбивалентно значење књизевног лика, које се нужно представља 
посредством развоја у времену (причање, нарација) ликовно дјело, строго 
узев, не мозе представити, јер оно, сагласно начелима свог постојања, 
може представити само један издвојени сегмент времена/кретања. Другим 
ријечима, слика/ликовно дјело, представља једну суштаствену или 
доминантну особеност лика, која искључује његов временски (респ. 
психолошки) развој, који је књижевном дјелу, по дефиницији, примјерен.  

Ова суштина лика Баја Пивљанина на слици Новака Радонића, који 
изражава пресудну одлуку и замах који непосредно претходи убиству 
Турчина (одрубљење главе), одражава, у ствари, парадигму романти-
чарског поимања јунака који пркоси и супротставља се непријатељу као 
оваплоћењу космичког зла. Једнозначно поимање односа Доба и Зла, које 
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највећма одговара манихејском космичком двојству, одражава се у пред-
стављању Пивљанинова лика који је сачињен без психолошких нијанси, 
из «једног комада». Сликарство стога преноси уобичајену, доминантну 
представу лика Баја Пивљанина као одлучног и безкомпромисног јунака, 
који, уопште узев, карактерише свеколико предање.1 

Једна од најљепших епских пјесама Бајо Пивљанин и бег Љубовић 
има за предмет двобој између противника, и тиме, како је уочено, одудара 
од већине хајдучких пјесама које у већини говоре о нападима из засједа, и 
приближава се витешкој епици. У равни значења мозе се уочити још 
једно, по свему се чини, важније разликовање.  

У првом дијелу пјесме бескомпромисни Пивљанин, сасвим 
неуобичајено за модел епског хероја, нуди своме противнику помирење, 
које исповједно ображлазе као покајање: 

«Него хајде, да се помиримо, 
Ако сам ти брата погубио, 
мене јесте младост занијела, 
И ја сам се давно покајао, 
Него хајде да се помиримо...» 

Уз ово, Пивљанинов предлог за помирењем прати и даривање: 
«Послаћу ти лијепу јабуку/Уз јабуку стотину дуката». Остављајући сада 
по страни антрополошки проблем дара/даривања (вид. рад М. Моса), 
пажњу привлачи значење симбола јабуке, једног од посебно присутних у 
традицији усменог епског пјесништва.  

С обзиром да давање јабуке садржи у себи симболичко исказивање 
љубави, и да ова у распону симбоичких значења представља плодност и 
радовање, али истовремено и своју супротност: раздор и мржњу – уп. 
посебно амбивалентну хришћанску симболику јабуке која је зло (lat. 
malum) и искучљиво и грешно воће човјековог пада, али приказана с 
Христом или дјевом Маријом она се преображава у новог Адама и 
спасење – јасно је да је у овоме садржан савршено бјелодан доказ у којој 
мјери лик Баја Пивљањина јесте подређен некој врсти дубинске архе-
типске детерминације, која надилази историјски лик у контексту његове 
збиљске егзистенције. Заоштримо ову тезу до краја: лик Пивљанинов, 

                                       
1 Занимљиво је да је савремени сликар Мишо Вемић на самосталној изложби у Центру за 
културу Плужине (2005), упркос разумљиво радикалном другачијем ликовном поступку, 
представио лик Баја Пивљанина на начин његовог романтичарског поимања. У том смислу, 
с правом се може примијетити, да психолошка линеарност чини основно обиљежје Бајовог 
ликовног представљања, независно о којем је времену или сликарском правцу ријеч. Један од 
разлога за ово могао би бити у „статичној“ природи слике: на Лесинговом трагу запажамо 
да се сликар може фиксирати (попут филмске камере) само један, непроменљив сегмент 
лика кога представља. А овај сегмент свагда садржи одлучност и бескомпромисност којом 
се Пиваљанин неупитно злу супротставља.  
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отуда, происходи из дубинске симболичке структуре колективно несвје-
сног и као такав једва да кореспондира са његовим збиљским аналогоном.  

Други дио пјесме, занимљиво је, уводи супротно значење, с обзиром 
на Пивљаниново реаговање на Бегово одбијање предлога. Или, другације 
речено, Пивљаниново кажњавање бега Љубовића, који у одбијању смјера 
на понизење противника, врхуни у заврсној сцени убиства: «Обори га у 
зелену траву,/Од љутине зубима га закла». Ово, хришћанској теологији 
супротно значење, повезујемо са паганским и/или старозавјетним слојем 
значења у нашој фолклорној традицији, с обзиром да покајање као 
темељни појам хришћанске егзистенције, у њима највећма изостаје.  

Јер, слиједеци став хришћанске теологије, покајање јесте изливање 
божанског надахнуца на нас, а његовом силом се узносимо до Бога... 
Покајањем се обавља наше обожење. Покајање Пивљаниново, експлиците 
у стиховима саопштено, у овом дијелу његовог чињења (које, како знамо, 
није једнозначно и које се трансформише) отуда неупитно указује на 
колективну/несвјесну раван хришћанског homo religiosusa у његовој 
личности.  

Још је један значењски подстицајан податак ове епске пјесме: Бајо, 
наиме, кажњава свог невјерног секунданта а награђује Шабан-агу, слугу 
бега Љубовића, чиме заснива опште начело праведности које надилази 
припадност, вјеру итд. другим ријечима, све оне атрибуте које уопште 
садржи опозиција: свој – туђи. 

Тиме амбивалентно значење ове епске песме највећма потврђује 
став дубинске психологије да у сваком савременом човјеку живе три, 
религијски диференцирана човјека: пагански, старозавјетни и новозав-
јетни. Њихов међусобни однос, према запажању Владете Јеротића, борба 
међу њима, већа или мања развијеност или закржљалост појединих од 
ових слојева у човјеку, представља динамику индивидуалног и заје-
дничког живота људи.  

Сагласно овоме од одлучне важности је уочавање да народна пјесма 
Бајо Пивљанин и бег Љубовић, доминантном предању као свагда лине-
арном насупрот, нуди вишеслојно знацење Пивљаниновог лика, које 
далекосежно надилази његове сликарске аналогије. Изузмемо ли сада по 
свему изузетну психолошку вриједност пјесничке творевине, уочићемо да 
се управо на издвојеним примјерима, довољно прецизно, савршено на 
трагу Лесинговог Лаокоона, могу непосредно уочити семантичке границе 
једног и другог медија. 



Radojka Cicmil-Remeti} i Slobodan Remeti} (Beograd) 

BAJO PIVQANIN U OGLEDALU ONOMASTIKE 

Kratak sadr`aj. Autori iznose podatke koji svedo~e o trajnom utemeqewu 
Baja Pivqanina u srpskom onomastikonu. Glasoviti junak ostavio je traga 
ponajvi{e u toponimiji svoga zavi~aja — Pive i susednog Podriwa (okoli-
na Srbiwa). Po Baju Pivqaninu imenovane su privredne organizacije i 
ulice u vi{e mesta. 
Kqu~ne re~i i izrazi: Bajo Pivqanin, onomastika, srpski onomastikon, 
toponimija. 
 

1. Kod ve}ine evropskih naroda terenska onomasti~ka istra`ivawa su 
ve} zavr{ena. A u onomastici se najjasnije ogledaju civilizacijski slojevi 
od vremena znatno pre pojave pismenosti pa do danas. Na osnovu hidronima 
(imena vode), oronima (imena planina) i drugih toponima, primera radi, do-
nose se sudovi o etni~kim prilikama na ispitivanim podru~jima od pred-
rimskog perioda do na{ih dana. Onomasti~ka gra|a prikupqena na terenu 
presudno je pomogla, prakti~no je omogu}ila preciznu ubikaciju mnogih lo-
kaliteta sredwevekovnih srpskih dr`ava. Uostalom, upravo onomastika do-
nosi œnajpouzdanije svedo~anstvo o mnogovekovnoj srpskoj pro{losti u pre-
delima iz kojih su Srbi proteraniŒ (Stijovi} 1997;204). 

2. Dosada{we ispitivawe (mikro)toponimije Pive izda{no potvr|uje 
istorijsku ~iwenicu da organizovan qudski `ivot na ovim prostorima ne-
prekidno traje od vremena znatno pre doseqavawa Slovena pa sve do na{ih 
dana. Neko je nesumwivo pre Rimqana dao ime, izme|u ostalog, Tari i Pivi, 
a o prisustvu i uticaju romanske komponente pripovedaju nazivi tipa Dur-
mitor, Visitor, Gonza, Botun, Okruman, Mataruge, Magude, Macavar do, 
Bal~ilov vrg, Bratuqev do, Kuku~a i sl., kao i imena pojedinih pivskih 
bratstava (Baturan, Baucal, Bojat, Cicmil; Blagojevi} 1971:92; Cicmil-Re-
meti} 2003:2). Toponimija Pive svedo~i i o visokom autoritetu sredwove-
kovne srpske crkve (Arsenijevo osve{tano vrelo, Wivice manastirske i 
sl.), a pamti i vi{evekovni boravak Azijata (Ajir, Aluge, Muratovica, Asa-
novo ramo, Amzina bukva, ^an~i}i, Kona~ina, Muminske kolibe i sl.) U lo-
kalni onomastikon su se upisali i nemili gosti iz vremena na{ih o~eva 
(Bauerov grob; Cicmil-Remeti} 2003:349, 353, 371). 

3. Dosada{we iskustvo istra`iva~a govori da je Piva pokrivena neo-
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bi~no, malo gde posvedo~enom, gustom mre`om (mikro)toponima. Konfigura-
cija zemqi{ta, nagla{ena izlomqenost ovoga podru~ja, nedovoqna je za po-
kri}e iznete ~iwenice, pa se obja{wewe mora potra`iti u kontinuiranoj 
vi{evekovnoj ekonomskoj funkciji svake stope ovda{we zemqe pa i ovda-
{wega kamena. Iza usitwenosti onomastikona takozvane planine stoji po-
treba pastira, putnika, lovca, krivolovca i hajduka za {to preciznijim ori-
jentirima. 

U nepisanu povesnicu, u onomastikon ovoga regiona, upisali su se svi 
narodi koji su naseqavali durmitorski kompleks, kao i pojedinci koji su, 
na svoj na~in, obele`ili vreme u kojem su `iveli. Primera radi durmitor-
ske litice su pune œpasovaŒ, uskih nogostopa use~enih u okomite stene, ime-
novanih po odva`nim pojedincima, hrabrim i kadrim da se wima kre}u. 
Onomstika pamti ko je, na primer, mogao ujaviti svoje stado kroz vratolom 
ulaze u jedan od ~etiri œbrijegaŒ, koji su se, po dubini i kosini, svrstali 
odmah iza Kolorada. Lokalni onomastikon pamti i mesta stradawa pojedina-
ca. ^uvene usovi, da pomenemo i to, podse}aju na tragi~an kraj ne samo qudi 
nego i wihovih stada (Cicmil-Remeti} 2003:339, 348). 

4. Istorijske li~nosti obi~no su nalazile svoje mesto u regionalnoj, a 
najzna~ajniji predstavnici i u nacionalnoj onomastici. I u tom domenu kod 
Srba je neprikosnoven sveti Sava. Na me|unarodnom nau~nom skupu posve}e-
nom 800-godi{wici ro|ewa najpoznatijeg Srbina izgovorene su i slede}e 
re~i: 

œPodru~je na kome su zabele`ene narodne umotvorine o svetom Savi 
zajedno s mestima koja nose wegovo ime vrlo je {iroko… Ostaje utisak da mu 
je ishodi{te i `ari{te bilo na podru~ju Hercegovine i Crne Gore i da se 
ono {irilo naporedo sa seobamaŒ (Bo`i} 1979:389). Prvi srpski arhiepi-
skop malo gde se u predawu i onomastici odoma}io kao upravo u durmitor-
skom regionu. 

U narodno predawe, u legendu, u pesmu, epsku i lirsku, ulazi se prema 
zasluzi, ve~nost se zara|uje u kratkom ovosvetskom `ivotu. Potpuno je jasno 
kako je i za{to glasoviti junak Bajo Pivqanin na velika vrata uplovio u 
srpski onomastikon da u wemu trajno ostane. O Bajovom mestu u kwi`evno-
sti pisali su (v. npr.: Ble~i} i Mladenovi} 2000; Ble~i} i Mladenovi} 
2001; Ble~i} i Mladenovi} 2001a tamo nav. lit.) i pisa}e kompetentniji od 
nas, a mi }emo se osvrnuti na vi{estrani upliv glasovitoga megdanxije i za-
{titnika neja~i u onomstikon, podseti}emo na svojevrsni `ivotopis li~no-
sti osu|ene da `ivi œdok je sunca i dok je mjesecaŒ. 

5. Bajo Pivqanin se ustoli~io u, da ka`emo, najreprezentativnijem 
onomasti~kom sloju i to, {to je i razumqivo, ponajboqe u rodnoj Pivi. Po 
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wemu je imenovano selo Bajovo Poqe, formirano oko toponima Bajov glog / 
Bajov trn, mesta na kome je, po predawu, Bajo ubio Tur~ina. U Poqu ima i Ba-
jov cijepac, a se}awe na junaka u Dowim Rudinicama u zaseoku Ivanovi}i ~u-
va Bajova ome|ima, mesto na kome je bila wegova ku}a. U `upskom selu Zabr|u 
Bajovo ime je ovekove~eno i toponimima Bajov nugo, Bajova struga (prosek iz-
me|u dva o{tra vrha na Goliji, pogodan za osmatra~nicu), Bajovo `drijelo 
(klanac u planini), Bajov kamen — na Goliji, i Bajova torina. Bajovo preska-
kalo na plahovitoj Pivi svakako je inspirisalo savremenike koji stvaraju 
takozvane novokomponovane pesme i posko~ice na ovome prostoru (… œima l 
koji momak o~i mutnu Pivu da presko~i  ̊Taj je momak Bajo bio pa je Pivu 
presko~ioŒ). Da su pe}ine tipi~na hajdu~ka skloni{ta govori i Bajova pe}i-
na na Goliji, gde je Bajo, po predawu, pobio mnogoqudnu tursku poteru. 

Prijatno se podsetiti odnosa srpskog `ivqa iz Podriwa prema junaku 
koji ih je na najboqi na~in umeo za{tititi od silnika. O se}awu na neu-
stra{ivog, hitronogog i o{trookog Pivqanina brinu nazivi Bajov kr{ / Ba-
jova stijena, Bajova kamena pe}ina, Bajova kamena stolica i Bajovo poqe, sve 
u okolini Srbiwa. Moramo primetiti da su pomalo neuobi~ajeni tro~lani 
nazivi u stabilizovanom œprevrelomŒ onomastikonu. 

Se}awe na Bajovo ~etovawe po Primorju ~uva Bajova kula kod Perasta u 
Dra`inom vrtu, a Pamtikamen Pivqanina Baja na Vrtijeqci podse}a na me-
sto wegove hrabre pogibije. Treba ista}i da je u Drugom svetskom ratu u Pi-
vi delovala partizanska brigada œBajo PivqaninŒ 

6. Iznete ~iwenice delo su Bajovih savremenika ili, pak, wihovih ne-
posrednih naslednika, ali }e i dolaze}e decenije i vekovi donositi nove po-
tvrde svesti naroda o veli~ini i zna~aju podviga svoga saplemenika i suna-
rodnika. U proteklom vremenu glasoviti ~etoba{a nadahwuje literate, pi-
smene i nepismene, i sve ~vr{}e se utkiva u srpski imenoslov. Pomiwawe i 
popevawe imena velikoga junaka na susretima i skupovima, od posela, moba, 
svadbi i slava, do ozbiqnih kulturnih akademskih manifestacija, na pou-
zdan na~in svedo~e o neizbledelom ose}awu zahvalnosti uzornom ustaocu 
protiv tiranije i zlostavqawa nemo}nih. Dana{we prilike pokazuju da ni 
burni doga|aji i svakoliki raskoli na balkanskim vrletima tokom proteklo-
ga krvavoga stole}a nisu ozbiqnije okrznuli odnos naroda pa ~ak ni œvlada-
ju}ih strukturaŒ prema najglasovitijem junaku Pive. Wegovo ime nose ulice 
u mnogim mestima: od Plu`ina, Nik{i}a, Podgorice, Cetiwa, Bawe Luke do 
Lov}enca i Beograda. U Plu`inama nam PTT œBajo PivqaninŒ obezbe|uje 
komunikaciju sa svetom, a snabdevali smo se u Trgovinskom preduze}u œBajo 
PivqaninŒ kako u Plu`inama tako i u ostalim prodavnicama u svim selima 
Pivske planine i Pivske `upe. Na Breznima Bajovo ime nosi osnovna {kola, 
a nekad je tu radila i Pilana œBajo PivqaninŒ, kako se zove i Zemqoradni~-
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ka zadruga na Pi{~u. Pred nama je jasna poruka da Bajo Pivqanin nije izbe-
gao sudbinu drugih velikana srpskog naroda. Ako je Kara|or|ev lik zale-
pqen na fla{i mineralne vode, gde, ruku na srce, Milo{ Obrenovi} mawe 
smeta, sa nekim neminovnostima lak{e se mire i po{tovaoci velikoga juna-
ka ~ije nas je delo ovih dana okupilo. Kad neko tako narodu prione za du{u, 
kada toliko priraste za srce, mora se ra~unati i sa neodmerenim potezima i 
preterivawima, sa novim kockicama u velikom mozaiku na{eg poslovi~nog 
neukusa. 

7. I na kraju, umesto posebnog zakqu~ka da ne pre}utimo istinu o vi-
talnoj ugro`enosti toponomastike kao dela ukupne dijalekatske ba{tine. Ja-
sno je da na{i dijalekti izumiru, da ih nezaustavqivo potire novi op{te-
civilizacijski kontekst. Dve revolucije — ideolo{ka i industrijska — pr-
va tokom Drugog svetskog rata, a druga neposredno nakon wega, naprosto su sa 
srpskih prostora oduvale mnoge obi~aje i vidove privre|ivawa, te iz teme-
qa izmenile mnogo toga u `ivotu seoskog `ivqa, tamo gde ga nije i nestalo. 
Dijalekti su najdrasti~nije ugro`eni u domenu terminologije iz raznih 
oblasti seoske materijalne i duhovne kulture. Dana{wi istra`iva~i pri-
morani su da pomo}u skica, fotografija i drugih oblika {tiva nau~enog iz 
literature, podse}aju svoje vreme{ne informatore na ~iwenice iz wihovog 
ranijeg `ivota. Ni{ta mawe nije ugro`en ni lokalni onomastikon, u prvom 
redu toponimija. Odavno, uostalom, durmitorskim prostranstvima ne odje-
kuju ~aktari mnogobrojnih stada i ne razle`e se pastirska pesma, a oni sit-
niji i krupniji lokaliteti, sve vale i uvale, sva dola i svi prodoli, sve uso-
vi, te nuglovi, kipini, cuklini, pasovi po vrletnim liticama vi{e nisu u 
ekonomskoj funkciji, nisu u svakodnevnoj upotrebi pastira i putnika, a to 
{to nikome ne treba neminovno vene i samire. Opustela su, uostalom, i piv-
ska sela, kako na Planini, tako i u @upi. Sticajem okolnosti Planin{taci 
i @upqani su œ{qegliŒ u Dragovu Luku i druga mesta Crne Gore i Srbije, 
svoj rodni kraj prepustili korovu i zveriwu, a lokalni onomastikon — po-
stepenom, ali neminovnom zaboravu. 

Po{teno je, ipak, priznati i re}i: œDobro je {to odlaze dijalekti. Tek 
time se stvarno demokratizuje do kraja jezi~ka baza na{e kulture, skida se 
pe~at obele`enosti sa {irokih slojeva koji se ne znaju slu`iti kwi`evnim 
jezikom, bri{e se poneki uvredqiv aspekt distance izme|u grada i sela i ta-
ko|e poneki aspekt nesre}ne distance izme|u na{eg sveta u krajevima i ra-
znim republikamaŒ (Ivi} 1962:175). I tako, u op{tem civilizacijskom i 
ekonomskom procvatu dijalekti dospe{e u neku vrstu œkolateralne {tete.Œ 
Na prvi pogled velika dobit, a — sitna `rtva. Sledi ipak jedno veliko 
ALI: œNije gubitak to {to i{~ezava 'neiscrpno bogatstvo raznovrsnih pre-
liva na{eg narodnog govora', ali jeste gubitak ako to bogatstvo i{~ezava ne-
zabele`eno. Jer dijalekti su dokumenti; oni su ~ak najbogatija zbirka poda-
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taka o pro{losti na{eg narodnog `ivotaŒ, kako je pre vi{e od ~etiri dece-
nije napisao najve}i slovenski dijalektolog svoga vremena Pavle Ivi} 
(Ivi} 1962:176). Onomastika, opet, kako smo vi{e puta nagla{avali, daje 
najpouzdanije podatke o nepisanoj, pa i pisanoj istoriji jednog regiona. 

Na samom kraju uteha, ako utehe ovih dana i godina igde ima u srpskom 
narodu i srpskim zemqama, da je narodno jezi~ko blago malo gde za{ti}eno 
kao u Pivi. U oblasti ~iste dijalektologije i onomastike obavqeni su 
ozbiqni i obimni terenski poslovi, a ve} i objavqeni zna~ajni rezultati. 
Ne potcewuju}i zna~aj po obimu mawih priloga i rasprava pojedinaca pod-
se}amo da je dijalekatska slika ovih prostora struci podarena dvema magi-
stralnim monografijama akademika Jovana Vukovi}a (Vukovi} 1938–39; Vu-
kovi} 1940). Zapa`enim Vukovi}evim kwigama pridru`ila se i ove godine 
objavqena monografija Svetozara Gagovi}a Iz leksike Pive (selo Bezuje), ko-
ja œdonosi oko sedam hiqada rije~i sa oko osam hiqada zna~ewaŒ (Gagovi} 
2004:3). 

U organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti i wenog Odbora za 
onomastiku prikupqena je kompletna onomasti~ka gra|a cele Pive. U Piv-
skoj `upi taj posao je obavila Mara Tijani}, a na Planini Radojka Cicmil-
Remeti} (sa izuzetkom Poqa Crkvi~kog, koje je obradila koleginica Milica 
Radovi}-Te{i}). Onomastika Pive priprema se za {tampu. Od dosad obja-
vqenih rezultata ovoga organizovanog rada, obavqenog po upustvima dugogo-
di{weg predsednika Odbora za onomastiku akademika Pavla Ivi}a i uz dra-
gocenu pomo} profesora Svetozara Stijovi}a, tada{weg sekretara Odbora, 
nave{}emo magistarsku tezu Radojke Cicmil-Remeti} Toponimija durmitor-
skog sela Crne Gore (Cicmil-Remeti} 2003). Kada svetlost dana, nadamo se 
uskoro, ugleda celokupni pivski onomastikon (i najskromnije procene ne 
ustupaju pred cifrom od dvadeset hiqada toponima i mikrotoponima), zna-
~ajno }e se olak{ati iznala`ewe odgovora na pitawa ko je i kako sve `iveo 
na ovim prostorima od praistorije do danas. 
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Rezime 
Autori u radu iznose ~iwenice koje podse}aju na {irinu trajnog prisustva 
Baja Pivqanina u srpskom onomastikonu. Glasoviti megdanxija i ~etoba{a, 
za{titnik neja~i, trajno se uselio u toponimiju, najreprezentativniji ono-
masti~ki sloj, i to, {to je i razumqivo, ponajboqe u rodnoj Pivi. O tome 
svedo~i ime sela Bajovo Poqe, zatim toponimi Bajov glog / Bajov trn, Bajov 
cijepac, Bajova ome|ina, Bajov nugo, Bajova struga, Bajovo `drijelo, Bajova 
torina, Bajovo preskakalo i sl. O odnosu naroda prema svome za{titniku 
svedo~i i toponimija iz okoline Srbiwa (Vajov kr{ // Bajova stijena, Bajova 
kamena pe}ina, Bajova kamena stolica, Bajovo poqe). Se}awe na Baja Pivqa-
nina ~uvaju i Bajova kula kod Perasta i Pamtikamen Pivqanina Baja na Vr-
tijeqci, mestu wegove hrabre pogibije. 
Bajovo ime nosile su i nose i privredne organizacije i institucije (PTT 
œBajo PivqaninŒ u Plu`inama, Trgovinsko preduze}e œBajo PivqaninŒ u 
Plu`inama, Osnovna {kola œBajo PivqaninŒ na Breznima, Zemqoradni~ka 
zadruga œBajo PivqaninS na Pi{~u itd.). Wegovo ime nose i ulice u mnogim 
mestima (Podgorica, Nik{i}, Cetiwe, Plu`ine, Beograd, Lov}enac, Bawa 
Luka…). 
 



 



Ана Јањушевић 

ЛЕКСИЧКА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ ПОРТРЕТИСАЊА  
БАЈА ПИВЉАНИНА У ЕПСКИМ ПЈЕСМАМА 

АПСТРАКТ 

У раду се анализирају лексичка средства употребљена у функцији 
обликовања портрета Баја Пивљанина. Лексика је класификована према 
критерију врсте ријечи, а с обзиром на фреквентност употребљених 
лексема, издвајају се примарна (именице, придјеви и глаголи) и 
секундарна (бројеви и конструкције са прилошком вриједношћу) средства.  

Уз име Баја Пивљанина у народним пјесмама најчешће се налазе 
именице у функцији атрибутива којима се означава титула, односно 
друштвени положај, затим именице са пренесеним значењем, као и оне 
које, у зависности од тога ко их изговара, имају афирмативну или 
пежоративну конотацију. Важно мјесто у изградњи лика Баја Пивљанина 
имају и придјевски квалификативи којима се обиљежавају његове 
карактерне особине, док је спољашњи портрет овог јунака остао у сјенци 
унутрашњег. Уз субјекат са Бајовим именом у предикату се најчешће 
налазе глаголи акције или пак глаголи и глаголске синтагме којима се 
означавају душевна стања. Бројеви и предлошко-падежне конструкције са 
прилошким значењем представљају секундарно лексичко средство у 
обликовању портрета Баја Пивљанина.  

 
Кључне ријечи: лексика, лексема, етноним, атрибутив, идентификатор, 

квалификарив, портрет, портретисати 
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Мр Ана Јањушевић 

ЛЕКСИЧКА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ  
ПОРТРЕТИСАЊА БАЈА ПИВЉАНИНА  

У ЕПСКИМ ПЈЕСМАМА 

0.1. Бајо Пивљанин је у народним пјесмама које се баве његовим 
подвизима дат као заокружен и потпун лик. У овом раду ће бити ријечи о 
лексичким јединицама које су искоришћене у функцији обликовања 
портрета Баја Пивљанина, при чему се посебна пажња поклања имени-
цама и придјевима у служби идентификатора и квалификатива везаних за 
његово име, док су се глаголске лексеме, као и изрази са прилошком 
вриједношћу нашли у другом плану.  

0.2. Грађа је узета из двију збирики народних пјесама о Бају 
Пивљанину – из књиге Бајо Пивљанин у народним пјесмама, коју су 
приредили Вукашин Баћовић и Томо Папић, и из антологијског избора 
Бајо Пивљанин у народној песми, приређивача Милорада Р. Блечића и 
Божидара Младеновића. С обзиром на то да су поменути приређивачи у 
свој избор уврстили само дио пјесама из Пјеваније црногорске и 
херцеговачке Симе Милутиновића Сарајлије, дио материјала узет је из ове 
збирке народних пјесама. Лексичка средства употребљена у изградњи 
лика Баја Пивљанина праћена су и у пјесми Освета Бајова из Огледала 
српског, као и у пјесми Бајо Пивљанин и Дробњаци, која је објављена у 
склопу књиге Дробњаци, племе у Херцеговини аутора Андрије Лубурића. 

1.0. Функција етнонима ‘Пивљанин’. Преглед лексичких сред-
става која служе као елементи у изградњи лика Баја Пивљанина започи-
њемо анализом етнонима ‘Пивљанин’, који функционише као презиме 
овог јунака. Најчешће се као Бајово право, аутентично презиме помиње 
презиме Николић које је носио у ужем завичају – селу Рудиницама у 
Пиви1. Презиме Николић уз Бајово име биљеже и которска и дубровачка 
документа, у којима се паралелно употребљава и етноним Пивљанин 
[Назечић, 15]. С обзиром на то да се радило о пребјеглици, тј. човјеку који 
је напустио завичај и прешао на другу територију, у новој средини полако 

                                                 
1  Постоје и другачија мишљења, заснована на изворима у којима се наводи да се Бајов отац 
звао Никола, због чега се сматра да је ово Николић у ствари патроним, а као варијанте 
помињу се још презимена Блечић и Чепур. У том свијетлу, Бајовим завичајем сматрају се 
још и села Сељани и Безује [Блечић–Младеновић, 16–19]. Народне пјесме о Бају Пивљанину 
најчешће помињу ова два посљедња микротопонима као Бајову ‘ђедовину’.  
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ишчезава право презиме, а његову улогу преузима етноним који упућује 
на везу са завичајем, односно на поријекло досељеника2.  

Салко Назечић наводи интересантан податак да се у которским 
документима до 1672. године уз Бајово име налази и додатак ‘Драгојло’, 
због чега су неки истраживачи закључивали да му је право име Драгојло, а 
да је Бајо надимак3 [Назечић, 15]. У прилог томе иду и Качићеви стихови:  

 
Змија бише Николић сердаре 
Кано витез Јанковић Стојане,  
Придивком се Бајо називаше4. 

 

И поред свега тога овај гласовити јунак ушао је и у историју и у 
поезију као Бајо Пивљанин, док га само старија документа помињу као 
Драгојла – Баја Николића Пивљанина. Разлог већој популарности надимка 
и етнонима, који су се временом почели доживљавати као име и презиме 
овог хајдука, треба тражити и у гласовном склопу њиховом. Наиме, име 
Бајо Пивљанин једно је од најзвучнијих имена у српској епици и историји. 
У свом склопу има дванаест гласова, од којих су пет вокали, и то се 
вокали а и и понављају два пута, док је вокал о заступљен само једном, и 
то у имену. Од преосталих седам гласова, само два су консонанти, док су 
осталих пет гласова сонанти, тј. звучни гласови. Експлозивни консонанти 
б и п заузимају иницијалне позиције, при чему је онај у имену звучан, док 
презиме почиње његовим безвучним парњаком п, који је и једини безвуч-
ни глас у склопу овог имена. Звучност је потпомогнута и прозодијским 
обиљежјима: и у имену и у презимену акценат је везан за први слог, с тим 
што је име под дугоузлазним, а презиме под одсјечним краткосилазним 
акцентом, који уз праскави безвучни сугласник п даје овом имену неку 
дозу оштрине.  

Веза са мјестом из кога потиче јунак могла је бити успостављена и 
употребом предлошко-падежне конструкције од + генитив, што је као 
пракса било веома заступљено у нашој народној епици (Милош од 
Поцерја, Од Прилепа Марко, Реља од Пазара, Никац од Ровина итд.) 
[Килибарда, 348], али тиме би у нашем случају била нарушена еуфо-
ничност овог имена5. Осим тога, синтагме Бајо од Пиве и Бајо Пивљанин 
не могу се третирати као синоними јер је у првој аблативна нијанса 

                                                 
2  Појава истискивања аутентичног презимена досељеника у корист етнонима врло је честа, о 
чему свједоче и данашња презимена: Црногорац, Дробњак, Куч, Голијанин и др. 

3  У напомени уз пјесму Зашто Бајо оде у хајдуке В. Караџић наводи како се у Перасту 
приповиједа да се Бајо тамо звао сердар Никола, па он претпоставља да му је крштено име 
било Никола, а Бајо надимак [Вук III, 297]. 

4  Наведено према: S. Nazečić: Iz naše narodne epike. I dio, Svjetlost, Sarajevo, 1959, 17. 
5 У предговору антологијском избору епских пјесама о Бају Пивљанину који су приредили М. 
Блечић и Б. Младеновић сликовито се каже да предлог од “виси на јунаковом имену као тег 
на кантару” [Блечић–Младеновић, 20]. 
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доминантна, док је у другој више наглашена компонента припадности. 
Ова дистинкција врло је лијепо истакнута у сљедећим примјерима: 

 
Ту погибе Пивљанине Бајо,/ од Пераста први харамбаша [Бој на 
Вртијељци, Б–П, 205]; Не бих рекла ни порекла млада,/ Него да је од 
Пераста Бајо [Бајо Пивљанин и Але Новљанин, Б–М, 46]. 

 
Етноним Пивљанин одређује Баја као припадника одређеног племена, док 
се конструкцијом од Пераста овај јунак сигнификује на други начин, тј. 
преко мјеста у коме је провео већи дио свог живота и из кога је ускакао на 
турску територију.  

У стиху ексцерпираном из Огледала српског забиљежили смо и 
другачију варијанту Бајовог презимена: 
 

јеси л’ чуо, јеси л’ разумио,  
побратиме, што је прије било,  
кад је Пивски Бајо ударио [...] 

 [Освета Бајова, Огледало, 253]. 
 

Етноним од локалитета Пива изводи се суфиксом -јанин, док се 
суфиксом -ски обично твори придјев са квалификативним или присвојним 
значењем6. Иако формално представља адјектив, ‘Пивски’ у овом случају 
има семантичку вриједност именице ‘Пивљанин’, те уз Бајово име 
функционише као етноним, односно презиме, због чега је, макар у издању 
којим располажемо, и означено великим почетним словом.  

2.0. Именице у функцији идентификатора и квалификатива. 
Бајово име у епским пјесмама ријетко је кад употребљено без неког 
адлокатива. Најчешће је то ријеч која означава врсту појма у који се може 
укључити и денотат сигнификован ознаком ‘Бајо Пивљанин’, а на синтак-
сичком плану таква именица која стоји уз властиту или какву другу 
именицу има функцију атрибутива. Атрибутив је најчешће квалификатив 
[Симић, 235–140], али уколико је именица на коју се односи из праг-
матичких или стилских разлога изостављена, он има вриједност 
идентификатора.  

2.1. Бајо Пивљанин најчешће је у епским пјесмама одређен као 
хајдук или харамбаша. Он то уистину и јесте био ако се суди према 
његовим подвизима и подухватима усмјереним против Турака. Он је, како 
Вук Ст. Караџић напомиње, зиме проводио у Перасту, а љети је четовао 
по Херцеговини са хајдучком дружином, која у пјесми обично има 
тридесет хајдука7. Али Бајо Пивљанин је у исто вријеме и ускок: он је 

                                                 
6  У Рјечнику ЈАЗУ именица ‘Пивљанин’ има објашњење “čovjek iz Pive ili koji živi u Pivi” [дио 

IX, 906], док је ‘пивски’ “adj. poss. od Piva” [дио IX, 907], а као примјер се наводи стих из 
Огледала српског, при чему је адјектив обиљежен малим словом.  

7  Види напомену уз пјесму Зашто Бајо оде у хајдуке – Вук, III, 296–297. 
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пребјегао са турске територије на млетачку и одатле је ‘ускакао’ у 
покорене области, али не у већим и организованим подухватима, као што 
то ускоци обично чине, већ је његово дјеловање у херцеговачким кра-
јевима било хајдучког типа [види: Баћовић–Папић, 17]. Једини прави 
ускочки подухват овог јунака било је учешће у Боју на Вртијељци, у коме 
је и погинуо. И дубровачка документа, баш као и народне пјесме, Баја 
Пивљанина квалификују као хајдука. Само на једном мјесту Бајо је 
окарактерисан као ‘ускок’ и то у наслову пјесме: Са шта Пивљанин Бајо 
оде у ускоке, док се у тексту помиње да “вино пије шездесет ускока/ у 
Морачу, тврду качаницу/ м е ђ у  њим а Пивљанине Бајо” [Б–П, 29]. 
Међутим, именица ускок нигдје није употребљена као атрибутив уз Бајово 
име: нигдје се не каже ускок Бајо Пивљанин, него искључиво хајдук, 
харамбаша или сл. Чињеница је да је Бајо ‘отишао у ускоке8’, да је ‘међу 
ускоцима’, али он дејствује као хајдук9, он је хајдук међу ускоцима, али и 
ускок међу хајдуцима.  

Атрибутив хајдук најчешће има улогу квалификатива, тј. њиме се 
означава да Бајо Пивљанин спада међу ‘хајдуке’, односно да припада 
‘хајдучкој дружини’:  

 
али га је књига допанула/ од хајдука Баја Пивљанина [Бајо 

Пивљанин, Пјеванија, 586]; Што ме питаш за ајдука Баја [Бајо 
Пивљанин и кнез Драганић, Б–П, 53]. 

 

У случају изостављања властите именице атрибутив ‘хајдук’ 
преузима функцију идентификатора, нпр.: 
 

А сад ћу вам за ’ајдука причат’:/ Бајо с четом на Утес избио [Јован 
Вишњић и паша Гачанин, Б–П, 132]; Топле хајдук сузе прољеваше 
[Зулум без Баја, Пјеванија, 81];  

  

У до сада навођеним примјерима квалификатив или идентификатор 
‘хајдук’ има афирмативну конотацију. Хајдуци су као заштитници 
потлачене раје код Срба изузетно поштовани, што потврђују и стихови из 
пјесме Бајова свадба: 

 
[...] свака фали заручника свога, /но не хоће Анђа Иванова,/ њојзи 

веле млого другарицах:/ “Што не фалиш заручника твога?/ Али си се 
млада понијела/ е је тебе хајдук испросио?” [Бајова свадба, Пјеванија, 
340]. 

                                                 
8 Ријеч ‘ускок’ објашњава се на сљедећи начин: “назив за пребеглицу (обично из Босне и 
Херцеговине) који је, после турских освајања у 16. и 17. ст., упадао из Аустрије или 
Млетачке Републике у освојене области ради обрачуна с Турцима” [РМС, књ. VI, 579].  

9 Према рјечничком опису ‘хајдук’ је “одметник од турске власти и члан дружина које су 
штитиле народ борећи се против турског насиља” [РМС, књ. VI, 705].  
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Међутим, ријеч ‘хајдук’ може имати и значење ‘одметник уопште, 
разбојник’ [РМС, књ. VI, 705], што је условљено њеном етимологијом. 
Наиме, лексема ‘хајдук’ је у српски језик ушла као турцизам и потиче од 
ријечи haudud или haudut што значи ‘друмски разбојник’, а у рјечнику 
турцизама наводи се да она у ствари води поријекло од арапског глагола 
hada, који има значење ‘скренути с правог пута’, па је стога она у српском 
језику примарно значила ‘одметник од власти; друмски разбојник; лопов’ 
[Шкаљић, 300], а тек касније она поприма афирмативно значење: борац 
против турске власти за ослобођење народа, заштитник раје и сл. Зато 
‘хајдук’ уз Бајово име може имати и негативан предзнак, као у стиховима: 
 

А слушајте, моја браћо Турци/ јутрос су ми допанули гласи/ за 
’ајдука Баја Пивљанина,/ да се Влаше кроз Голију скита [Освета Баја 
Пивљанина, Б–П, 142–143]; Сестро моја, Анђелијо млада,/ Немој узет’ 
Пивљанина Баја/ А шта ће ти ајдук од ајдука,/ Који куће ни кућишта 
нема [Женидба Баја Пивљанина, Б–М, 56].  

 

Готово по правилу ‘ајдук’ за Турке представља негативну појаву и 
тим именом обиљежавају ‘одметника’, ‘разбојника’. Да у првом случају 
подвучена ријеч има пежоративну конотацију упућује и друга именица – 
влаше – којом се такође именује овај јунак, а којом муслимани са 
наглашеном пежоративношћу означавају припаднике православне 
вјероисповијести [види т. 2.2.]. У другом случају Бајо је ајдук од ајдука 
који куће ни кућишта нема, и то је оно што га не препоручује као доброг 
мужа или зета, па је јасно да је и овдје лексема хајдук негативно обојена. 

Ипак уз Бајово име чешће стоји именица харамбаша у својству 
титуле, посебно када је ријеч о вокативним синтагмама са апелативном 
функцијом. И ова ријеч има арапско-турско поријекло: ‘харамбаша’ је 
главни харамија, а ‘харамија’ је разбојник, бандит. У основи ријечи 
харамбаша налази се арапска ријеч haram којом се означава оно што је по 
муслиманској вјери недозвољено или оно што је грешно, недопустиво, 
неправедно [Шкаљић, 312–313]. Ипак, ријеч ‘харамбаша’ у српском језику 
рјеђе остварује то ‘погрдно’ значење. Тако је и у нашим примјерима: 

 
Харамбашо Пивљанине Бајо [Бајо Пивљанин и Дробњаци, Л, 289]; 

Не бој ми се, харамбаша Бајо! [До три харамбаше, Б–П, 64]; Па ’ајдемо, 
’арамбаша Бајо! [Бајо и Мрка буљубаша, Б–П, 112]; но им не да 
харамбаша Бајо [Бајо Пивљанин, Пјеванија, 589]; па бесједи Бајо 
харамбаша [Зухо и Вујо, Б–П, 70]; Кад га виђе паша од Требиња,/ овако 
је говорио Лиму:/ “Добро дош’о, Бајов побратиме! А ђе ти је арамбаша 
Бајо? [Бајо Пивљанин и кнез Драганић, Б–П, 53]. 

 
Иако лексеме хајдук и харамбаша имају за изворнике турске, односно 
арапске ријечи са негативном конотацијом, ова друга, будући да се 
доживљава као титула, губи пежоративну значењску нијансу чак и у 
исказу припадника муслиманске вјере, што потврђује наш посљедњи 
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примјер, у коме паша гатачки Лима идентификује као ‘Бајовог 
побратима’, што значи да Баја уважава, иако му је овај противник, па и 
арамбаша уз Бајово има афирмативну вриједност. 

Сличну вриједност има и лексема четобаша којом се означава вођа 
чете [РМС, књ. VI, 871]. Ријеч је сложена из словенске ријечи чета и 
турске баша – ‘поглавар, старјешина, првак’ [Шкаљић, 122], и може се 
сматрати синонимичном са лексемом харамбаша. Упортијебљена је два 
пута уз Бајово име: 

 
Хајде, Бајо, наша четобашо! [Зулум без Баја, Пјеванија, 81]; Но му 

вели четобаша Бајо [Женидба Меха Ришњанина, Пјеванија, 790],  
 

Уз име Баја Пивљанина стоје и именице јунак и соко: 
 

Жива мука пала на јунака,/ на јунака Пивљанина Баја [Мијат 
Томић спасава Баја Пивљанина, Б–П, 90]; до јунака Пивљанина Баја [До 
три харамбаше, Б–П, 60]; 

Чујеш, Бајо, мој сиви соколе [Бајо Пивљанин и Але Новљанин, Б–
М, 43]; Сив’ соколе, Пивљанине Бајо [Јован Вишњић и паша Гачанин, 
Б–П, 130]; а пред њима силан ’арамбаша, соко сиви Пивљанине Бајо 
[Бајо Пивљанин и бег Мушовић, Б–П, 145]; На њих соко ударио Бајо 
[Бајо и Мрка буљубаша, Б–П, 117]; док је мене тридесет ајдука/ и сокола 
Пивљанина Баја [Бајо и Богдан Миљанић бране Пиву, Б–П, 75]; Моја 
цура јесте испрошена/ за сокола Пивљанина Баја [Бајо Пивљанин и 
паша од Загорја, Б–М, 79]. 

 

Фигуративно употребљена лексема соко у једном од својих значења 
има и вриједност ‘јунак’ [РМС, књ. V, 913], а у Рјечнику ЈАЗУ стоји да се 
користи у метафори и алегорији за познате јунаке уз чија се имена она 
често налази као апозиција [РјЈАЗУ, дио XV, 890–891]. Примјећујемо да 
се лексема ‘соко’ среће уз Бајово име чешће него иједна друга, при чему 
она има функцију атрибутива са изразитим квалификативним значењем, 
док се рјеђе налази у апонираној конструкцији. И у четвртом колу у 
Горском вијенцу, које пјева о Боју на Вртијељци, уз Бајово име стоји овај 
квалификатив (соко Бајо су тридесет змајевах/ мријет неће док свијета 
траје [стихови 1046–1047]). Дата лексема, која као да је срасла са Бајовим 
именом, открива да се овај јунак по храбрости и подвизима уздигао (као 
соко) над осталим јунацима. Због тога је он у једном случају назван и 
перјеношом: 
 

Но вели му перјеноша Бајо [Бајо Пивљанин, Пјеванија, 589]. 
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‘Перјеноша’, односно ‘перјаница’ је онај који носи перје, који је перјем 
окићен, а у пренесеном значењу означава човјека који се по нечему 
истакао, па служи као свијетли примјер [РјЈАЗУ, књ. IX, 787. и 790]10.  

У фигуративном значењу за Бајово име веже се и лексема змија, 
односно гуја, и то у два случаја: 

 
Ал’ га љута гуја поћерала:/ љута гуја Пивљанине Бајо [Бајо 

Пивљанин и Лимов харамбаша пале џамију у Предољу, Б–М, 166]; 
Мисли була преварити Баја/ [...]/ Но змија се преварит’ не може,/ ондај 
рече Пивљанине Бајо [До три харамбаше, Б–П, 65]. 

 
Семантика лексеме ‘змија’ у наведеним примјерима је различита, а ни за 
један од њих не може се потпуно прихватити рјечничка дефиниција, 
према којој фигуративно употребљена ријеч ‘змија’ означава злу, опаку, 
подмуклу, лукаву особу [РМС, књ. II, 321]. У првом случају уз ријеч ‘гуја’ 
стоји и одредба ‘љута’, која умногоме детерминише значење цијеле 
синтагме: Бајо је гуја зато што је разљућен, у ствари Бајо је љу т  к а о  
з м и ј а која се свети ономе ко ју је наљутио. У другом примјеру за Баја се 
каже да је змија зато што га је немогуће преварити, тј. он је лукав (исп. 
рјечнички опис), или тачније му д а р  к а о  з м и ј а (исп. Будите, дакле, 
мудри као змије и безазлени као голубови – Јеванђеље по Матеју, 10; 16). 

2.2. Каткада уз Бајово име стоје и именичке лексеме са наглашеном 
пежоративном конотацијом. Турци Баја најчешће погрдно називају 
курвом, курвићем или копилетом: 

 
на дорату Турчин попијева,/ припијева Баја Пивљанина:/ “Ђе си 

курво, Бајо Пивљанине?/ Ево мене а ево сватова./ Што се, курво, кријеш 
по планини [Бајо и свати Ше(х)овића, Б–П, 45]; А ти курво, Пивљанине 
Бајо,/ ако с’ иђе у гору зелену, изађи ми на мегдан јуначки [Бајо и Мрка 
буљубаша, Б–П, 115];  

Гле курвића Пивљанина Баја,/ Какву ми је књигу оправио 
[Пивљанин Бајо и паша од Затарја, Б–М, 148];  

Ао, Бајо, пивљанско копиле [Бајо Пивљанин и бег Љубовић, Б–П, 
198]; па ми ружну ријеч проговори: ‘Курве сине, Пивљанине Бајо, што 
с’, ђауре, тако задоцнио?’ [Зашто Бајо оде у ускоке, Б–П, 29].  

 
Искази у којима се налазе погрдне ријечи упућене Бају најчешће 
представљају увод или позив за мегдан. ‘Курва’ и ‘курвић’ у свом 
секундарном значењу, које се и описује као ‘погрдно’, односе се на 
‘мушкарца кукавицу’, односно на ‘човјека слаба карактера’ [РМС, књ. III, 
133. и 134]. Турцизмом ‘копиле’, односно домаћим еквивалентом ‘курве 
сине’ [Шкаљић, 415] не дира се у јунаштво, већ у част јунакове мајке, па 
зато Бајо агин исказ и доживљава као ‘ружну ријеч’, која ће бити један од 

                                                 
10 Лексема перјеноша није забиљежена у Рјечнику Матице српске, а у Рјечник ЈАЗУ ушла је 
управо преко наведеног стиха из Пјеваније. 

 324 



Лексичка средства у функцији портретисања Баја Пивљанина у епским пјесмама 

разлога (а можда би и сама била довољан разлог) да аги косом посијече 
главу.  

И турцизам ’ајин у функцији апелатива нашао се у једном турском 
исказу уз Бајово име: 

 
Јасно пјева, Баја припијева:/ ‘Ђе си, Бајо, од горе ’ајине?/ Но ако си 

јунак к’о те кажу,/ је л’ те каил да се састанемо? [Освета Баја 
Пивљанина, Б–П, 142].  

 
Лексема ‘ајин’ је у ствари дијалекатска варијанта од ‘хајин’ односно 
‘хаин’, а има значење “издајица, невјерник; злобник, препредењак” 
[Шкаљић, 297]. Нешто су ужег значења лексеме каур, односно ђаур и 
влах, које у турским исказима попримају нијансу пежоратвности, као у 
примјерима: 
 

Држ’те, Турци, срамота вас била/ ухватите силна каурина [Бајо 
Пивљанин и паша од Загорја, Б–М, 83]; Курве сине, Бајо Пивљанине,/ 
што с’, ђауре, тако задоцнио? [Зашто Бајо оде у ускоке, Б–П, 29]; А 
бесједи Пивљанине Бајо:/ “ово није кнежева Ружица,/ него, пашо, 
Пивљанине Бајо!/ Јеси л’ чуо, је л’ ти ко казао/ за каура Пивљанина 
Баја? [Бајо Пивљанин и паша Пећанин, Б–П, 177/178]. 

Јутрос су ми допанули гласи/ за ’ајдука Пивљанина Баја/ да се 
Влаше кроз Голију скита [Освета Баја Пивљанина, Б–П, 142/143]. 

 
Лексема ‘каур’, ‘каурин’ или ‘ђаур’ има персјиско поријекло, а њоме при-
падници исламске вјероисповијести означавају немуслимане, невјернике, 
односно хришћане [Шкаљић, 246]. И лексема ‘влах’ у једном од својих 
значења односи се на немуслимански живаљ на простору Босне и 
Херцеговине [РМС, књ. I, 399], а њоме, како каже Вук Ст. Караџић, “Срби 
закона Турскога у Босни и Херцеговини, тако и у царству Аустријскоме 
изван Далмације, зову и то к а о  з а  п о р у г у [истакла А. Ј.] Власима 
браћу своју закона Грчкога” [Вук, 68]. Употребљене у исказима са 
израженом пежоративном нотом, и оне постају носиоцима погрдног 
значења. Тако у другом примјеру лексема ‘ђаур’ која стоји као замјена за 
Бајово име у свом непосредном окружењу има увредљиву синтагму ‘курве 
сине’. Или: у посљедњем случају уз именицу ‘влах’, односно ‘влаше’ 
(претпостављамо да се ради о вокативу, али могуће и да је употребљен 
средњи род умјесто мушког, чиме би пежоративност била појачана) 
налази се предикат ‘скита’, а он показује да говорно лице омаловажава 
онога о коме говори. Интересантан је и претпосљедњи случај у коме 
лексема ‘каурин’ припада Бајовој говорној реплици у којој он у ствари 
сагледава себе из перспективе свог противника паше Пећанина.  

2.3. Бајово име у епским пјесмама често прате и именице које 
означавају родбинске и друге међуљудске односе. Најфреквентнија је 
свакако лексема побратим, која, управо због своје учесталости, спада у 
домен епског клишеа. Она најчешће има функцију апелатива, при чему 
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може бити праћена атрибутима ‘мио’ или ‘драги’, а регистровали смо и 
њен краћи облик – ‘побро’: 

 
А знадеш ле, Бајо, побратиме,/ дворио сам бега Љубовића [Како 

хјадук наплаћује најам, Б–М, 156]; Побратиме, Пивљанине Бајо [Бајо 
Пивљанин, Пјеванија, 589]; О ти Бајо, мио побратиме! [Није боја без 
Баја, Б–П, 57]; Него, Бајо, драги побратиме! [Бајо и свати Ше(х)овића, 
Б–П, 43]; Не дај, побро Пивљанине Бајо [Похара куле у Трновици, Б–П, 
107]; Побро мио, Пивљанине Бајо [Бајо и прекотарски Турци, Б–П, 98]; 
Ја имадем богом побратима/ у Перасту Пивљанина Баја [Ришњанин 
хаџија и Лимун трговац, Б–П, 33]; а ја имам добра побратима,/ а у 
Рисну Пивљанина Баја [Бајо Пивљанин и паша Пећанин, Б–П, 175]. 

 
Побратимство са Бајом истиче се у први план у ситуацијама када се од 
Баја очекује помоћ. И не само да је Бајо ‘побратим’, тј. ‘као брат’, него, 
кад добро загусти, он је и брат: 
 

Благо брате, Пивљанине Бајо! [Бајо и Мрка буљубаша, Б–П, 116]; 
Па те молим, од горе хајдуче,/ ти поручи моме брату Бају/ не би ли ме 
избавио младу [Бајо Пивљанин и бег Мушовић, Б–П, 150]. 

 
Кћи кнеза Јоковића, коју је задесила голема невоља, дозива свог стрица 
Баја: 
 

А ђе си ми, мој стрикане Бајо? [Погибија Лима барјактара, Б–П, 
187]; Благо мене, мој стрикане Бајо! [Исто, 189]; Јарко сунце, на високо 
ти си/ Стрико Бајо, на далеко ти си [Смрт Лима барјактара и Амзе 
капетана, Б–М, 186]; Стрико Бајо, огријало сунце [Исто, 186] – 

 
при чему користи хипокористике ‘стрикане’, односно ‘стрико’ праћене 
присвојном замјеницом ‘мој’, односно апонираном конструкцијом 
‘огријало сунце’. Кћер кнеза од Брезана у исте сврхе користи шири појам 
рођак: 
 

А код баба ниђе нико нема/ да улака пошље до Перасна,/ до рођака 
Пивљанина Баја [Бајо Пивљанин и бег Мушвоић, Б–П, 150],  

 
док Иво Богдановић, позивајући Баја да му притекне у помоћ, ословљава 
га са пријатељу: 
 

Пријатељу, Пивљанине Бајо [Бој на Вртијељци, Б–П, 202]. 
 

Крвна веза није од пресудног значаја да би се Бајо назвао побратимом, 
братом, стрицем, рођаком... Улога заштитника и спасиоца у разним 
невољама створила је од њега јунака који се доживљава као близак. Зато 
је он у Огледалу српском и идентификован као ‘наш Бајо’: 

нећемо ли њима ударити/ да нашега Баја осветимо [Освета Бајова, 
Огледало, 253]. 
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Улога заштитника и бранитеља Пиве, као и раје у свим црногорским 
и херцеговачким крајевима под Турцима, Бају Пивљанину донијела је и 
епитет узданице: 

 
Не дај, Бајо, наша узданице [Купљење јањичара у Пиви, Б–П, 82]; 

него, Бајо, све Пиве уздање [Исто, 79]; Не дај, Бајо, крило од Пивљана 
[Исто, 85]; Сине Бајо, звијездо Пивљана [Исто, 79]. 

 
Иако су базирани на различитим лексемама, подвучени апелативи ипак 
имају исту семантичку вриједност. Синонимичност конструкција наша 
узданица и све Пиве уздање је очигледна, али и синтагма крило од 
Пиваљана има сличну вриједност – крилом се може назвати онај који 
крили, односно штити [РМС, књ. III, 71] у овом случају Пивљане, па је 
природно да се ови у његову помоћ уздају, док конструкција заснована на 
семантици лексеме звијезда Баја приказује не као звијезду водиљу него 
као онога у кога гледају као у звијезду, у кога све своје надање полажу.  

3.0. Придјевски квалификативи. Одређивање појма помоћу 
придјевских квалификатива у служби атрибута може бити двојако – то је 
квалификација по неком унутрашњем својству или пак постављање 
именичког садржаја у неке спољашње односе [Симић, 211–212]. У 
народним пјесмама о Бају Пивљанину срета се свега неколико придјева 
који квалификују овог јунака на један од ова два начина, док присвојни 
придјев изведен од његовог имена такође служи као квалификатив, али 
најчешће се њиме прецизира спољашњи тип везе појма уз који стоји са 
појмом садржаним у његовој основи.  

3.1. Бајо је најчешће окарактерисан према неком унутрашњем 
својству које се тиче његовог јунаштва. У те сврхе уз његово име 
употребљен је адјектив силан у сљедећим стиховима: 

 
Укну силан Бајо Пивљанине [Бајо и Мрка буљубаша, Б–П, 111]; а 

допаде силан Пивљанине [Бајо и свати Ше(х)овића, Б–П, 46]. 
 

Овај придјев има именичко поријекло: ‘силан’ је онај који посједује силу, 
при чему је појам ‘сила’ шири и семантички богатији од појма ‘снага’ 
[исп. РМС, књ. V, 758. и 902], који се често наводи као његов синоним. 
Онај који је ‘силан’ јесте ‘снажан’, односно ‘јак’, али је он и више од 
тога11. Бајова сила није само проста физичка снага, то је снага која има 
своје извориште у унутрашњој сили, сили духа. Међутим, у већ навођеном 
турском исказу: 
 

Држ’те, Турци, срамота вас била/ ухватите силна каурина [Бајо 
Пивљанин и паша од Загорја, Б–М, 83] – 

                                                 
11 Иако је придјев ‘силан’ значењски пунији од придјева ‘јак’, овај му је ипак ближи него 
адјектив ‘снажан’; прва два као важну компоненту садже и духовну моћ [исп. РМС, књ. V, 
759–760. и књ. II, 559], док се ‘снажан’ тиче више физичке снаге [РМС, књ. V, 903]. 
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придјев ‘силан’ има другачије значење. Наиме, ‘силан каурин’ је онај који 
‘се осилио’, који је ‘осион’, ‘насилан’ [РМС, књ. V, 749].  

За Бајово име веже се, опет као квалификација која се тиче његовог 
јунаштва, и атрибут добар: 

 
А ти си се млада понијела/ Ђе је тебе добар испросио,/ добар јунак 

Пивљанине Бајо [Женидба Баја Пивљанина, Б–М, 50]. 
 

Атрибут ‘добар’ је заправо одредба појма ‘јунак’, а он има функцију 
атрибутива којим се квалификује Бајо Пивљанин. У првом стиху именица 
‘јунак’ је елидирана, а наредни стих објашњава да се квалификатив 
‘добар’ односи управо на њу, а обје скупа да се тичу унутрашњих особина 
Баја Пивљанина. Међутим, у пјесми под истим насловом, али 
забиљеженој од другог пјевача, регистровали смо случај у коме је придјев 
добар самостално употребљен, а тиче се Баја Пивљанина: 
 

Али си се понијела млада/ ђе је тебе добар испросио/ испросио 
Пивљанине Бајо! [Женидба Баја Пивљанина, Б–П, 157]; нијесам се 
понијела млада/ ђе је мене добар испросио./ Бијаше ме добар испросио, 
па је мене други препросио [Исто, 157]. 

 
У наведеним примјерима ‘добар’ се односи на укупан појам, односно на 
укупну личност Бајову, а не само на једну од њених одлика: Бајо је не 
само добар јунак, него је он у свему добар12. У другом од наведених 
примјера ‘добар’ функционише и као идентификатор: њиме се иденти-
фикује Бајо Пивљанин и супротставља појму, односно лицу које је 
идентификовано бројем ‘други’ који има придјевску вриједност ‘различит 
од пређашњег, друкчији од онога о коме је била ријеч’ [РМС, књ. I, 788]. 

У једном стиху за Бајово име индиректно је везан број ‘први’, али са 
придјевским значењем: 

 
Ту погибе Пивљанине Бајо/ од Пераста први харамбаша [Бој на 

Вртијељци, Б–П, 205]. 
 

У опису лексеме ‘први’ под 6.а. наводи се: “који је пред свома другима у 
части, угледу, власти, богатству итд.; најглавнији, најбољи, најзнатнији, 
највећи” [РМС, књ. IV, 869]. У нашем примјеру овај придјев стоји уз 
именицу харамбаша, што значи да је Бајо истакнут као најбољи, највећи, 
најпознатији харамбаша од Пераста.  

Бајо је у једној пјесми оквалификован и као мудар: 
 

Али мудар Бајо Пивљанине,/ не шће њему ударити тада [Бајо и 
свати Ше(х)овића, Б–П, 44]. 

                                                 
12 Према рјечничком опису ‘добар’ је онај који има позитивне особине, који је ваљан, врстан, 
обдарен, односно онај ко је племенит; ко је здрав, јак; угледан [РМС, књ. I, 698];  
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Придјев ‘мудар’ у наведеном случају употребљен је у неодређеном 
придјевском виду, и нема функцију одредбе појма у субјекту, тј. Баја 
Пивљанина, већ он представља предикатив у склопу предиката чији је 
копулативни дио елидиран: Али [је/ је био] мудар Бајо Пивљанин. Иако 
нам је већ познато да се Бајо одликује мудрошћу (исп. цитирани стих: Ал’ 
се змија преварити не да), овдје је ипак акценат не на Бајовој мудрости 
као таквој, него на једном његовом мудром поступку.  

3.1. Спољашњи портрет Баја Пивљанина. За пјесме о Бају 
Пивљанину обично се каже да су ‘хроничарског’ карактера [Меденица, 
303], али се такође истиче и то да је лик Баја Пивљанина у њима потпуно 
изграђен [Меденица, 307], или, како В. Латковић каже ‘докрајчен’ 
[Латковић, 21]. Међутим, спољашњи портрет Баја Пивљанина остао је у 
сјенци унутрашњег. У свега двије пјесме (од четрдесетак објављених) 
народни пјевач се успут задржао и на опису Бајова изгледа. Занимљиво је 
да је оба пута то урађено из женске, односно дјевојачке перспективе. Први 
– глобални опис – дат је у пјесми Бајо Пивљанин и Але Новљанин: 

 
И угледах голема јунака,  
Љуто кратка, а доста дебела,  
Црн му перчин био врат прекрио,  
Црна ока, а црнога брка,  
Џевердаром гдје броји сватове,  
Не бих рекла ни порекла млада,  
Него да је од Пераста Бајо,  
По прилици како људи кажу 

 [Б–М, 46]. 
 

Овај прецизни опис укомпонован је у сан Туркиње дјевојке, а она Баја 
препознаје по казивању, тј. ‘по прилици како људи кажу’. Бајо је прво 
сагледан у глобалу као голем јунак, при чему се овом синтагмом указује 
на његову изузетну физичку снагу, која није у вези са ниским растом (исп. 
придјевску синтагму љуто кратка), већ са Бајовом развијеношћу (исп. 
доста дебела). Пошто је дала опште податке о Бајовој фигури, млада 
Туркиња фокусира појединости везане за боју косе (црн перчин) и врат 
(био = бијели врат), да би на крају уочила и детаље лица: црне очи и црне 
бркове13. Опис је базиран на придјевима голем, црн и бијел, као и на 
придјевским симтагмама љуто кратак и доста дебео.  

У пјесми Женидба Баја Пивљанина народни пјевач је из перспективе 
младе Анђелије дао фрагментарни опис Бајова изгледа: 

 
Док угледа Пивљанина Баја,  
А какав је необичан Бајо,  

                                                 
13 Овај опис одудара од оног који живи у народном предању једино у боји косе и бркова. 
Наиме, Бајо је запамћен као човјек “средњег раста, широких плећа, снажан, лаконог, 
широког чела, риђ” [в. Блечић–Младеновић, 14]. 
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Крвава му до рамена рука 
И његова оштра посјеклица,  
Из лакат’ му крви леденица 
И он води свезана Турчина 

    [Б–М, 59]. 
 
За разлику од претходног описа који је објективан, овај је, судећи према 
првом квалификативу који се тиче Бајова изгледа – субјективан. За Баја се 
каже да је ‘необичан’, па се саопштава у чему се та ‘необичност’ огледа: 
Бајо је ‘необичан’ јер му је рука до рамена крвава, а онда се пажња 
задржава на једном ситнијем детаљу – на леденицама крви које теку из 
Бајових лактова. Опис је остварен помоћу два придјева: општијег – 
необичан и конкретног – крвав. 

3.3. Присвојни придјев изведен од Бајовог имена одређује однос 
припадности или пак неку другу спољашњу релацију појма уз који стоји, 
при чему се предметима, мјестима и лицима који имају неку везу са Бајом 
Пивљанином придаје посебна важност. Најчешће се у том смислу истиче 
вриједност Бајовог оружја: 

 
више ваља Бајово оружје/ него двије хиљаде цекинах [Бајо 

Пивљанин, Пјеванија, 586]; е ваљаше Бајово оружје/ за троје од те 
трговине [Женидба Меха Ришњанина, Пјеванија, 787]; А кад виђе 
Пивљанине Бајо,/ па овако разговара ш њиме: “Мој сестрићу, момак 
Маријане, ево теби мога џефердара,/ мој џефердар бољи је од твога! Ш 
њим ђе смотриш неће преварити!” [Мијат Томић спасава Баја 
Пивљанина, Б–П, 91]. 

Бајово оружје у другом примјеру постаје параметар према коме се мјери 
вриједност неке робе, а свуда се директно каже да је оно ‘вредније’, одн. 
да ‘више ваља’ или да је ‘боље’ од онога што се са њим пореди. Исто тако 
и Бајов калпак постаје мјера која служи за равноправну подјелу 
заплијењеног блага: 

И велико благо придобише,/ Придобише те га подијелише,/ Но не 
дијеле бројем ни есапом,/ Но калпаком са Бајове главе [Бајо Пивљанин 
и Китоњић Осман, Б–М, 108]; Па сједоше дијелити благо,/ но не дијеле 
бројем ни хесапом,/ већ калпаком Баја Пивљанина [До три харамбаше, 
Б–П, 67/68]. 

 

У пјесмама које обрађују тему Бајове женидбе Бајово прстење има 
посебну вриједност за дјевојку или за њен род: 

 
Дај ми, боже, у срећу јунака,/ дај ми, боже, прстење Бајово [Бајова 

свадбе, Пјеванија, 342]; Ја те Богом великијем кумим,/ Кажи мене 
Бајово пршћење [Женидба Баја Пивљанина, Б–М, 56]; Но се немој, 
ћерко, преварити,/ Да те љута не уједе гуја,/ Да ти узмеш паше 
обиљежје,/ Но ти узми Бајово прстење [Бајо Пивљанин и паша од 
Затарја, Б–М, 80]. 
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Придјев ‘Бајово’ не одређује прстење само по припадности, већ и по 
квалитету: самим тим што припада Бају, оно је претпостављено 
‘обиљежју’ других просаца, тј. има већу вриједност. 

У пјесмама о Бају Пивљанину помињу се и неколика локалитета 
везана за његово име. У првом реду ту је Бајова кула: 

 
Такав бјеше у хајдука хадет,/ Како чуше пушке хабердаре,/ 

Скупише се под Бајову кулу [Бајо Пивљанин и Дробњаци, Л, 289]; У 
најљепше доба долазили/ У Сељане под Бајову кулу [Бајо Пивљанин и 
Китоњић Осман, Б–М, 102].  

 
Интересантно је да се Бајова кула у пјесми Бајо Пивљанин и Дробњаци 
везује за његово родно село, које је овдје означено као Сељани. Познато је 
да постоје ‘Бајове зидине’ у Рудиницама [Баћовоћ, 109], док се и до данас 
код Пераста препознаје објекат под називом ‘Бајова кула’. Мјесто на коме 
је Бајо посјекао Турчина, послије чега је примљен у хајдучку дружину 
познато је као Бајово поље [Радојевић, 123–124]. Овај топоним помиње се 
два пута у пјесми Смрт Лима барјактара и Амзе капетана: 
 

Кад дођоше пољу Бајовоме [Смрт Лима барјактара и Амзе 
капетана, Б–М, 185]; Док доћера пољу Бајовоме [Исто, 185]. 

 
Описујући пут чете од Пераста у пјесми Хајдучка неслога, народни пјевач 
наводи неколика локалитета, међу којима и Бајов камен: 
 

Пређе чета преко Кривошија,  
и Грахово и Бањане мину 
и ето је на Утес планину,  
па на Бајов камен починула 

 [Б–П, 118]  
 

Као и у већини пјесама овог типа, дата је прецизна топографија радње, те 
је стога лако закључити да је Бајов камен микротопоним везан за подручје 
Голије, и да се, према назнакама народног пјевача налази близу пута (исп. 
стихове: ‘погледаше друмом чавленијем, док голема спазише јунака’). 
Према усменом казивању Голијана, наведени локалитет третира се као 
заселак у склопу села Јасиковица, и налази се недалеко од главног 
голијског пута. 

Не само мјеста која стоје у некој вези са Бајом, него и изабрани 
хајдуци, какав је био Лимо Барјактар, препознају се преко побратимства 
са Бајом: 

 
јер ми је ћерка испрошена,/ испрошена и прстеновна/ за јунака од 

Пађена Лима,/ за Бајова Богом побратима [Бајо Пивљанин и кнез 
Драганић, Б–П, 49]; овако је говорио Лиму:/ “Добро дош’о, Бајов 
побратиме!” [Исто, 53].  
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Први пут апонирана конструкција са Бајовим именом служи као додатни 
идентификатор којим се одређује већ одређени денотат, то јест лице које 
је већ идентификовано преко имена и мјеста са кога потиче, док у другом 
случају Лимо није ословљен по имену, већ је назван Бајовим 
побратимом, јер га говорно лице прво препознаје по тој спољашњој вези 
са Бајом. Јасно је у оба случаја да је Бајо познатији од Лима, те стога 
његово име и служи као знак преко кога препознају јунака који му је 
побратим.  

4.0. Пјесме о Бају Пивљанину спадају у круг хајдучких пјесама, па је 
народном пјевачу било најважније да опише какав хајдучки подвиг, тако 
да сам догађај представља најмоћније оруђе којим се из пјесме у пјесму 
ваја Бајов портрет. Стога и глаголске лексеме у склопу конструкција у 
чијем се субјекту налази име Баја Пивљанина могу послужити као важан 
фактор у карактеризацији овог епског јунака. С обзиром на то да су Бајови 
хајдучки подвизи међусобно врло слични (похара куле, плијен стоке, и то 
обично мотивисан зулумом неког Турчина, затим одбрана дјевојачке 
части, супротстављање турском насиљу уопште, савладавање препрека 
везаних за Бајову или Лимову женидбу), једноличне су и глаголске 
лексеме које их именују. Бајо је приказан као јунак који дјела, односно 
‘твори’, а мање ‘збори’, па су најфреквентнији галаголи којима се ознчава 
нека акција, док су глаголи говорења, као и глаголи којима се означавају 
душевна стања, нешто рјеђи. 

4.1. Међу глаголима кретања највишу фреквенцију има глагол 
скочити, а повремено се употребљавају и глаголи отићи, покренути (се): 

 
виђе Бајо шта му књига пише,/ скочи Бајо на ноге лагане [Бајо 

Пивљанин и паша Пећанин, Б–П, 176]; ситна књига Бају допанула,/ 
књигу гледа и од ње се мучи,/ и од муке на ноге скочио [Бајова свадба, 
Пјеванија, 341]; Пошто Бајо виђе Пивљанине/ Да он друга у дружини 
нема,/ А који би њега послушао,/ Скочи Бајо на ноге лагане,/ Па он оде 
доље низ планину [Погибија Бећка Грађанина, Б–М, 68]; Па да видиш 
Пивљанина Баја,/ Скочи јунак на ноге лагане/ И подвикну три стотин 
хајдука [Пивљанин Бајо и паша од Затарја, Б–М, 151]; Раскака се Бајо 
низ планину [Бајо Пивљанин осветио побратима Крвавац Османа, Б–М, 
86]; Бајо скочи од земље на ноге/ и на рамо диже гарубина,/ а за њиме 
остали ајдуци [Освета Баја Пивљанина, Б–П, 136/137]; Оде Бајо, ријеч 
не чињаше [Бајова свадба, Пјеванија, 341]; Отолена се покренуо Бајо 
[Бајо Пивљанин и Але Новљанин, Б–М, 45]. 

 
Фразеологизам ‘скочити на ноге (лагане)’ обично има значење ‘побунити 
се’ [РМС, књ. V, 817], а на стилском плану третира се као опште мјесто у 
склопу структуре епске пјесме, при чему се њиме означава почетни корак 
неког већег подухвата. Поред тога што приказује Баја Пивљанина као 
‘лаконогог’, какав је и запамћен у народном предању [Блечић–
Младеновић, 14], глаголска синтагма чији је управни члан глагол скочити 
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истиче и Бајову одлучност и спремност на акцију. Он је јунак који се 
много не предомишља, и не образлаже акцију (исп. оде Бајо, ријеч не 
чињаше), већ, чим му књига стигне, он ‘скочи на ноге лагане’. Исту 
функцију имају и одрични глаголи не сједјети и не стајати: 
 

Ма ни Бајо не сједи залуду [Бајо Пивљанин и кнез Драганић, Б–П, 
55]; Та ни Бајо залуд не стајше,/ Него Бајо чету окупива [Бајо 
Пивљанин и Але Новљанин, Б–М, 44/45]. 

 
Бајо је у епским пјесмама приказан и као брзоног, о чему свједоче глаголи 
бјежати, похитати, сустићи, као и синтагма хитро поћи: 
 

Гоне Баја пољем зеленијем,/ Бјежи Бајо преко поља равна./ Ниђе 
њега стићи не могаху,/ Док све поље Бајо прегазио/ И прими се крила и 
планине [Бајо Пивљанин и паша од Згорја, Б–М, 93]; Стани побро, 
Његошевић Мато,/ да си мене јуче побјегао,/ опет бих те данас сустигао 
[Бајо Пивљанин и бег Љубовић, Б–П, 200]; Па је друштву похитао Бајо 
[Погибија Бећка Грађанина, Б–М, 70]; хитро Бајо до дружине пође 
[Зулум без Баја, Пјеванија, 82]. 

 

Бајо је најчешће приказан у акцији (похари куле, мегдану и сл.), па 
су зато уз његово име често употребљени глаголи којима се означава 
нека акција, нпр.: 

 
Тада Бајо чету поврнуо/ на Муртину пребијелу кулу,/ те бијелу 

кулу оробио,/ оробио, па је запалио [Похара куле у Трновици, Б–П, 108]; 
Бајо пашу припуштио близу,/ па га добро гађа џефердаром,/ добро гађа, 
а боље погађа [Јован Вишњић и паша Гачанин, Б–П, 132]; Када виђе 
Пивљанине Бајо/ на невјери да ће погинути,/ баци мача у зелену траву,/ 
пак Турчину под сабљу подлијеће;/ десном га је руком ухватио/ за 
десницу и за бритку сабљу,/ а лијевом за грло бијело,/ обори га у зелену 
траву,/ од љутње зубима га закла [Бајо Пивљанин и бег Љубовић, Б–П, 
200]. 

 
Иако је радња мање-више исприповиједана шаблонским конструкцијама, 
подвучени глаголи приказују Баја као брзог, сконцентрисаног и вјештог 
мегданџију и хајдука.  

4.2. Бајо Пивљанин је у епским пјесмама приказан и као хајдук чија 
је акција неријетко изазвана неком емоцијом. Редовна је појава да Бајо, 
добивши књигу из завичаја или видјевши муке раје, ‘пусти сузе низ бијело 
лице’. У те сврхе народни пјевач користи опет клишеизиране глаголске 
конструкције којима се откривају јунакова душевна стања. У 
примјерима: 

 
Ал’ су Баја сузе пропануле [Зухо и Вујо, Б–П, 72]; из рука му књига 

испанула,/ а низ образ сузе удариле [Купљење јањичара у Пиви, Б–П, 
82]; Када Бају књига долазила,/ те видио шта му књига пише,/ проли 
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сузе низ бијело лице;/ удари се руком по кољену,/ колико се лако ударио/ 
на кољену чову иштетио [Бајо и Мрка буљубаша, Б–П, 111]; А разгледа 
низ књигу јазију, Удари се по кољену руком [Смрт Лима барјактара и 
Амзе капетана, Б–М, 184]; Док натрча Пивљанине Бајо,/ А кад виђе 
Лима погинула,/ Проли сузе низ бијело лице,/ Па дотрча Амзи капетану,/ 
Мачем ману, посјече му главу [Исто, 190]; А кад Турци кафу испијаху,/ 
одбацују зарзе и чибуке,/ па за руке узимљу ђевојке,/ сваки своју на 
кољено тура./ Све то гледа Бајо из омара./ У главу му узаврио мозак,/ у 
прсима срце закуцало,/ срце игра да би искочило,/ па од зора прси 
потрескују,/ а на њима токе позвецкују,/ а шкрипе му у вилици зуби,/ 
бијеле му задрхтале руке. Виђе Бајо да чекања нема,/ па од земље на 
ноге скочио,/ а на прси токе прекорио [Бајо Пивљанин и бег Мушовић, 
Б–П, 153/154]; Укну силан Пивљанине Бајо [Бајо и Мрка буљубаша, Б–
П, 111]; Ражали се Пивљанину Бају,/ Па поведе Туркињу ђевојку,/ 
Поведе је ко сестру рођену [Бајо Пивљанин и Китоњић Осман, Б–М, 98] 
– 

 
смјењују се туга и гњев. У највећем броју случајева књига или неки 
призор код Баја изазивају жалост (проли сузе низ бијело лице), потом се 
рађа гњев (удари се руком по кољену), а гњев рађа жељу за осветом, при 
чему јунак, баш као и Хомеров Ахилеј, нема милости према непријатељу. 
Душевна стања најчешће су описана преко спољашњих манифестација, а 
поетски је свакако највреднији опис Бајовог бијеса у пјесми Бајо 
Пивљанин и бег Мушовић. 

4.3. У пјесмама Бајо Пивљанин и бег Мушовић и Освета Баја 
Пивљанина Бајов портрет је употпуњен употребом глагола визуелне 
перцепције, којима се открива и његова изузетна моћ опажања: 

 
А кад Бајо повуче дувана,/ те се јунак мало разгалио,/ он погледа 

пољу Брезанскоме./ Кад угледа један крд оваца,/ пет стотина пивскије 
кулаша,/ на овцама немаше чактара,/ него пусте без чактара јаве./ За 
овцама немаше чобана,/ осим једна црна пристајаше./ Када виђе 
Пивљанине Бајо,/ то јунаку необично било [Бајо Пивљанин и бег 
Мушовић, Б–П, 146]; даде му се нешто погледати,/ наврх Крсца код 
Звиздића куле,/ око куле коњи повезани,/ оседлани, уздом зауздани./ 
Гледа Бајо, па се зачудио [Освета Баја Пивљанина, Б–П, 140/141]. 

 
Бајо је у стању да уочи и најситније, али уједно у најважније детаље, који 
су му прво необични или који га чуде, а затим буде његову знатижељу и 
воде ка разрјешавању загонетке.  

4.4. Уз Бајово име ријетко су у предикату употребљени глаголи 
говорења: 

 
Тад дружину Бајо свјетовао [Бајо Пивљанин и кнез Драганић, Б–

П, 52]; Код стоке су три ђевојке младе;/ па кад цуре Баја опазише,/ од 
њега се младе препадоше/ и почеше бјежат од јунака./ А Бајо им 
полагано виче [Освета Баја Пивљанина, Б–П, 137]; Скочи Бајо од земље 
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на ноге,/ Па ђевојци тио проговара [Бајо Пивљанин и паша од Загорја, 
Б–М, 82]; Викну Бајо грлом бијелијем [Бајо Пивљанин и Але Новљанин, 
Б–М, 47]. 

 
Наведене глаголске лексеме и синтагме у чијем се центру оне налазе 
приказују Баја као тактичног човјека (он савјетује, полагано виче и тијо 
проговара), док посљедњи примјер у први план истиче јасност и гласност 
Бајове говорне реплике. 

Иако ријетки, Бајови искази имају важно мјесто у концепцији 
изградње његовог лика. Први битан моменат у том погледу јесте тај што 
је Бајо шкрт на ријечима. Распричан је у свега неколика случаја, и то, по 
правилу онда када приповиједа о разлогу његовог одметања у хајдуке. 
Будући да је примарно приказан као човјек акције, Бајо Пивљанин често 
користи безглаголске конструкције у којима елидирани императив 
преноси свој садржај на предлошко-падежну синтагму са прилошким 
значењем, при чему подстицај бива интензивиран:  

 
Онда Бајо у дружину дође/ и оваку ријеч говорио:/ “На ноге се ако 

Бога знате!” [Бајо и Мрка буљубаша, Б–П, 115]; А Бајо му на то 
одговори:/ “Сан је лажа, а Бог је истина;/ но преда њи’ да им 
западнемо!” [Освета Баја Пивљанина, Б–П, 142] – 

 

Народни пјевач користи јунакове реплике да би доградио његов 
портрет, при чему је у свима наглашена Бајова етичност: 

 
Гријота је удрит на сватове/ и ђевојци срећу укинути [Ришњанин 

хаџија и Лимун трговац, Б–П, 38]; Немојте се који преварити,/ 
Безакоње данас учињети/ Да убије попа Вуловића./ Грехота је убит 
свештеника [Бајо Пивљанин и Дробњаци, Л, 291]; Господару, беже 
Љубовићу,/ штета теби погинут од мене,/ м е н и  жа о  у м р и ј е т од 
тебе;/него хајде да се помиримо./ Ако сам ти брата погубио,/ мене 
јесте младост занијела,/ и ја сам се давно п о к а ј а о [Бајо Пивљанин и 
бег Љубовић, Б–П, 196/196]; Побратиме, Радошевић Лука,/ Ја ти тамо ни 
крочити нећу,/ Јер сам н е в ј е ш т пољу Невесињу [Како хајдук 
наплаћује најам, Б–М, 156/157]. 

 
Док прва два примјера наглашавају Бајову хуманост, односно чојство, 
посљедња два примјера истичу његову отвореност, односно искреност: он 
без устезања признаје грешку (‘давно се покајао’), као и то да му је ‘жао 
умријети’, а у пјесми Како хајдук наплаћује најам без стида каже да је 
‘невјешт пољу Невесињу’14. 

5.0. Бројеви и прилози за количину употребљени у исказима о 
Бају Пивљанину имају вриједност квантификатора и на индиректан начин 
                                                 
14 В. Латковић истиче да су Бајове најбитније каректерне црте отвореност и поштење, 
хуманост, честитост, искреност, и као потврду за то наводи Бајове исказе [Латковић, 21–22] 
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потврђују да је Бајо ‘први’ међу хајдуцима. Најчешће се пребројавају 
Бајове ране и изражавају се бројевима који спадају у домен епског 
клишеа. Обично Бајо има седамнаест рана, а на једном мјесту каже се да је 
задобио чак двадесет четири: 

 
док ево ти Пивљанина Баја/ на њему је седамнаест рана [Женидба 

Баја Пивљанина, Б–П, 161]; за њим иде Пивљанине Бајо/ и он носи 
седамнаест главах/ и на себе седамнаест ранах [Бајова свадба, 
Пјеванија, 343]; Отеше му стотину волова,/ а ранише сестрћа Јовића,/ 
задаше му седамнаест рана;/ ма утече Бајо Пивљанине и рањена унесе 
сестрића [Хајдучка неслога, Б–П, 122]; од тридесет и четири друга/ нема 
ништа здраво до четири, но му сваки допануо рана;/ неки двије, а неки 
четири, а на Бају двадес и четири [Мијат Томић спасава Баја 
Пивљанина, Б–П, 90].  

 
Посљедњи примјер лијепо илуструје начин на који пјевач Баја издваја 
изнад осталих јунака: обичан јунак може у бици стећи од двије до четири 
ране, али Бајо, који је увијек и свуда први, и у том погледу предњачи – он 
носи двадесет четири ране. Хиперболом није обухваћен само број рана: 
Бајо може да посијече у једном хајдучком подухвату и седамнаест глава. 
Наведене хиперболе су у функцији истицања Бајове изузетне физичке 
снаге, али се њима наглашава и то да се Бајо није штедио у сукобима са 
Турцима, него је храбро јуришао прса у прса.  

Бајо је у народним пјесмама приказан као јунак коме је припадало 
посебно мјесто и међу њему равнима. О томе говори начин на који је 
подијељен хајдучки плијен у пјесми Хајдучка неслога: 

 
Па да видиш Дели Дрпе Марка,  
ђе он скиде капу тафталију,  
те дијели жуте маџарије,  
сваком даје што је за којега,  
а највише Бају Пивљанину 
  [Б–П, 124].  

  
У хјдучким дружинама зна се свачија мјера и мјесто, па се према томе 
дијели и плијен. Интересантно је да у пјесми у којој је ријеч Дели Дрпа 
Марко задобија плијен и дијели га са двојицом харамбаша – Бајом 
Пивљанином и Лимом барјактаром – који су повели чету од Пераста. Иако 
имају исти статус харамбаше, показује се да поменута три јунака нису 
једнака: Бајо је већи од осталих, што и показује прилошки суперлатив 
највише употребљен у функцији одредбе за количину. 

5.1. У епским пјесмама посвећеним Бају Пивљанину евидентна је и 
употреба предлошко-падежних конструкција са прилошким значењем 
које се могу посматрати као секундарно средство у изградњи портрета 
овог епског јунака. Најчешће се у склопу типизираног почетка срета 
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инструментал именице чета (или одговарајуће замјенице), уз који стоји 
предлог пред, у функцији предикатива у оквиру копулативног предиката: 

 
чета мала тридесет ’ајдука,/ пред четом је Пивљанине Бајо [Бајо 

Пивљанин и Мрка буљубаша, Б–П, 109]; чета се је мала подигнула/ од 
Пераста и Приморја славна,/ а пред четом Пивљанине Бајо [Зулум без 
Баја, Пјеванија, 81]; Мала ми се чета подигнула/ откуд ми се вазда 
подизала,/ од Пераста града бијелога, пред њоме је Пивљанине Бајо 
[Зухо и Вујо, Б–П, 69]. 

 
Конструкција пред четом у склопу предиката који се односи на Бајово 
име, као и бројеви и прилог у претходној тачки, истиче да је ријеч о јунаку 
којем припада првенство, односно старјешинство.  

Конструкција без Баја нашла се у наслову двију пјесама: Није 
боја без Баја и Зулум без Баја, а регистровали смо је и у стиховима: 

 
ал без Баја не имаше боја [Није боја без Баја, Б–П, 59]; Без Баја 

нам тамо пута нема [Бајо Пивљанин и Китоњић Осман, Б–М, 101]. 
 

Наведени генитив Бајовог имена с предлогом без налази се у склопу 
конструкција са логичким субјектом, а представља одредбу околности. 
Изузетак је једино наслов Зулум без Баја, гдје иста конструкција има 
функцију атрибутске одредбе. У оба случаја конструкцијом се преноси 
иста информација: Бајово присуство је неопходно да би нека акција 
успјела. 

6.0. На основу претходног прегледа можемо закључити сљедеће: 
6.1. Драгојло – Бајо Николић у епским пјесмама идентификује се 

искључиво преко етнонима ‘Пивљанин’ (или ‘Пивски’) у функцији 
презимена. Ииме и презиме овог јунака једно је од најзвучнијих у српској 
епици.  

6.2. Уз име Баја Пивљанина најчешће стоје именице, односно 
атрибутиви са значењем титуле, односно друштвеног положаја (хајдук, 
харамбаша, четобаша, јунак), затим именице са пренесеним значењем 
(соко, змија), као и именице које, у зависности од тога ко их изговара, 
имају афирмативну (побратим, брат, рођак, узданица) или пежоративну 
конотацију (курва, копиле, ајин, каурин, влах). Иако нису разноврсне, ове 
именице се показују занимљивима јер је и помоћу њих могуће освијет-
лити неку од карактерних особина овог епског јунака. Једне га приказују 
као бунтовника и истакнутог јунака (хајдук, харамбаша, соко), друге као 
омраженог непријатеља Турака, док треће говоре о Бају заштитнику и 
спремном помоћнику свима који његову помоћ траже. 

6.3. У функцији изградње унутрашњег потрета Баја Пивљанина у 
епским пјесмама употребљавају се придјеви силан, добар, први и мудар, 
док је његов спољашњи портрет дат у свега двије пјесме, при чему је у 
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једној од њих потпун, док је у другој фрагментаран. С друге стране, 
присвојни придјев изведен об Бајовог имена има функцију квалификатива, 
а стоји уз појмове који се тичу оружја, дијелова хајдучке опреме, прстења, 
извјесних локалитета, као и јунака који се препознају преко побратимства 
са Бајом.  

6.4. Иако нису разноврсне, глаголске лексеме заузимају важно 
мјесто у портретисању Баја Пивљанина. Уз субјекат с његовим именом 
најчешће се у предикату налазе глаголи акције, при чему су најфрек-
вентнији глаголи кретања, а имају за циљ да Баја покажу као лаконогог, 
брзог и увијек спремног за акцију. Бајови подухвати у највећем броју 
случајева иницирани су његовим унутрашњим стањем (тугом, гњевом и 
сл.), због чега се у приличној мјери користе и глаголи којима се означавају 
душевна стања. Глаголи визуелне перцепције показују да се Бајо одликује 
изузетном способношћу запажања, док су глаголи говорења и са њима 
повезани искази у функцији истицања етичке димензије овог јунака.  

6.5. Устаљени бројеви којима се пребројавају Бајове ране, прилог за 
количину највише, као и предлошко-падежне конструкције са прилошким 
значењем (пред четом и без Баја) користе се као секундарно средство у 
изградњи лика Баја Пивљанина, а њима се наглашава да Бају припада 
првенство, како у ‘бојевима’, тако и при подјели плијена.  
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Лексические средства в функции создани литературного 
портрета Бая Пивлянина в народном эпическом творчестве 

 
Резюме 

 
Рядом со именем Бая Пивлянина в народном эпическом творчестве 

чаще всего употребляются: во-первых, имена существительные, 
выполняющие функцию определения и имеющие значение титула, статуса 
в обществе; во-вторых, имена существительные, употребленные в 
переносном занчении, а также и имена существительные, которые, в 
зависимости от того, кто говорящий, могут иметь как положительную, так 
и отрицательную коннотацию. Особое место в созаднии образа Бая 
Пивлянина занимают имена прилагательные, обозначающие черты 
характера, в то время как внешность героя остется в тени. Рядом с 
подлежащим, в роли которого выступает личное имя «Бая», 
употребляются динамические глаголы, либо глаголы и глагольные 
словосочетания со значением писхологического состояния. Числа и 
предложно-падежные конструкции с обстоятельственным значением 
являются вспомогательными лексическими средствами, с помощью 
которых создется образ Бая Пивлянина. 
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БАЈО ПИВЉАНИН У  
СОЦИЈАЛНО-ПСИХОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ 

У нашем раду, који је социолошки и психолошки и емпиријски у 
најстриктнијем смислу те ријечи, Бајо Пивљанин је, поред своје двије 
стандардне улоге,од којих је једна историјска,а друга легендарна и епска, 
добио и трећу, наиме улогу тест-фигуре, односно функцију тест-стиму-
луса,с тим што се у овој фигури на свој начин сустичу и прва и друга 
улога, нарочито друга са познатим предањима, легендама и епским 
пјесмама. 

Нема неких нарочитих разлога да овом приликом објашњавамо 
социјално-психолошке механизме који посредују у настанку легендарних 
и епских облика, као и функције што их они имају у заједници и које су у 
суштини ангажоване, будући да се у овим облицима уздиже парадигма 
јуначког мишљења и дјеловања,а и са овом дефинише једна, у своје 
вријеме нова, историјска свијест подржавана, уз то, и поривима који 
потичу из колективно несвјесног. Умјесто тога, држаћемо се емпиријских 
резултата што смо смо их добили примјеном нашег тест-стимулуса. 

Наш тест-стимулус има облик анкетног упитника, који смо за сврхе 
испитивања конструисали и затим примијенили у Бајовој постој-
бини.Треба одмах да кажемо да овакав избор узорка испитивања није био 
пуки гест, него је био методолошки нужан, будући да су наши испитаници 
имали бити у одговарајућој мјери информисани о стварним и осталим 
фактима везаним за Бајову личност.То се, наравно, са највећим разлозима 
могло очекивати баш на територији Пиве. Колико тачно износи ова 
информисаност утрвђивали смо помоћу првог дијела упитника. 

Другим дијелом упитника настојали смо да мало дубље зађемо у 
менталну структуру испитаника, те да, у томе смислу, установимо њихове 
социјалне ставове, моралне појмове, појмове правде, као и потенцијалне 
идентификације са Бајом као епским узором. Такође, занимале су нас и 
могуће аналогије које са овим узором наши испитаници успостављају 
унутар данашњих друштвених и политичких прилика. У неку руку, насто-
јали смо да Баја актуализујемо, да утврдимо колико је он данас виталан 
као мета пројекције и колико референцијалан у овим годинама које су нам 
приредиле једну од оних траума за које се, поред осталог, сматра да 
реактивирају, у мирним временима иначе статичне, митске и епске 
структуре, а ове се пошто буду тако динамизиране, као помоћне конструк-
ције и фиктивне идеје водиље, уплићу у перцепцију, како друштвене 
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збиље тако и властитог идентитета или се, пак, у додиру са реалношћу 
распадају и одбацују као архаични и превазиђени конструкти. Данашње 
прилике врло су, дакле, повољне за наше испитивање, мада, истина, и 
врло тегобне за наше испитанике, за саме испитиваче и скоро све остале. 

Испитани узорак чиниле су следеће групе: (1) група млађих ученика 
из седмог разреда основне школе; (2) група старијих ученика из другог и 
трећег разреда средње школе; (3) група наставника и професора, и (4) 
група одборника општинског парламента. 

У наставку ћемо размотрити резултате које смо добили: 
Што се тиче информисаности, она се показала сасвим задовоља-

вајућа и иде према следећем редоследу (видјети Табелу бр.1): најбољи су 
професори и наставници, затим одборници и старији ученици, а на крају 
су млађи ученици. Овакав редослед био је очекиван и тако потврђено 
очекивање се, уз општи скор, може узети као доказ валидности онога што 
даље долази. 

А даље долази други дио упитника са којим долази једна прилично 
сложена слика у којој је Бајо Пивљанин мјерен овим временом и ово 
вријеме Бајом. 

На слици прво видимо Баја који је, према добијеним одговорима (на 
ставци бр. 8) племенит, мудар, праведан, частан, одлучан и сналажљив 
човјек, па још наочит и висок мушкарац, те, изнад свега, одважан и храбар 
борац за част и слободу свог народа, који је борац против неправде, 
тираније и насиља (што се све слаже са стереотипом великог народног 
јунака) – елем, видимо таквог Баја у оштром конфликту са ситуацијом. 
Ако бисмо, наиме, обрнули стријелу времена и (како је то речено у ставци 
бр. 5) данашње доба пребацили у Бајово, судећи по најфреквентнијим 
одговорима и то у свим групама (уз апстиненцију од по 1/3 испитаника у 
свакој групи), Бајо би за свог главног непријатеља имао актуелну власт у 
Црној Гори. Штавише, Бајов конфликт са ситуацијом био би и много већи 
него што је стварно био, пошто он, у овом случају, не би имао никакве 
западне савезнике као што је у своје доба имао Млетке. Напротив, међу 
његовим главним непријатељима (сем актуелне власти,мафије и поједи-
них нација из окружења), били би НАТО- пакт и лидери Новог свјетског 
поретка, те би тако (као што се изјашњава 38% испитаника из једне групе) 
постојала и опасност да Бајова глава доспије на хашке оптужнице, слично 
томе, додаћемо, како је и била доспјела на ону параду у Стамболу кад је 
била и посебно обиљежена. Морамо, при томе, да напоменемо да „Хаг“ у 
нашем упитнику није био понуђен нити у виду питања нити у виду 
могућег одговора, већ је, у категорији „нешто друго...“ (у ставци бр. 4) био 
спонтано формулисан. Паралелно са горе реченим, Бајове главне савез-
нике чинили би Пивљани, Срби, Руси, народ, сиротиња и опозиција, као и 
појединци са хашких оптужница који су и били једини што су (на ставци 
бр. 3) били упоређивани са Бајом (истина уз врло високу апстиненцију од 
80-90 % на самој ставци). 
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Тако, значи, стоје ствари кад се једном „обрнемо у времену“. А кад 
се „обрнемо још једном“, те тако Баја пребацимо у наше доба, слика што 
је приказујемо постаје још сложенија. Ако је пажљиво загледа, човјек ће 
чак помислити да се на њој образује читава једна, такорећи шекспировска, 
драма која је, у неку руку, подједнако сазрела и за позорницу и за 
клинику. Пребачен, наиме, у наше доба (које је сугерисано у ставци бр. 4), 
судећи према најфреквентнијим одговорима у три групе (са фреквен-
цијама од 33 % до 85 % ) Бајо би био генерал. Уколико не би имао срећу 
да буде обичан, нормалан и анониман човјек или, пак, лидер опозиције – 
што се све појавило у виду резервних варијанти и уколико би избјегао да 
буде хашки робијаш, што је била главна варијанта у једној групи, Бајо би 
данас био, дакле, генерал и самим тим би, закључићемо, уз речени 
конфликт са актуелним властима, као частан човјек, морао бити и у 
неизбјежном конфликту са самим собом. У сваком случају, види се да му 
не би било нимало лако пошто се из клиничког искуства и теорије добро 
зна да сличне врсте конфликата спадају међу озбиљне изазиваче-
узрочнике како индивидуалних тако и масовних психози, о чему нећемо 
даље, а нећемо с обзиром да ми, ипак, не говоримо о јунацима нашег доба, 
осим наравно у оном степену који је потребан да се што тачније испитају 
виталне функције једног јунака из прошлости. 

Једна варијабла која нас је занимала, а служи у сврхе таквог испити-
вања виталности, везана је за психолошки процес идентификације. У 
упитнику смо имали одговарајућу ставку (бр. 9) и преко ње смо установи-
ли да одређена идентификација са Бајом код наших испитаника није мала 
мада се, с обзиром на апстиненцију од око 30% у свакој групи, не може 
рећи ни да је нарочито велика. У томе смислу, када би они били (као) Бајо 
Пивљанин, наши испитаници би се данас борили против неправде, 
криминала и садашње власти, таман као што би то, по њиховом 
мишљењу, као што смо већ видјели, чинио и Бајо, да се некако нађе у 
прилици, а радили би исто оно што је радио он и да се нађу у његовом 
времену и на његовом мјесту. Поред овакве опште орјентације, у одго-
ворима се појављују и неке специфичности везане за поједине групе. 
Тако, напримјер, професори и наставници испољавају повећану толе-
ранцију па говоре и о дијалогу с противничком страном док су насупрот 
томе, млађи ученици прилично радикални како у питањима освете тако 
(замислите!) и у погледу избора економских проблема које би они 
решавали на државном нивоу.Старији ученици, са њихових 16 и 17 година 
помињу и снимање филмова као свој, односно Бајов данашњи посао, а 
стављајући се на његово мјесто и у његово вријеме помињу, богами, и 
хареме жена, те би тако њихова, односно, Бајова дјела представљала 
јуначке подвиге на још један начин. Ови адолесценти кажу још и то да, са 
Бајовим идентитетом и особинама, они данас не би ништа радили, већ би, 
како кажу љенствовали „као и сви остали“ и ови су одговори, наравно, 
интересантни индикатори који указују на који начин адолесценти, у јеку 
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своје борбе са кризом идентитета, виде данашњу сцену идентификације и 
расположиве узоре за друштвено понашање. 

При тумачењу добијених одговора није уопште сувишно да се пос-
тави питање да ли наши испитаници посједују довољно велику дистанцу 
према легенди или је можда не посједују него су, умјесто тога, епски 
заслијепљени. Из добијених одговора може се закључити да таква дистан-
ца углавном постоји и то видимо по томе што није велики (а у појединим 
групама је и сасвим мали) проценат испитаника који су увјерени у то да је 
легедарни Бајо истовјетан са стварним. Оваква увјереност (односно 
натуралистичка илузија) највише је изражена код млађих ученика и 
одборника (отприлике код једне трећине и једних и других), а најмање код 
професора/наставника (око14%) и старијих ученика (20%). У свим група-
ма (Табела 6.,11.,16.,21.) преовладава одговор да су то „приближно исте 
личности“, док је одговор „двије прилично различите личности“ код про-
фесора/наставника и старијих ученика у равноправној конкуренцији са 
одговором „иста личност“. Према томе, одсуство епске илузије и дистанца 
према узору који се прихвата и који је вјероватно интернализован као 
садржај њиховог Над- Ја, овдје углавном постоји: ова дистанца, може се 
рећи, постоји као претежна особина нашег узорка. 

Но, то још увијек није све што се тиче дистанце, није ни најважније. 
Јер, поред речене дистанце која се може означити као когнитивна, ми смо 
помоћу посебне ставке, испитивали и једну дистанцу која се тиче 
моралних судова и појмова правде. У поменутој ставци (ставка бр. 6) 
ријеч је о Бају Пивљанину и турском паши, као и њиховој вјереници којој 
је Бајо, пошто се она, у одлучујућем моменту, опредијелила за пашу, 
отсјекао, према легенди, руку. Да ли је овај Бајов (наводни) поступак 
(био) исправан и праведан – то је било једно питање, а друго : колика је 
била кривица дјевојке? С обзиром да циља у базичне појмове, ова ставка 
је, у неку руку, била базична и за наше испитанике и очигледно је да су 
испитаници то и схватили, те су зато на њој и најмање апстинирали 
(апстинирала је само једна група и то се десило из ситуационих разлога). 
Шта смо утврдили? Утврдили смо да је низак проценат испитаника (а он 
се креће од 7 %, код професора /наставника, до 21 % , код одборника) који 
такав поступак сматрају потпуно исправним (Табела бр. 20). Већина (у све 
четири групе) поступак релативизује историјски и сматра исправним „за 
оно вријеме“. И док се одборници заустављају на овом одговору, ђаци 
(њих једна трећина) иду даље и поступак одбацују као неправедан према 
дјевојци, као што чини и једна половина професора/наставника (од чијег 
укупног броја чак једна трећина поступак сматра злочиначким). 

Према томе, резултати које смо добили показују да доминантан 
етички систем и појам правде у нашем узорку сасвим сигурно није 
„деонтолошки“, како се то означава у теорији и дефинише као моралност 
и правда нижег реда, него је он добро артикулисан и осмишљен те да је 
тај систем, у најмању руку, сасвим у реду – а на којој је он тачно равни то, 
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међутим, није било могуће, да у овој прилици, одредимо будући да су за 
то потребни други тестови. 

У блиској вези са питањима правде, морала и казне јесте, разумије 
се, и питање кривице. Колика је (била) кривица дјевојке, шта кажу 
испитаници? У свакој групи преовладава мишљење да је њена кривица 
(било да је опростива, било да није) велика. Овдје се (са процентом од 
скоро 80% да је неопростива и 20% да је опростива) истичу одборници 
који се ту (са једним јединим изузетком) и заустављају. И по суду ученика 
кривица је велика, при чему је за већину (од 55%) старијих она неопрости-
ва, док су млађи ученици мекшег срца, па је за већину њих (58%) ова кри-
вица, мада велика, ипак, опростива (Табела бр. 10). Старији ученици знају 
и да негирају кривицу дјевојке (22-23%), а то у још већој мјери (35-36%) 
чине професори/наставници, и једни и други узимајући у обзир да је 
дјевојка, с Бајове стране, добила прилику да се опредијели како је то међу 
понуђеним одговорима и било формулисано. Ако претпоставимо да је 
перспектива добијене прилике за опредјељење центрирана претежно од 
стране женских испитаника и врло мало од стране мушких (што упитник 
није контролисао, а требао је), да ли се онда, ево сад искрсава питање, 
може закључити да се овдје ради о познатом патријархалном ставу према 
којем су права жена природно мања од права мушкараца те је, самим тим, 
мање и њихово право на слободан избор? Ми смо закључили да наш 
одговор не може бити да се тако нешто може закључити јер да би могло 
било би потребно да се добије већи број центрација слободног избора од 
броја који је добијен и то, управо, сразмјерно броју женских испитаника. 
Закључили смо да процјена дјевојчине кривице није у вези са питањем 
права полова већ да је у добијеним одговорима, у знатној мјери, дошла до 
изражаја она позната особина динарског карактера (и динарског патри-
јархата) која се испољава у томе да се идеали и част заједнице стављају 
изнад личних страсти и интереса. Према основном резону који произилази 
из таквог поретка вриједности, кривица дјевојке је утолико већа што је 
она добила прилику за лични избор: опредјељујући се за турског пашу она 
је показала свој слаб карактер, огријешила се о част рода, част племена и 
своју личну част: најкраће речено, дјевојка није положила тест части. И 
рецимо да у легенди није ријеч о турском насилнику него о домаћем 
човјеку, сасвим је могуће да би кривица дјевојке била оцијењена као 
знатно мања (вјероватно би и сам Бајо тако расуђивао те не би ни било 
никакве казне) и ми овако судимо по томе што већина испитаника за 
Бајову освету паши (ставка бр. 6, под ц) ) сматра да није била јуначка, али 
је оцјењује као исправну (Табела бр. 5., 10., 15., 20.). Мислимо да је при 
таквој оцјени узета у обзир и чињеница да ни пашино преотимање 
вјеренице није било јуначко те да је стога у општем рачуну части Бајова 
освета била сасвим у реду. 

Да је у свему овоме питање части питање првога реда, нарочито се 
потврђује уколико сагледамо питање зашто је Бајо Пивљанин постао 
хајдук. У првој ставци упитника (мисли се на други дио упитника) 
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понудили смо следеће одговоре на ово питање: 1. освету и личну част; 
2. част породице; 3. част племена; 4. профитабилност хајдучког позива; 
5. авантуризам. Како изгледају добијени рангови? Пада у очи да се аванту-
ризам и профитабилност хајдучког позива с великом (а у случају 
професора/наставника и одборника, чак потпуном) сигурношћу држе два 
последња ранга (Табела бр. 2.,17.). Код ђака, нарочито млађих, профи-
табилност се зна пробити и до трећег ранга – и ми мислимо да је то 
последица скорашњег читања пјесама о Бају Пивљанину, пошто у овим 
пјесмама Бајо често дође до великог плијена. Према томе, како смо 
утврдили, први рангови, и то у свим групама, припадају посебним врстама 
части, с тим што редослед ових врста варира од групе до групе; при томе, 
за обје групе ђака част племена је на убједљивом првом мјесту што би се 
поготову очекивало од одборника, као представника племена, али то се 
није показало тако. 

У сваком случају, част се за наше испитанике (без обзира на 
редослед својих врста) показала као живо осјећање и жив појам. Бесумње 
да то произилази из једне утврђене традиције из које су, заправо, 
произашли, не само предања и пјесме о Бају Пивљанину, као борцу за 
част, него, вјероватно, и Бајо главом да би одиграо своју историјску улогу 
којом се, поред (а може бити и изнад свега) осталог, дефинитивно 
успоставила оваква традиција части. А част и јесте такав ослонац без којег 
није (било) могуће водити ону борбу за признање која се (ево, напримјер, 
према Хегелу) појавила као пресудан услов у напредовању историје. Без 
таквог ослонца, историја, по свој прилици и не допушта да се изађе из 
понижења. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 
I дио упитника: 
 
Табела бр. 1 
   СКОР (АС) 
 - професори/наставници  – (14)  12.36 
 - одборници – (33)  10.21 
 - старији ученици – (37)  9.24 
   (II/III разред Гимназије) 
 - млађи ученици – (38)  8.37 
   (VII разред) 
 
 
II дио упитника:  
 

– ПРОФЕСОРИ – 
 

ставка бр. 1: 92.86 % испитаника одговорило 
Табела бр. 2 

 1 2 3 4 5 
1 10 76.92 1 7.69 2 15.38 / / / / 
2 2 15.38 10 76.92 1 7.69 / / / / 
3 1 7.69 2 15.38 9 69.23 1 7.69 / / 
4 / / / / 1 7.69 7 53.85 5 38.46 
5 / / / / / / 5 38.46 8 61.54 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
ставка бр. 2: 92.86 % испитаника одговорило  
Т абела бр. 3 

 ф % 
а) 6 46.15
б) 7 53.85

а) сличан је са Марком Краљевићем по храбрости; 
физичком изгледу; оба су бранили сиротињу 

б) сличан је са Лазаром Сочицом јер су оба 
Пивљани; оба се борили против Турака,а Марко 
био турски вазал ... 

 
ставка бр. 3: 21.43 % испитаника одговорило 
- најфреквентнији одговори: Караџић, Младић, Тома Николић, Шешељ 
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ставка бр. 4: 
92.86 % испитаника одговорило 

ставка бр. 5:  
71.43 % испитаника одговорило 

Табела бр. 4 
 ф % 
а 2 15.38
б / / 
ц / / 
д 4 30.77
е / / 
ф 1 7.69 
г 1 7.69 
х 5 38.46

х – Хашки затвореник 

а) Најфреквентнији одговори: 
- људи на власти 
- Хашки трибунал 
- непријатељи српског народа 
- Албанци, Хрвати 
- Блер, Клинтон 

б) Најфреквентнији одговори: 
- они који су ван додира власти 
- Срби  
- Караџић, Младић, Милошевић, 
Легија 

 
 
ставка бр. 6: 100% испитаника одговорило 
Табела бр. 5 

 а б ц д е 
А 1 7.14 6 42.86 2 14.29 1 7.14 4 28.57 
Б 4 28.57 4 28.57 1 7.14 5 35.71 / / 
Ц 1 7.14 8 57.14 3 21.43 2 14.29 / / 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
 

ставка бр. 7: 
100% испитаника одговорило 

ставка бр.8 :  
42.86 % испитаника одговорило 

Т абела бр. 6 
 ф % 
а) 2 14.29
б) 10 71.43
ц) 2 14.29

 
a) храбар, праведан, частан, осветољубив 

-  

 
 
ставка бр. 9:64.29 % испитаника одговорило 
Најфреквентнији одговори:  
а) – борио се за слободу и свој народ 
 – борио се за бољу будућност 
 – покушао бих дијалогом и 

 компромисом, без насиља... 

б) – исто, као и он 
 – избјегао бих Вртијељку 
 – придружио му се ... 
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– МЛАЂИ УЧЕНИЦИ – 

 
 
ставка бр. 1: 81.08 % испитаника одговорило 
Табела бр. 11 

 1 2 3 4 5 
1 7 23.33 3 10 13 43.33 4 13.33 3 10 
2 9 30 13 43.33 6 20 1 3.33 1 3.33 
3 11 36.67 12 40 4 13.33 2 6.66 1 3.33 
4 2 6.66 1 3.33 6 20 18 60 3 10 
5 1 3.33 1 3.33 1 3.33 4 13.33 23 76.67 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
ставка бр. 2: 91.89% испитаника одговорило 
Табела бр.12   а) и б) оба храбри, борили се за част племена... 

 ф % 
а 23 67.65
б 11 32.35

 
ставка бр. 3: 13.16 % испитаника одговорило 
Најфреквентнији одговори : Караџић, Младић, Легија ... 
 
ставка бр. 4: 84.21 % испитаника одговорило 
Табела бр. 9 

 а б ц д е ф г х 
ф 27 / / / / / 3 2 
% 84.38 / / / / / 9.38 6.24 

 
ставка бр. 5: 78.95 % испитаника одговорило 
а)  – Турци, Муслимани, Албанци, Хрвати... б)  – Срби, Руси, Грци... 
 – мафија   – Пивљани, народ ... 
 – сви који су нас уништавали   – Караџић, Младић 
   – сиротиња …  
 
ставка бр. 6: 100 % испитаника договорило  
Табела бр. 10  

 а б ц д е 
А 4 10.53 23 60.53 9 23.68 2 5.26 / / 
Б 14 36.84 22 57.89 / / 1 2.63 1 2.63 
Ц 12 31.58 12 31.58 12 31.58 2 5.26 / / 
 ф % ф % ф % ф % ф % 
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ставка бр. 7: 
97.37 % испитаника одговорило 

ставка бр.8:  
52.63 % испитаника одговорило 

Т абела бр.11 
 ф  % 
а 14 37.84
б 16 43.24
ц 7 18.62
д / / 

 
А) храбар, племенит, мудар, снажан, 

праведан, одлучан, поштен... 
Б) велича се много више у пјесмама 

 
 
ставка бр. 9: 65.79% испитаника одговорило 
 а)  – осветио се онима који су нас уништавали...  б) – исто као и он 
 – исто што и онда што је радио 
 – рјешавао економску ситуацију 
 – поубијао Албанце, Американце и Хрвате... 
 – не бих ратовао, мало дипломатски ... 
 
 
 

– СТАРИЈИ УЧЕНИЦИ – 
 
 

ставка бр. 1: 81.08 % испитаника одговорило 
Табела бр. 12 

 1 2 3 4 5 
1 7 23.33 3 10 13 43.33 4 13.33 3 10 
2 9 30 13 43.33 6 20 1 1.33 1 1.33 
3 11 36.67 12 40 4 13.33 2 6.66 1 1.33 
4 2 6.66 1 1.33 6 20 18 60 3 10 
5 1 1.33 1 1.33 1 1.33 4 13.33 23 76.67 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
 

ставка бр. 2 : 91.89 % испитаника одговорило 
Т абела бр. 13 
 ф % 
а 23 67.65
 б 11 32.35

 
а) по храбрости; оба су помагали сироти њу; за 

обојицу су измишљени неки догађаји... 
б) оба су се борили против Турака за разлику од 

Марка Краљевића... 
 
 
ставка бр. 3 : 13.51 % испитаника одговорило 
Најфреквентнији одговори : Караџић, Младић, Шешељ... 
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ставка бр. 4: 89.19 % испитаника одговорило 
Табела бр. 14 

 а б ц д е ф г х 
ф 16 2 1 2 / 2 3 7 
% 48.48 6.06 3.03 6.06 / 6.06 9.09 21.21

 х - нормалан, обичан човјек; грађанин Пиве... 
 
 
ставка бр. 5: 62.16 % испитаника одговорило 
а)  – власт б)  – Срби 
 – Мило, Филип...  – Пивљани, народ ... 
 – сви противници Срба  – Караџић, Младић, Милошевић 
 – НАТО, Американци, Буш, Блер,  – Руси  
 – Клинтон... 
 
 
ставка бр. 6: 83.78 % испитаника договорило  
Табела бр. 15  

 а б ц д е 
А 5 16.13 16 51.61 7 22.58 1 3.23 2 6.45 
Б 17 54.84 6 19.35 1 3.23 7 22.58 / / 
Ц 8 25.81 8 25.81 5 16.13 10 32.26 / / 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
 
ставка бр. 7: 
83.78 % испитаника одговорило 

ставка бр.8: 
51.35 % испитаника одговорило 

Т абела бр.16  
 ф  % 
а 6 19.35
б 17 54.84
ц 6 19.35
д 2 6.45 

А) храбар, висок, одважан, праведан, 
осветољубив, издржљив, чојство... 

Б) у народним пјесмама га пуно више 
величају него што је било реално 

 
 
ставка бр. 9: 67.57 % испитаника одговорило 
 
а)  – борио се против власти б)  – исто као и он 
 – борио се против криминала   – имао харем жена 
 – живио мирно 
 – направио бих филм 
 – одмарао 
 – лежао као и сви 
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– ОДБОРНИЦИ – 

 
 

ставка бр. 1: 72.73 % испитаника одговорило 
Табела бр. 17 

 1 2 3 4 5 
1 7 29.17 / / 16 66.67 1 4.17 / / 
2 13 54.17 10 41.67 1 4.17 / / / / 
3 4 16.67 14 58.33 6 25 / / / / 
4 / / / / 1 4.17 12 50 11 45.83 
5 / / / / / / 11 45.83 13 54.17 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
 

ставка бр. 2: 90.91 % испитаника одговорило 
Т абела бр. 18  

 ф % 
а 22 73.33
 б 8 26.67

а) имају сличне особине; по храбрости и јунаштву  
б) оба су се борили за Србе, по храбрости, Марко је 

био турски вазал ... 

 
 
ставка бр. 3: 9.1 % испитаника одговорило 
Најфреквентнији одговори: Младић, Милошевић, Јовановић Душко... 
 
 
ставка бр. 4:  90.91 % испитаника одговорило 
Табела бр. 19 

 а б ц д е ф г х 
ф 10 1 / 7 1 / 9 2 
% 33.33 3.33 / 23.33 3.33 / 30 6.66 

х: слободан човјек 
 
 
ставка бр. 5: 66.67 % испитаника одговорило 
а)  – садашња власт б)  – опозиција 
 – не Срби  – Срби 
 – Мило, ДПС ...  – поборници заједн. државе 
   – народ 
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ставка бр. 6: 100 % испитаника договорило  
Табела бр.20  

 а б ц д е 
А 7 21.21 23 69.7 3 9.09 / / / / 
Б 26 78.79 6 18.18 / / 1 3.03 / / 
Ц 17 51.52 10 30.3 2 6.06 4 12.12 / / 
 ф % ф % ф % ф % ф % 

 
 
ставка бр. 7: 
87.88 % испитаника одговорило 

ставка бр.8: 
75.76 % испитаника одговорило 

Т абела бр.21 
 ф  % 
а 10 34.48
б 19 65.52

 
А) храбар,одважан,наочит, одлучан, 

осветољубив, поштен, сналажљив... 

 
 
ставка бр.9 : 66.67 % испитаника одговорило 
 
а)  – борио се против неправде и криманала б) – исто као и он 
 – направио слогу  – не бих вјеровао Турцима 
 – штитио Србе на Косову   и Млецима 
 – промијенио власт 
 – био би у Хагу... 



 



Милутин А. Љешевић, 
Географски факултет Београд,  
Филозофски факултет Никшић 

 

ГЕОГРАФИЈА ПИВЕ У ВРЕМЕНИМА  
БАЈА ПИВЉАНИНА 

АПСТРАКТ:  Географија неког простора је промјенљива и зависна од историјских, 
социјалних економских али и од геополитичких прилика. И природ-
не карактеристике простора су промјенљиве и зависне од напријед 
наведених услова. Под географијом неког времена па и времена ег-
зистовања најзначајније личности Пиве послије пада Херцеговина 
под Турке – Баја Пивљанина подразумијевамо стање природне гео-
графске средине, природне ресурсе и услове тог времена, али и дру-
штвено-географско стање тог времена, геоплоитичку ситуацију као и 
економско географске прилике. Све ово је свакако већ било другачи-
је послије највећег процвата Пиве за вријеме Херцеговине када је 
Пива била престона жупа ове државе са главним градом на својој те-
риторији.  

Кључне ријечи:  географија, геополитика, демиграфско стање, урбана насеља, при-
вреда, социјално стање, историјско географске прилике. 

 
ABSTRACT:  GEOGRAPHY OF PIVA’S REGION VITHIN WETER NATIONAL 

HERO – BAJO PIVLJANIN. Geography one’s space is changeable and 
depend by historic social economic but and by geopolitical occasion. And 
natural characteristic curves space are changeable and depend by before 
foregoing conditions. Geography one’s times and even times existing ma-
jor personality Piva’s area past fall Herzegovina sub Turk’s - Baja Pivlja-
nina, allude states natural geographic medium, natural conditions and re-
sources and put limit it times but and socially-geographically states it ti-
mes, geopolitically state off affairs as soon economically-geographically 
capability. All this is already been otherwise past maximally florescence 
Piva’s region, been metropolitan parish these state capital town on one’s 
territory.  

 

Кеy words:  geography, geopolitics, demographical state, urban settlements, economy, 
social state, historical-geographic state. 
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УВОД 
 

Стање географских прилика на неком простору у историјском вре-
мену је веома тешко реконструисати. То је могуће на бази записа из тог 
или блиских времена, или на бази моделовања и историјско географске 
интерполације и екстраполације. Прогнозирање засновано на принципу 
актуалистичких сазнања и на бази одређених палеогеографских показате-
ља даје вјероватну слику географских прилика и у Пиви за вријеме поче-
така турских управа у Херцеговини а нарочито за вријеме четовања ха-
рамбаше хајдука и ускока Баја Пивљанина. Ми смо се овдје руководили 
истраживањем палеогеографских показатеља у дијелу који се односи на 
природно географске феномене, док смо се за друштвено географске 
елементе користили историјског грађом и подацима о насељима из про-
шлости Пиве и других остатака сакралних и профаних објеката из тог вре-
мена. 

Пива је стара српска жупа која се помиње у Љетопису попа Дукља-
нина, а касније у повељи краља Милутина заједно са Комарницом (дана-
шњим Дробњацима) и Церницом (данашњим Гатачким крајем) које су би-
ле њене сусједне жупе. Према историјским изворима центар прве српске 
државе је био у изворишту Пиве, Таре и Лима, што значи да је и Пива би-
ла један од центара настанка прве српске државе још прије времена Нема-
њића а од X-XII вијека. У оквиру немањићке Рашке (Србије) Пива је ези-
стирала неких 300 година, а послије распада српског царства потпада нај-
прије под власт војводства Николе Алтомановића, а после његове пропа-
сти у рату са савезом босанског краља Твртка и српског кнеза Лазара, ула-
зи у састав Босне односно у састав Херцеговине. Непосредно прије дола-
ска Турака на подручје Херцеговине Пива је била централна и престона 
жупа Херцеговине. У њој је био и главни град (Соко) и престоница Херце-
га Стјепана (Шћепана) Вукчића-Косаче.  

Значајна позиција Пиве на путу од јадранског приморја (Дубровник, 
Новог и Котора) гдје она заузима централни положај на том путу учинила 
је да је интерес за Пиву током средњег вијека био веома изражен. Стога су 
и Турци одмах по доласку «бацили око» на овај крај. Међутим, интере-
сантна је чињеница да Турци Пиву никада нису узели под своје у потпу-
ности. Овдје се нису настанили у значајнијем броју. Имали су само војне 
утврде, које су требале да обезбиједе пролаз каравана и као подршка за са-
купљање пореза и других дажбина. 

То су прилике у којима се Пива нашла у вријеме заиста значајне, ха-
ризматичне личности Баја Пивљанина који је својеврстан «владар» источ-
не Херцеговине у вријеме када је њен духовни владар био Свети Василије 
Јовановић. Треба нагласити да је Пива већ на одређен начин била припре-
мљена за ново насталу ситуацију. Још једна значајна личност из српске 
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историје Саватије Соколовић1 српски патријарх у временима надирања 
Турака у Европу значајна личност по свој прилици из ових крајева, је 
обезбиједио Пиви значајан и привилегован положај како у српском наро-
ду али и у турској управи. Ктитор манастира Пиве који је изграђен на ста-
рим темељима постојећег манастира који се помиње у житијима светог 
Стефана, али и у хагиографијама светог Саве. Његова намјера да се у Пи-
ву пренесе сједиште Српске патријаршије свакако је условила да се мана-
стир Пива третира као култно мјесто. 
 
 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИРОДНЕ ГЕОГРАФСКЕ СРЕДИНЕ  
У ПИВИ ПРИЈЕ И У ВРИЈЕМЕ БАЈА ПИВЉАНИНА. 
 

Природна географска средине се мијења по законитостима дуготрај-
них генетских промјена а под утицајем зоналних и азоналних чинилаца, 
климатских промјена и сл. На промјену природно географских карактери-
стика утичу и демографске прилике датог простора у шта убрајамо насе-
љеност (посебно аграрну насељеност), техничко стање становништва, ста-
ње привреде а свакако и стање комуникација. 

Мала и специфична насељеност Пиве је условила интензивнији раз-
вој шумског покривача, а упоредо са тим и знатно већег богатства у флори 
и фауни овог простора. О богатству фауне свједоче нам бројни зооними 
(Љељена дола, Љељенак, Вучја продо, Међеђи под и сл) којих у Пива има 
у великом броју, вазано и за дивљач које више нема у овим крајевима. Си-
гурно је да највећи део атара садашњих насеља Пивске планине био под 
шумама. Изузетак су само насеља у Црквицама, вјероватно и дио Унча и 
Пишча, а вјероватно и Безује. Под шумама у Пивској жупи су били и ата-
ри садашњих насеља Зуква, Јасен, Брљево, Будањ, Столац, Буковац, Дуба.  

Богатство у шумама је условило нешто стабилнију мезо и микрокли-
му простора Пиве, уједначенији протицај Пиве и њених притока. Повећа-
на влажност је условила да се јавља више магле наго сада, кише је било 
нешто више, а снијег се дуже задржавао на површини наго данас. Мање су 
биле температурне амплитуде него што је то случај данас, што значи да су 
љетње температуре ниже, а зимске нешто више него што је то данас слу-
чај. То се одразило и на привређивање па је тада гајена у појединим дјело-
вима Пиве и винова лоза о чему свједоче бројни топоними везани за ову 
културу. Климатске непогоде су биле мање изражене него данас. То се од-
носи на мање изражену вјетровитост јер због интензивнијег шумског по-
кривача долази до успоравања приземних ваздушних струјања. Такође су 
и мразеви били нешто краћи и мање интензивни. Суше су била краће и 
мање изражене. Узрок томе је и у овом случају већа покривеност шумом 
која регулише влажност и сушност простора. 
                                                 
1  Према неким историјским изворима Соколовићи воде поријекло из Пиве, највјероватније од 

породице Гаговић. 
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Сигурно је да је било знатно више извора у Пиви него сада2. Било је 
и више водотокова него сада. Највјероватније је тада био стални ток у са-
дашњем брљевском Суводолу, низ стабањску Валу од Горњег стабањског 
језера до Врбнице. Вјероватно је тада егзистирао и водоток о Трсе низ Су-
водо до Пиве, а у Пишчу водоток који се завршавао понорима код дана-
шњих Вуковића Кућа. Дјелови Брезана су били под сталним језерима, као 
и дио Црквичког Поља из кога се отока завршавала у понорима у Враца-
ма. Могуће је да је и у Безују постојао периодични ток, а са великом си-
гурношћу се може тврдити да је тада од Гостаје у Борковићима даље низ 
Нудо текао стални водоток до Пиве. Сигурно је да је низ Пирни до такође 
текао стални водоток, а Водени до био под језером. Сушица није пресу-
шивала у то вријеме већ је текла цијелом дужином ове долине. Сушичко 
језеро је било стално језеро, са доста колебљивим водостајем. Издашност 
извора на Пивској планини (Ивовац, Граба, Врело у Руђином долу, извори 
у Црквичком полју и други) су били издашнији и уједначенијег протицаја. 
Иако је било више водених токова са више издашности и више извора, по-
плаве су биле рјеђе него данас.3 То је резултат дјеловања већег обима 
шумског покривача и моћнијег педолошког покривача који се понашају 
као стабилизатор хидролошког режима.  

Земљишта у Пиви су била веће моћности него данас. Разлог 
смањења моћности земљишта је каснија дефорестрација простора која је 
извршена у вријеме интензивнијег насељавања виших дјелова Пиве, када 
је дошло до оголићавања терена и интензивирања ерозије. У то вријеме су 
доминирале гајњаче односно смеђа земљишта, док су планинске црнице 
(калкмеланосоли) заузимале пропланке и дјелове обешумљних простора. 
Тресетна земљишта су се јављала у Брезнима, Црквичком пољу, око Ни-
колиног дола у Борковићима, у Водном долу и у Тодоровом долу. Регосо-
ла односно неразвијених земљишта је било мање него сада. Ерозија зе-
мљишта је била знатно мање изражена. Клизишта и одрони су се јављали 
једино на подручју Милошевића, Седлара, Стабана и Ораха, гдје се и сада 
јављају.  

Изглед природних предјела је као резултат другачијих компоненти 
био другачији него данас. Ако изузмемо чињеницу да је предио Пиве уве-
лико измијењен изградњом бране и акумулације ХЕ Пива као и маги-
стралних путева и основни изглед природног предјела је значајно измије-
њен највише због физиогеографских измјена везаних за другачији шумски 
покривач. 
 

                                                 
2  Назив «Пива» потиче највјероватније од глагола «пити», јер је за путнике и караване из Ду-

бровника послије сушних Бањана, Рудина и Захумља, Пива била територија гдје имало до-
вољно воде, нарочито јада се пређе преко Равног од правца Плане и Цернице која је у тим 
временима била значајна постаја на катаванском путу за сјевер и исток Балкана. 

3  Мисли се на плављење водотокова који нису захваћени акумулацијом ХЕ Пива, и зоном ње-
ног низводног утицаја. 
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ПОЛИТИЧКО-ГЕОГРАФСКА СИТУАЦИЈА ПИВЕ  
У ВРИЈЕМЕ БАЈА ПИВЉАНИНА 
 

Данашња површина Пиве износи 896,2 km2, од чега на општину 
Плужине отпада 854 km2 или 95,29 %, на хатар села Мала Црна Гора 
32,3 km2 или 3,6 %, а на хатар села Крушево 9,9 km2 или 1,11 %. На овој 
територији према попису из 1991 године живи 5.247 становника, тј нешто 
више од 6 становника/km2. Територија у највећем обиму припада морфо-
лошком сливу Пиве (Комарнице), потом сливу Таре, а само веома мали 
дјелови припадају морфолошким сливовима Зете, Требишњице и Сутје-
ске. Дурмитор ограђује Пиву са истока, Маглић и Волујак са запада, Голи-
ја и Леденица са југозапада и на крају Војник са југа и југоистока. Пива 
има неправилан облик. Издужена је по меридијанском правцу. Пива је 
према сјеверу широко отворена према долини горње Дрине, према западу 
је преко превоја Равно везана за Гатачко пље. Кањонском долином и 
уском површи са њене десне стране је везана за Дробњаке (општина Шав-
ник), док 1.300 m дубоки кањон Таре више одваја него што спаја Пиву са 
Језерима. Она представља амфитеатрално удубљење правца југсјевер. Тим 
правцем са извјесним одступањима се пружа кањонска долине Пиве и Ко-
марнице. Доминантну морфолошку јединицу чини пивска површ у којој је 
усјечена кањонска долина.  

Доласком Турака територија Пиве је мијењала своје геополитичке 
границе. То је зависило од разграничења пашалука и кадилука у оквиру 
турске царевине. Дуго је времена највећи део Пиве припадао Херцеговач-
ком пашалуку а мостарском кадилуку. Сјеверни дио такозвана црквичка 
села је припадао Босанском пашалуку а фочанском кадилуку.  

У вријеме Баја Пивљанина Пива још није била административно 
растакана и чинила је јединствену цјелину. Бајова личност и утицај на 
околна подручја као и утицај духовника из манастира Пиве на својеврстан 
начин су утицали да се име Пива и утицај Пиве прошири на данас сусјед-
на подручја. Сигурно је да је у Бајово вријеме територија данашње Голије 
убрајана у Пиву и манастир Пива је био и њихово духовно средиште, мје-
сто саборовања и договарања.. Сигурно је да је и територија између Таре 
и Ћехотине (Мештревац, Златни бор и Грдијевићи такође гравитирао Пи-
ви а прије свега Соколу и Шћепан пољу као и територије око горњег дије-
ла Подриња (Хум, Бастаси, Мазоче и др). Значајан је утицај и гравитацио-
на привлачност Пиве а прије свега Пивског манастира, али и Баја Пивља-
нина као вође отпора у свом времену и на подручја западних Дробњака 
прије свега на села Дужи и Дубровско који су Пивски манастир сматрали 
својим духовним центром. Југозападна подгорина Војника а то су атари 
села Јасеново поље, Липова раван и даље до Шипачна су се везивали за 
Пиву и са њом комуницирали као са себи најближим јер су већ у Никшићу 
владали Турци а до Острога се није лако долазило. Тако је, на одређен на-
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чин Пива у вријеме Баја Пивљанина била просторно већа за око 2 пута не-
го што је то данас. 

 
УРБОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИВЕ 
 

У вријеме процвата Херцеговине и Пиве као пријестоне жупе дошло 
је до њеног економског и демографског процвата, што је довело и до из-
вјесне урбанизације овог простора. Све су прилике да је Пива. Сигурно је 
да је у вријеме Баја Пивљанина Пива наслиједила насеобинску ситуацију 
из времена Херцега Стјепана Косаче. Та насеобинска ситуација се дола-
ском Турака постепено растаче тако да су градска насеља из херцеговог 
времена углавном била замрла, а само су се по околини тих насеља задр-
жале породице занатлија које су некада опслуживале градска насеља сво-
јим занатским производима. 

Пива је од Херцеговог времена наслиједила четири градска насеља. 
Соко са Шћепан пољем, Табан-град (Стабна), Магуде (Градац –Плужине) 
и Гусићко-Крушевски комплекс од Манастира до саставака Сињца и Ко-
марнице. 

Соко град је у вријеме Херцега Стјепана био значајно градско сре-
диште у горњем Подрињу и свакако највеће и најзначајније градско насе-
ље у Пиви. Херцег Стјепан је одабрао ово мјесто за свој утврђени престо-
ни град због чињенице да еј на оштрој стијени лако га је бранити, што је у 
средњевјековним условима веома важна чињеница. Други разлог је што се 
ова локација налазила на таквом мјесту да се одавде могле лако контроли-
сати долине Пиве, Таре и горње Дрине. У економском смислу град се 
ослањао на релативно богато воћарством и ратарством горње Подриње а 
сточарством Пивску планину. Према неким индицијама у околини је екс-
плоатисана и руда олова, сребра и бакра, па је могуће да је функционисала 
и ковница новца. Град Соко, подграђе (Заграђе) као и цивилни дио града 
(Шћепен поље) су иако у руинираном стању функционисали и у вријеме 
Баја Пивљанина. Нарочито је значајна била манастирска црква на заграђу 
и «народна» црква у Шћепан пољу. Манастир у заграђу је имао своје ме-
тохе у подручју црквичких села и своје подручне цркве (њих 18). 

Табан град (Стабна) је вио град у центру релативно богате Пивске 
жупе. То је био град занатлије о чему свједоче бројни топоними везани за 
занате у околним подручјима (засеоци Седлари, Ковачи, Сукновићи, Ва-
љаревићи и сл). Град је у вријеме Херцега Стјепана био веома значајно 
средиште и обезбјеђивао је Херцеговину значајним занатским производи-
ма.  

Магуде (Градац) се налазио на мјесту старог насеља Плужина. Ово 
је би град војника који су обезбјеђивали пут из Херцеговине према Доли-
ни Таре и Полимљу. У вријеме Баја Пивљанина овај град је био нестао јер 
га је било тешко бранити а Турци га нису жељели обнављати јер је лока-
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цијски непогодан за одбрану. Од овог насеља се данас под водом пивског 
језера налазе остаци зидина које су у каснијим временима руинирани јер 
су мјештани камен односили за потребе своје Градње. Сигурно је као дио 
овог рада било и извјесно урбано насеље функционисало и насеље Крстац 
на мјесту најсигурнијег прелаза преко Пиве и пута према Дурмитору и до-
лини Таре и Ћехотине. 

Гусићко-Крушевско насеље градског типа није био класични град. 
Прије би се могао назвати духовним центром овог дијела Херцеговине. 
Око Пивског манастира се формирало мање насеље, али и неколико кило-
метара низводно на саставцима Сињца и Комарнице се такође налазило 
урбанизовано насеље. Оно се налазило са обје стране мостова преко Пиве, 
Сињца и Комарнице. Ово «тромостовје» је условило да се око њега фор-
мира насеље са трговинама, услугама, занатима али и значајним обезбје-
ђивањем духовних услуга везаних за манастир Пиву и испоснички ком-
плекс Велешеве. Остаци овог насеља се налазе данас под водом пивског 
језера. Ту си остаци и мостова («Царев мост» и «Царева врата».), као и 
црквишта и зидине некадашњих тврдо грађених објеката. 

Од сеоских насеља у Пиви из времена Баја Пивљанина може се са 
сигурношћу тврдити да их је било око 20. Сигурно је да је поред градских 
насеља у то вријеме у Жупи пивској егзистирала и села Орах, Смријечно 
са Ковачима, Милошевићи, Плужине, Горанско, Сињац, Сељани, Рудини-
це, Миљковац и Брезна. А на Планини Пивској Црквичка села, Бријег, 
Унач, Никовићи, Пишче и Безује. Катуни су се већ постепено претварали 
у стална насеља тако да се у временима Баја Пивљанина сва данашња сео-
ска насеља могу сматрати сталним. Ово је разлог са једне стране аграрне 
пренасељености, а са друге стране тражење уточишта пред Турцима. 

 
ДЕМОГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПИВЕ 

Становништво Пиве у вријеме Баја Пивљанина је било знатно број-
није него данас. Према извјесним историјским изворима у Пиви за врије-
ме херцега Стјепана живјело је око 40.000 становника. За вријеме Баја Пи-
вљанина број становника је био знатно мањи него 200 година прије. Раз-
лог је избјежавање становника пред Турцима, уништавање градских насе-
ља, али и смањење улоге Пивског манастира и духовних средишта у Пи-
ви. 

У етничкој структури доминирало је српско становништво које у то 
вријеме чини око 80% укупног становништва. Значајну скупину у Пиви је 
чинило старо домородачко становништво познато у овим крајевима као 
Кричи, које се постепено асимиловало у српски демографски корпус. Због 
своје изолованости ово становништво се највише настанило у селима 
Мратиње и Крушево. Оно је чинило око 15 % становника Пиве. Интере-
сантна је чињеница да ови становници и Пивљани нису водили међусобне 
ратове као што је то био случај са сусједним Дробњацима, гдје данас није 
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остало тог старог становништва само појединачни топоними. Кричком 
становништву припадају братства која се не завршавају на ић, као што су 
Цицмили, Бауцали, Цијуци, Шимуни, Мумини.4  

У вријеме Баја Пивљанина у Пиви је у конфесионалном смислу до-
минирао православни живаљ. Присутни су и извјесни остаци богумилског 
живља (односно јереси) који је нашао уточиште у Пиви. Они су везани 
углавном за Кричко становништво. Исламску вјеру у вријеме Баја Пивља-
нина у Пиви нико није исповиједао осим војника који су бoравили у ни-
замским постајама. Тек касније је у селу Бријег дошло до исламизирања 
двије породице. 

 
САОБРАЋАЈНО ГЕОГРАФСКА СИТУАЦИЈА 

Логична је чињеница да путева у савременом смислу у Пиви у врије-
ме Баја Пивљанина није било, што не значи да се саобраћај није одвијао. 
Због безбједности кретања каравански саобраћај се одвијао уз заштиту ка-
ко војне пратње тако и војних постаја дуж тих путева. Кроз тадашњу 
Пивску била доминантна три караванска пута. Први пут је водио од Ду-
бровника, Новог и Рисна преко Рудина, Цернице Стабана, Крсца и Дурми-
тора, Левер Таре, Пљеваља и даље у Полимље и Србију. Други пут је во-
дио од Никшића преко Брезана. Крушева. Крсца, Пивске планине, Шће-
пан поља до Фоче и Сарајева. Трећи пут је водио од Скадра преко Никши-
ћа, Дуге, Гацка до Сарајева или Мостара. 

Локални и племенски путеви су имали улогу повезивања села или у 
унутрашњости сеоских атара. Према остацима који су констатовани на те-
риторији Пиве се налазило више мостова. Сигурно је да су постојала два 
моста преко Пиве односно Комарнице недалеко од Пивског манастира, је-
дан мост преко Пиве код Крсца, и два моста на Тари (један код Шћепан 
поља и један код Узлупа). 

 
ЗАКЉУЧАК 

Пива као херцеговачки крај у вријеме непосредно послије пада Хер-
цеговине под Турке је нагло почела да губи значај. Некада веома развије-
на херцеговачка жупа са јаким економским потенцијалима и значајном ге-
ополитичком позицијом, је почела да се нагло руинира, економски слаби 
и њен раније изражени гравитациони положај у односу на околне области 
и херцеговачка племена слаби. Смањење интензитета трговине од Дубров-
ника према унутрашњости Балкана је условило да овај крај престаје бити 
интересантан као важна станица и предио богат природним ресурсима и 
производима од интереса за медитеранске народе. Пива је у вријеме поја-

                                                 
4  Нека друга братства која данас егзистирају у Пиви као што су Продан (овић), Ћук 

(овић), Грубач, Гвозден и Ћаласан, су каснији досељеници, а Дворжак и Маџар су 
досељеници с краја 19 вијека. 
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ве Баја Пивљанина већ била у рецесији, што је на одређен начини и усло-
вило појаву и самог Баја који је својеврстан вид отпора Пиве на ту рецеси-
ју, поготову што је она изазвана турском окупацијом. Пива је почела да 
трпи и промјене природне географске средине јер се становништво почело 
пред Турцима повлачити у више предјеле. То је изазвало сјечу и паљење 
шума ради добијања зиратне земље а ово даље интензивирање ерозије, 
измјену микро и мезоклиме и хидролошког режима. То се одразило и на 
демографску ситуацију поготову што су нестала градска насеља у Пиви, а 
становништво се иселило. 
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Милица РАДОВИЋ-ТЕШИЋ (Београд) 

О НАДИМКУ (ИЛИ ИМЕНУ) БАЈО 

Сажетак: У чланку се разматра претпопставка да је надимак Бајо 
заснован, не на хипокористичности као семантичком обележју, него да 
значењску подлогу има у народном веровању по коме име/надимак штити 
дете од злих, нечастивих сила. Аутор овај чест пивски надимак доводи у 
везу са речју баја у значењу „змија“. 
 
Кључне речи: надимак, тотем, баја, бајурина, баук, змија 
 

За име Бајо Вук Караџић (3. књ. Српских народних пјесама, Беч 
1846) каже – у коментару испред одломка песме За што Бајо оде у хајдуке 
– да је надимак. „У Перасту се приповиједа, вели Вук, да се Бајо 
Пивљанин ондје звао Никола сердар: по свој прилици му је крштено име 
било Никола, а Бајо надимак“. Ову Вукову констатацију у доброј мери 
потврђује и пивски именослов. Надимак Бајо је у Пиви био, а и данас је, 
врло чест, али не само као хипокористик према именима типа Бранко, 
Бранислав, Блажо и сл. (са основом Бра-, Бла-) него, што је посебно 
занимљиво, а знатно чешће, према именима која су етимолошки сасвим 
другог корена.1 Дијахроно гледано хипокористици Бајо и Баја потичу из 
почетка 14. века.2 Овај речник каже да је Бајо хипокористик од Бајислав 
„а може бити и од другога имена које се почиње гласовима Ба- “. 
Забележен је најраније у Даничићеву Речнику из књижевних старина 
српских (из Monumente serbice, 63). 

Навешћу само три различита имена са надимком Бајо, чије носиоце, 
иначе Пивљане, лично познајем (или сам познавала): Стеван Бајо Поповић 
(село Црквичко Поље), Мирко Бајо Радовић (Црквичко Поље), Радомир 
Бајо Јојић (Пишче). За исти надимак знам поуздано да се односи на имена: 
Бранко (Радовић), Бранислав (Костић), Блажо (Митрић) за која су 

                                                 
1  Под одредницом надимак Вук у Српском рјечнику каже „У Херцеговини и у Црној гори 

много чељаде (и мушко и женско) има по једно име осим крштенога, таково се име данас 
онамо зове надимак. Управо узевши, може се рећи да су надимци двојаки: једни се надјену 
у кући као од милости (може бити још прије крштења), а други послије изван куће, 
понајвише подсмијеха ради. Овијех другијех надимака ... онамо слабо и има (јер нико не да 
да му се подсмијевају), а у Србији првијех готово нема никако. У Црној гори и Херцеговини 
људи се овијем првијем надимцима зову и пјевају и пишу, тако да се многима крштено име 
слабо и зна и изван куће и родбине његове“.  

2  В. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I knj., Jugoslavenska akademija nanosti i umjetnosti, 
Zagreb 1880-1882. 
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карактеристични и други надимци од миља, хипокористици етимолошки 
ближи имену – Бањо, Брано, Баћо, Благо. Допуна аутентичним подацима 
уз званична пивска имена са надимком Бајо вероватно би употпунила 
антропонимску слику и довела до поузданијих закључака. За ову прилику 
мислим да је и ово довољно. 

Чињеница да је већа могућност, а и пракса, да се поменути надимак 
среће као пратилац имена друге етимологије, наводи нас на помисао да се 
надимак Бајо у Пиви (а и шире по Црној Гори и Херцеговини) мушкој 
деци даје из сасвим других разлога, а не само од миља, или не уопште од 
миља. У том смислу мало је вероватно да је надимак Бајо хипокористик 
од брат, тим пре што у Пиви постоји регуларан хипокористик од брат – 
б(р)ато.  

Имајући у виду дубоку старину надимка (Бајо Пивљанин је живео у 
17. веку), историјске, друштвене и цивилизацијске околности, ниску прос-
већеност народа и сл. – најприличније би било помислити да се ти разлози 
налазе у сфери народног сујевјерја и врачања и да имају митску подлогу 
за коју су карактеристичне магијске радње. То су области које прате 
рађање деце, која се, по веровању многих народа, не само примитивних, 
него и модерних, сматрају незаштићеним на уроке и сличне демонске 
силе. 

Познато је у Пиви да су се често, пре свега мушкој деци (кад су 
родитељима деца умирала) давали надимци који представљају турско (тј. 
муслиманско) име. Знам, на пимер, ове надимке: Мујо (Јокановић), Мушан 
(Поповић), Машан (Бауцал), Муса (Митрић), Амза (Мостић). Такви 
надимци су давани зато што су, по народном веровању, чували децу од 
урока и других злих сила. Могло би се претпоставити да је и надимак 
Бајо, вероватно, био са тим атрибутима те да има остатке тотема, тј. 
тотемистичког поистовећивања са нечим, нпр. животињом, што изазива 
страх, чега се демони плаше.3 Тај тотем има у Пиви под називом баја, при 
чему се најчешће мисли на змију, нарочито кад је у аугментативном 
облику бајурина. Ако се размишља у том смислу, надимак Бајо би се 
могао довести у везу са апелативном именицом баја (бајурина) у значењу 
„змија“ или уопште „општи назив за животињу која гмиже“4. И у 
народној песми Бајо Пивљанин се некад базива змијом, нпр. у стиху: 
„Змија бише Николић Сердаре/ Кано витез Јанковић Сердаре,/ Придивком 
се Бајо називаше“. 

                                                

Етимолози (Скок) реч баја доводе у везу са интернационалним 
узвиком (Скок) бау бау а то су „гласови за плашење деце кад плачу или 
нису мирна“. У вези са овим би у Пиви била именица баук, a код Вука и 

 
3  Уп. Веселин Чајкановић, Секула се у змију претворио, О магији и религији, Београд 1985, 

90–101. 
4  Једно од значења именице баук, према Речнику српскохрватског књижевног и народног 
језика, 1 књ., САНУ, Београд 1959, такође је «животиња која гмиже», и којом се обично (у 
Пиви) деца плаше. 
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деминутивно баучак у значењу „зуби код мале деце кад почну ницати“ 
који се, такође према Вуку: у Боци, одн. Скоку 5: у Боки (Которској) зову 
– вучићи. Вук за именицу баја каже да је хипокористик од баук6 а то 
потврђује и Скок. Осим облика баја који речници доводе у везу са баук у 
значењу које се дефинише „(по народном веровању) замишљено зло биће 
које улива страх, страшило“, такође се и апелативна именица бајо 
обележава као „хип. од баук“. Тако Речник САНУ (књ. I) ово потврђује и 
примером из народне песме: „Кад је вид'ла плуг волова,/ Она ј' млада 
говорила:/ Какви с' оно вражји рози,/ На њима се бајо вози“.7 

Избегавање звања правим именом у Пиви се не своди само на децу. 
Оно је много шире. Нпр. жена мужа раније је ретко када пред другима 
звала именом, поготово га није дозивала. Ако је говорила о њему пред 
другима, ословљавала га је заменицом он. Такође се и име покојника 
ретко спомињало, или га је често замењивала реч „несретни“», „кукавац“, 
„јадник“ или се обавезно додавао атрибут „покојни“, „јадни“, „несретни“ 
и сл.8 Избегавале су се звати именом и животиње које наносе штету 
човеку, нпр. вук, лисица, змија. Све ово појаве прати народно веровање да 
се тиме одагнава несрећа или какво зло од куће. 

Вукова констатација да деца у Црној Гори и Херцеговини поред 
свог крштеног имена добијају и надимак који се, и када одрасту, чешће 
употребљава него право име, потврђује се у Пиви и данас (иако се, 
нажалост, у њој сада рађа изразито мало деце). У својим етнолошким сту-
дијама и студијама о старој српској вери Веселин Чајкановић ову појаву 
подробно објашњава доводећи је у везу са народним празноверјем.9 Он 
каже да се деци не дају само надимци „од милости“ него да се мора узети 
у обзир и други део Вукове констатације: „од милости или кад што 
врачају“. Да је то тачно, потврђују и пивски надимци турског порекла 
(нпр. Мујо Сочица), или они који више асоцирају на нешто ружно: 
Мрдеља, Мргуд, Мркоје и др.10 

Чајкановић полази од чињенице да у свим вишим религијама 
божанско име се крије, јер је име божанства (Бог, Господ) само по себи 
моћно. „Као што су божанска имена крили сами богови, тако су их 
суревњиво крили људи, њихови штићеници, од непријатеља и уопште ... 
богови крију своје име, бојећи се да ће они који за њега сазнају везати или 
злоупотребити њихову моћ и нашкодити њиховој личности. Ако се сада 
деси да и људи чине то исто, нимало се не треба да изненадимо, јер је то 
ствар најобичније предострожности. Да би наш непријатељ могао да нам 
                                                 
5  Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1971, под bau bau. 
6  Вук С. Караџић, Српски рјечник, 2. изд., Беч 1852, фототипско изд. Београд 1972. 
7  Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, I knj., Zagreb 1896, 303 str. 
8  Чује се уз помињање покојника и додатак: „Ками му у главу!“ 
9  Уп. В. Чајкановић, Имена од урока (стр. 7-21), О митологији и религији, Београд 1985. 
10  Вук у Српском рјечнику под речју надимак вели и ово: „У Црној се Гори узимају и права 
Турска имена за надимке, а и само име Турчин, н. п. Мустафа Вуксановић, Мурат Вуковић 
...“  
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шкоди, довољно је да има какву било белегу од нас: прамен косе или 
остатке ноктију, или нашу слику, или најзад коју било ствар што нам 
припада; кад има то у својој власти, моћи ће магичним начином, да утиче 
на нас из даљине – имаће у власти и нашу вољу, и наше здравље, и 
уопште целу нашу личност“.11 (У вези са овим је обичај и данас присутан 
код старих Пивљанки да кад се очешљају, покупе отпалу косу и пажљиво 
је баце у ватру.) 

На томе веровању, дубоко укорењеном у старе религије, да 
непријатељ не треба да дозна наше право име, да не би управљао нама и 
нанео нам зло – Чајкановић темељи и давање надимака деци. По народном 
веровању, главни непријатељи деце су вештице и сл. демони.12 След-
ствено томе у Пиви би онда ружни надимци (Мркоје, Мрдеља, Мргуд), 
надимци турског порекла (Мујо, Муса, Мушан, Машан) или надимци 
(већина су данас и имена) профилактичког карактера (Вук, Вучић, Вучета, 
Вукосав; Вучина, Вукоје, Вукајло, Вуле и др.) би према томе требало да 
имају за циљ, наравно, по затамњеном народном веровању, да одагнају 
нечастиве силе од детета, тј. да га заштите од демона. 

Према томе, надимак Бајо које има и наш прослављени јунак из 
народних песама – Бајо Пивљанин (није ми познато да у Пиви неко има 
право/крштено име Бајо, или ако га неко и има, то је сасвим ретко) могао 
би да свој настанак и смисао има у давнашњим религијским схватањима 
нашег народа. Онима који боље познају етнографију нашег народа, а с 
тим у вези и религијско-магијске радње и сујеверја, ова размишљања ће 
бити далеко јаснија и логичнија. Што се пак језика тиче, само дијахроно-
етимолошки приступ објашњењу појединих речи може нас извести на 
прави траг, јер се у савременом језику мотивисаност код неких речи 
сасвим изгубила. 

Још један аспекат појаве надимака овога типа треба сагледати. По 
митолошком веровању сваки народ је везан за понеку животињу. Тако се 
за Србе каже да им је митски предак вук, Грцима лисица, Бугарима бик, 
Сиријцима риба, а према каталогу народа (који је 1863. са немачког 
превео Шафарик) – митски предак Турака је змија. Змија је иначе демон-
ска животиња и према њој се предузимају разне магијске радње. Она је 
најчешће непријатељ човека, а може бити и заштитник, на пример тзв. 
кућна змија према којој се гаји култ. У Пиви постоји веровање да не ваља 
убити змију ако уђе или изађе из куће, јер је у њој дух предака, па би то 
донело несрећу. Логично је онда да демонска снага коју змија има, по 
магијском народном веровању, може да тера друге демоне од себе. У на-
шим народним приповеткама, али и у песмама, чест је мотив претварања 

                                                 
11 Уп. В. Чајкановић, стр. 14 и 15. 
12  Чајкановић наводи Љубишину реченицу из Причања Вука Дојчевића: „Причају да вјештица 

не може дјетету наудити ако му имена не зна; зато се у нашим крајевима многи зову 
надимцима до смрти.“ 
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човека у змију.13 Тај мотив је такође добро познат и у народним 
приповеткама других народа, а нарочити је добро познат у турским 
приповеткама (Чајкановић). 

Дакле, ако бисмо Чајкановићев убедљиво образложен став о 
народном веровању по коме се детету даје надимак да би се, сакривајући 
му право име, сачувало од урока и касније у животу од злих сила, узели за 
полазиште, могли бисмо доћи до закључка да је надимак Бајо утемељен 
на том народном религијском миту. Ваља се, значи, детету дати име које 
ће га штитити у животу. Према томе, могло би се претпоставити да је Бајо 
мушки еквивалент према еуфемизму баја у значењу „змија“, а змија је као 
што смо већ видели и митски предак за Турчина. То би потврђивало 
Чајкановићеву констатацију коју је он изрекао у анализи народне песме 
Секула се у змију претворио „да је наш народ између Турака и змије 
претпостављао извесну митску сродност“. 

Ако су, дакле, пивској деци, ради заштите, често давани надимци 
турског порекла (Мујо, Муса, Амза итд.) онда је за то свакако био много 
погоднији назив Бајо, јер је сакривао видљиву везу и са Турцима и са 
змијом као њиховим митским претком. Ако бисмо га, даље, етимолошки 
довели у везу са бауком (баја/бајо хип од баук), онда би се надимак 
„сердара Николе“ или „сердара Николића“ одн. Баја Драгојла Пивљанина 
(Николића) судбински одразио у дефиницији „онај од кога се непријатељи 
(Турци) плаше“. То се овде (у Пиви), колико ми се чинини, каже: „њему је 
дозвано име“ или „он је дозвао име“. 

 
13  Уп. Чајкановићеву анализу нар. песме Секула се у змију претворио, О митологији и 

религији, 90–101 стр. 



 



Проф. др Раденко Пејовић 
Доц. др Илија Лалошевић 

ГРАДИТЕЉСКА ЗАОСТАВШТИНА БАЈА ПИВЉАНИНА  

РЕЗИМЕ 

У овом раду наведени су неки подаци о градитељској заоставштини 
Баја Пивљанина-Николића. Остаци његове куће, односно куће њевогих 
предака налазе се у родним доњим Рудиницама у Пиви. Бајо је помогао 
изградњу манастира Острог и неких других цркава. Најзначајнији 
градитељски подухват Баја Пивљанина је кула која је саграђена 1672. године 
у Дражином-рту, у близини Пераста у Боки Которској. Кула је лоцирана уз 
саму обалу мору на стратешки повољном Рту одакле се добро могла 
контролисати околна територија. У кули је харамбаша Бајо живио са својом 
четом све до погије на брду Вртијељци код Цетиња 1685. године. Кула је 
увршена у регистар споменика културе. 

Кључне ријечи: Бајо Пивљанин, кула, градитељска заоставштина, родна кућа. 

BUILDING INHERITANCE OF BAJO PIVLJANIN 

SUMMARY 

There are some data about the building inheritance of Bajo Pivljanin-Nikolić. 
The remains of his house, that is the house of his ancestors are situated in native lower 
Rudinici in Piva. Bajo helped the construction of the monastery Ostrog and some other 
churches. The most important building undertaking of Bajo Pivljanin is the tower 
which was constructed in 1672. in Draža’s garden, near Perast in Boka Kotor bay. The 
tower was located in the very sea shore on the strategic-favourable Cape from where 
the sorrounding territory could be controled well. In the tower, the violent Bajo  lived 
with his troop till his death on the hill Vrtijeljci at Cetinje in 1685. The tower was 
included into the register of the culture monuments.  

Key words: Bajo Pivljanin, tower, building inheritance, native house 
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Бајова родна кућа у Доњим Рудиницама 

Бајо Пивљанин-Николић рођен је у пивском селу Рудинице које се 
налази на платоу кањона Комарнице 1635. или 1637. године у породичној 
кући његовог оца који се звао Никола или Јован. Погинуо је на Вртијељци 
1685. године. Тачно се не зна кад је кућа саграђена, али су је вјероватно 
саградили Бајови преци, када се порушила, али и дан-данас се могу 
назријети остаци камених зидова Бајове родне куће који су скоро сасвим 
зарасли у жбуње и коров. Омеђина, гдје је некад била кућа, мјештани су 
назвали Кућиште. Било је покушаја да се кућа обнови, међутим они су бли 
безуспјешни. Чувени пивски и црногорски војвода Лазар Сочица је 
рудиничанину Ђорђију Бајовићу поклонио ливаду уз обавезу да на 
Бајовом Кућишту подигне кућу уз помоћ рудиничана, и да то буде 
споменик чувеном јунаку. Иако је Ђорђије дао обећање није га испунио, и 
не само што га није испунио, него није дозволио ни Николи Николићу из 
Рудиница да сагради кућу. 

Према казивању Архимандрита Лукијана Зечевића Бајо Пивљанин је 
помогао изградњу манастира Острог као и градњу неких других цркава. 
Бајо је саградио цркву у родним Рудиницама, коју су Турци спалили 
послије његове погибије. На темељима те цркве Бајови потомци су уз 
помоћ сељака из Рудиница и сусједних села саградили нову цркву која и 
данас постоји. Црква носи име Св. Николе, а саграђена је од клесаног 
камена. Пошто је црква била прилично запуштена и пропала 2000. године 
је санирана и поправљена захваљујући донацији Ратка-Миша Радојице 
Благојевића и Јока Милорада Благојевића, власника приватне фирме ИПГ 
Фидија из Подгорице. 

Кула Баја Пивљанина у Ораховцу, Бока Которска 

Истраживање прошлости старих утврђених пунктова на нашем тлу, 
уопштено узев, нема богату традицију. Од првих путописних забиљешки, 
претежно страних аутора, преко хроника домаћих историчара с краја XIX 
и почетка XX вијека, до систематских научних истраживања дошло је 
углавном тек средином и у другој половини ХХ вијека.  

Иако се историјском развоју и културној баштини Боке Которске, 
сразмјерно нашим другим крајевима, посвећује релативно велика пажња у 
науци, ипак, фортификацијска архитектура Боке Которске спада у ред 
слабије проучене врсте споменика културе овог подручја. Разлоге 
недовољног интереса стручних и научних кругова за проучавање 
комплекса и објеката одбрамбене архитектуре треба тражити у обиљу 
других тема, посебно сакралне архитектуре, недоступним релевантним 
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историјским изворима, давно изгубљеној функцији, слојевитости и 
неприступачности ове категорије градитељске баштине. 

Ови специфични градитељски комплекси, било да се ради о великим 
фортификационим системима средњовјековних утврђених градова, 
градским предстражама или мањим издвојеним утврђеним пунктовима, 
заслужују много већу пажњу него што је то до сада био случај. 
Најозбиљнија препрека систематском и детаљном проучавању и 
анализирању утврђених комплекса је свакако недостатак релевантних 
писаних, а прије свега графичких историјских извора.  

Поред класичних утврђења, фортификационих пунктова, и 
ансамбала са одбрамбеним карактеристикама, постојали су и специфични 
утврђени стамбени комплекси. Ситуација у Боки Которској кроз историју 
била је толико нестабилна да је готово сваки стамбени па често и 
сакрални објекат морао имати бар минимална својства одбрамбене 
архитектуре, бити грађен чврсто, од дебелих камених зидова, са што мање 
отвора, нарочито у приземљу, са решеткама и јаким капцима (пуна 
шкура), поузданим системом затварања и обезбјеђивања врата, а често и 
пушкарницама, машикулама и слично.  

Одбрамбене куле су биле једноставни, нешто височији од камена 
грађени објекти, чврстих зидова, малих приближно квадратних основа, са 
засведеним или дрвеним таваницама. Организација простора била је 
развијена по вертикали, слично средњовјековним једноћелијским кућама. 
Кров је обично био двоводан, осим у архитектури старих перашких кула, 
гдје је по правилу био једносливни. Перашке куле готово увијек су у 
приземљу имале сопствену цистијерну као и међуспратне сводне кон-
струкције. По правилу су имале приземље, у оквиру којега је често била 
смјештена и сопствена цистијерна и два спрата. Од отвора су обично били 
заступљени: врата у приземљу или на И спрату (пењање понекад и 
мердевинама), мали прозори, бројне пушкарнице, а касније и понека 
топарница. На стратешки значајним позицијама, обично према брду, 
изнад улазних врата, или на врху објекта рађене су машикуле. 

Треба напоменути да постоји значајна разлика између кула са 
искључивом одбрамбеном намјеном, и оних које су истовремено 
коришћене за становање. Прва категорија је била мањих димензија, готово 
без отвора, са сводним међуспратним конструкцијама и цистијерном у 
приземљу, дакле била је у свему конципирана да задовољи одбрамбене 
функције. Куле које су истовремено биле и стамбени објекти морали су, 
поред одбране, задовољити и минимум услова за стални боравак. Овој 
групи припада и обрађивана кула Баја Пивљанина у којој је он становао са 
својом дружином, а по традицији и породицом. 

Кула Баја Николића - Пивљанина, истакнутог јунака и харамбаше 
налази се у Дражин - Рту, засеоку Ораховца, у близини Пераста, у Боки 
Которској. Кула је лоцирана недалеко од морске обале, на стратешки 
погодном рту, одакле се добро контролисала околна територија, 
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укључујући и стари пут Пераст-Котор, нешто удаљенији од морске обале 
него што је то данашња магистрална саобраћајница.  

Прве вијести о досељавању хајдука у ове крајеве Боке везане су за 
одбрану Пераста од Турака. Наиме, послије турског напада 1654. године 
Пераштани су успјели да испослују да млетачки Сенат 1658. године 
донесе одлуку да се један дио своте коју је Пераст годишње примао из 
вићентинске благајне уложи постепено у градњу трију кула на каштелу 
Св. Крста, по пројекту Дон Камила Гонзаге. Међутим, како је тај новац 
уложен за друге државне потребе, Пераштани су, не могавши сами 
бранити град позвали и настанили у свом мјесту хајдучке чете.1 Како је 
Дражин врт и прије ослобађања Рисна и других дјелова Ораховца од 
Турака 1684. године повремено припадао Млетачкој републици, он је био 
стратешки повољна локација за груписање хајдука, одакле су они 
дејствовали на још неослобођене турске територије.  

С обзиром на изузетно осјетљиву локацију и неповољно окружење, 
озбиљан недостатак Пераста био је непостојање континуалног утврђеног 
периметра око читавог града, чему се без успјеха упорно тежило. Поред 
тврђаве Св. Крст овај недостатак ублажен је низом мањих индивидуалних 
кула тзв. “чардака”. Перашки чардаци били су веома промишљено пос-
тављени, тако да су формирали добар систем изукрштаних одбрамбених 
пунктова унутар самог града. 

Перашких кула било је десетак. Налазиле су се у саставу групација 
породичних зграда појединих братстава (тзв. казада), и дјеловале су у 
оквиру јединственог одбрамбеног система. Попут перашких казада, и по 
другим приморским насељима, али и селима даље од мора, готово свако 
братство имало је по једну кулу, која им је служила за одбрану у случају 
напада. Код најскромнијих сеоских примјера, као што су «каштио» 
Луковића у Богдашићима2 и утврђени комплекс у Врановићима, ради се о 
објектима скромних размјера у поређењу са кулама племића или виђених 
људи, као на примјер са кулом Бућа, касније Луковића, у оквиру њиховог 
љетњиковца у Тивту, или кулом Баја Пивљанина. Ипак треба узети у 
обзир да су сеоске куле настале скромним средствима и вјероватно 
искључиво личним радом неколико породица једног братства. 

На дијелу Боке који је до 1687. године био под Турцима, од Орахов-
ца до Херцег-Новог, са изузетком Пераста и његових територија, такође 
су постојале бројне куле. Њих уочавамо на појединим старим гравирама, а 
помињу их и историјски извори. Тако на примјер у јануару 1653. године 
млетачко Вијеће умољених налаже Пераштанима рушење кула у Рисну, да 
их непријатељ не би користио као упориште за напад.3 Слично се десило 
током новије историје и са кулама на подручју Херцег-Новог, и у 
                                                 
1 P.Butorac, Uloga hajduka u Boki Kotorskoj, Glasnik NUBK, III, 2-3, Kotor 1936, 12,13 
2 Б.Којић, Горња села на полуострву Врмцу, Зборник извештаја о истраживањима Боке 
Которске, Споменик САН , CIII Београд 1953, 188  

3 Г.Станојевић, Грађа за историју Пераста..., 64 

 374 



Градитељска заоставштина Баја Пивљанина  

насељима у њиховој околини. До данас се у залеђу Херцег-Новог сачу-
вало свега неколико примјера ових карактеристичних грађевина, дво-
спратна турска кула у Требесину, остаци куле (приземље и спрат), 
уклопљени у новију зграду на Сушћепану итд. У Ораховцу у близини 
цркве св. Ђорђа, под стрмом литицом постоје скромни остаци тзв. турске 
кулине (термин за рушевину куле), која је ипак скромног значаја у поре-
ђењу са бајовом кулом. 

По наводима дон Ника Луковића Бајо Пивљанин је кулу подигао око 
1672. године.4 Познато је да су хајдуке из Пиве и других дјелова Старе 
Херцеговине овдје довели Млечани, како би сталним нападима припре-
мали терен за коначно ослобођење од Турака 1687. године. Мјесна тради-
ција каже да је у кули харамбаша живио са својом четом до заједничке 
погибије на брду Вртијељци код Цетиња 1685. године.  

До недавно су се на обали видјели остаци некадашњег пристаништа, 
нажалост током посљедњих радова на уређењу плаже покривени бетоном 
и насути пијеском. У брду у стијени исклесана су сједишта одакле се 
вршило осматрање. Стари затвори у близини куле уништени су приликом 
градње цистијерне средином ХХ вијека. Кула према мору има мале 
прозоре у приземљу, а веће на спратовима и поткровљу, док је број отвора 
на бочним фасадама и према брду веома редукован, и они су по правилу 
на горњим етажама. На фасади постоје бројне пушкарнице, а посебна 
пажња је, по обичају поклоњена улазним вратима. 

Како су бројне куле Боке Которске током историје нестале, или 
изгубиле неке од својих првобитних значајних карактеристика, анали-
зираћемо пројекат типске куле Дон Камила Гонзаге. Треба напоменути да 
су постојали слични пројекти и за знатно веће, архитектонски сложеније и 
значајније куле, као на примјер детаљ једне од четири куле предложене у 
околини Котора, у зони већ постојеће тврђаве на Тројици.  

Неколико година послије поменутог турског напада на Пераст 1654. 
године, Венеција је одобрила средства за изградњу три куле по предлогу 
Дон Камила Гонзаге. Уз релевантни извјештај Гонзага млетачком Санату 
шаље цртеж поменуте предложене типске куле,5 која је могла бити узор 
бројним кулама овог подручја па у основним својим карактеристикама и 
кули Баја Пивљанина. 

Кула је пројектована квадратне основе, приближних димензија 
10 х 10 х 15м, са три етаже, од којих су зидови приземља са ескарпом. 
Улаз је на првом спрату преко дрвених мердевина, свака од етажа имала је 
на странама отворе за по два топа, а изнад њих низ пушкарница. 
Истакнути вијенац на врху објекта, судећи по величини препуста, назитка 
и конзола, вјероватно је био одбрамбена шетница, попут машикула, 
каквих је било на сличним објектима у Боки. Тако, на примјер, у нивоу 
                                                 
4 Н.Луковић, Бока Которска, Цетиње 1951, 125 
5 Archivio di Stato Veneto, P.T.M. f. 482 
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другог спрата куле Висковић у Перасту сачуван је низ камених конзола 
које су највјероватније носиле сличну одбрамбену шетницу. Није позната 
предвиђена врста међуспратних таваница, али с обзиром на планиране 
топове по свим етажама, и узимајући у обзир слична рјешења, вјероватно 
се радило о сводним конструкцијама. 

С обзиром на аналогне примјере у Перасту и околини, да је дошло 
до извођења кула, Гонзагино пројектно рјешење би свакако било 
модификовано и прилагођено локалним условима, потребама, могућнос-
тима и градитељским техникама. Куле би биле мањих димензија, вје-
роватно без ескарпе у приземљу, са двоводним или, у Перасту, по правилу 
једноводним кровом.  

Пројектним рјешењем уз куле ради њихове веће сигурности 
предвиђено је и подизање палисада (pallizzatta).6 Међутим, поставља се 
питање њихове сврсисходности с обзиром на локалне услове (терен, 
недостатак дрвета, његово брзо пропадање због неповољне климе и др.), 
мада из историјских извора знамо да су понекад употребљавани и ови 
елементи фортификација. 

Треба напоменути да кула утврђеног љетњиковца Бућа-Луковић у 
Тивту веома подсјећа на типски пројекат куле дон Камила Гонзаге за 
Пераст. Једино је дио куле грађен са ескарпом знатно већи, у односу на 
онај изнад кордон вијенца. Укупна диспозиција, облик, па чак и одбрам-
бени конзолни ходник на врху куле, практично су идентични. Сама кула 
Баја Пивљанина највише подсјећа на утврђене стамбене комплексе 
Гргуровину и Данчуловину, такође у Тивту. 

Утврђивање стамбених комплекса подразумијевало је, у првом реду, 
јаке камене конструктивне зидове, са што мање добро обезбијеђених 
отвора, машикуле и сличне заклоне на вишим етажама (нарочито у 
угловима комплекса према брду), бројне пушкарнице и сл. Дворишта, а 
понегдје и читава имања, ограђивана су високим авлијским зидовима. У 
градским агломерацијама, на примјер у Перасту, на скровитим мјестима 
авлијских зидова биле су пушкарнице, одакле се отварала ватра на 
значајне комуникационе правце, улице и степеништа. На овај начин су 
покривани коридори пјешачких комуникација, којима се непријатељ 
могао кретати, и готово свака кућа укључивана у одбрамбени систем 
насеља без зидина и претворена у својеврсну «тврђаву». Кула Баја 
Пивљанина имала је више пушкарница од којих су најзначајније оне у 
близини улазних врата. 

Не треба посебно наглашавати колико је са аспекта одбране било 
важно посједовати воду што ближе утврђеном пункту. Подсјећамо да су 
перашке куле по правилу имали цистијерне у приземљу. Стамбени 
објекти су најчешће имали аутономне изворе воде. Рјеђе су то били 
бунари у склопу ограђених дворишта, на примјер на Прчању. Ипак, како 
                                                 
6 Г.Станојевић, Грађа..., 66 
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је Бока Которска претежно безводан крај, најчешће су се градиле 
цистијерне непосредно уз кућу, а у неким старијим објектима и богатијим 
палатама испод саме куће, односно у њеном приземљу, тако да се вода 
захватала директно по етажама. Кула Баја Пивљанина имала је стару 
цистијерну у непосредној близини улазних врата која је накнадно била 
адаптирана у затвор. Она је нажалост у великој мјери измијењена у 
периоду након другог свјетског рата.   

Овај значајан споменик културе био је дуго времена потпуно 
запуштен, да би га између два свјетска рата обновио Мујо Сочица, бан 
Зетске бановине. Након другог свјетског рата био је у угоститељској 
функцији, а од земљотреса 1979. године поново девастиран и ван 
функције. 
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* Овај необјављени рад, знаменитог Бокеља и познатог црногорског историографа, дон 
Антона Милошевића (17. IX 1872-30. III 1960), налази се у архивско-мемоарском фонду 
Библиотеке Историјског Института Црне Горе, фасцикла 324.Публикујемо га као прилог у 
зборнику радова са Научног скупа, посвећеног Бају Николићу Пивљанину, зато што садржи 
драгоцјену архивску основу (из задарског и венецијанског архива), и на најбољи начин 
свједочи о прослављеном хајдучком харамбаши и збивањима у којима је учествовао.Текст је 
лекторисан према савременом правопису. 



 



Антон Милошевић 

ПРИЛОГ ЗА ПОВИЈЕСТ О ХАЈДУЦИМА И  
О ХАРАМБАШИ БАЈУ НИКОЛИЋУ - ПИВЉАНИНУ* 

Млетачка република користила се је хајдуцима у рaтовима са 
Турцима. Ови хајдуци били су једна врста нередовне млетачке војске, 
састављене из свакојаких људи, чије је услуге за вријеме неког рата 
Млетачка република новцем плаћала. 

Да се пак људи у млетачким крајевима одају хајдуковању била су 
три узрока: учињена каква кривица, која је за собом повлачила оштру 
казну, бездушно понашање и отимање млетачких чиновника и најзад 
осјећање у себи нагона да се чине јуначка дјела, чега, у доба мира, није 
могло бити другачије него да се одају хајдуковању.У млетачким 
крајевима било је највише тамо гдје је било бездушних чиновника, који су 
својим поступцима нагонили људе да бјеже од куће и да се одају хајду-
ковању које је обично почињало одласком у турске крајеве; неко вријеме 
вршени су нападаји само на богате караване турске и отмене Турке, чему 
се давао карактер вјерске и националне борбе, али се хајдуковање, као 
свуда, завршавало нападајима на своје, те су тако хајдуци изједначивани с 
разбојницима. 

У доба мира рад ових хајдука, било да су радили у сусједним 
крајевима турским или у млетачкој Далмацији, био је од штете за 
Републику. Њихов рад по турским крајевима, кад су били поријеклом 
млетачки поданици, а Турци би дознали за то, изазивао је тужбе од стране 
сусједних турских представника власти и тим су Републици причињавали 
тешкоће и незгоде. Рад, пак, на млетачком земљишту био је још тежи, 
једно што је наношена штета мирним грађанима и опстанком хајдука тамо 
је убијан углед и повјерење у власт, а друго што се тада поред таквих 
хајдука јављаху лупежи, који су крали стоку, смок, одијела и све што су 
могли дохватити, радећи све под именом хајдука. А како ови све 
покрадене ствари нијесу могли употријебити за своје потребе, продавали 
су их већином власницима дућана (botteghe, battolle), по градовима, у 
селима, или понајвише на путовима, чију је установу тамо била изазвала 
                                                 
* Овај необјављени рад, знаменитог Бокеља и познатог црногорског историографа, дон 
Антона Милошевића (17. IX 1872-30. III 1960), налази се у архивско-мемоарском фонду 
Библиотеке Историјског Института Црне Горе, фасцикла 324.Публикујемо га као прилог у 
зборнику радова са Научног скупа, посвећеног Бају Николићу Пивљанину, зато што садржи 
драгоцјену архивску основу (из задарског и венецијанског архива), и на најбољи начин 
свједочи о прослављеном хајдучком харамбаши и збивањима у којима је учествовао.Текст је 
лекторисан према савременом правопису. 
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потреба да би путник путовао што угодније, али једно вријеме постадоше 
јатачка смејстишта покрадене робе, због чега се зла навика крађе и 
хајдуковања теже искоријењавала. Да се свему томе стане на пут млетачке 
власти оштро су кажњавле кривце, ако би им пали у шаке, али они су 
већином измицали па су били кажњавани прогонством. Тада су се они 
одавали правој хајдучији, која је, по увјерењу савременика, била свагда у 
млатачкој Далмацији.  

Али кад је настао рат Турске с Млечићима око Кандије (Крете), 
године 1645, чему је одјека било у Далмацији, Млетачкој републици је 
поред учешћа самога становништва, које је имало бранити своје огњиште, 
требало војника који би се могли корисно употријебити у Далмацији и 
Турцима задати што више неприлика у њиховој земљи. За тај посао били 
су врло погодни хајдуци, који су у доба добрих односа млетачких с 
Турцима умјели измицати потјерама, залазити дубоко у турске крајеве и 
тамо пљачкати и палити, те им је рад био утолико лакши у овим ратним 
приликама. Зато су их млетачке власти придобијале, њихове кривице 
предавале забораву, окупљале их у чете под управом којега харамбаше и 
давале им плату. За вријеме Кандиског рата (од 1645. до године 1669.) 
хајдуцима су били придодани још и млетачки поданици из Боке, млетачке 
Далмације и Крајине, па пристадоше и многи горски хајдуци из сусједних 
турских крајева. Њихове чете стајале су под непосредном упрвом старје-
шине редовне војске млетачке и добијале су наређења од заповиједника 
млетачког бродовља, генералног проведитура Далмације и млетачке 
Албаније (т.ј. Аlbania Veneta), или од изванредног проведитура у Котору, 
према томе, гдје су се нашли, или гдје их је потреба изискивала. И мало-
помало рад ранијих млетачких поданика, а поглавито јуначких Пераштана 
и Паштровића због заједнице с хајдуцима, изједначен је с радом хајдуч-
ким тако да се нимало не одваја од њега. Томе, пак, доста доприноси још 
и то што се хајдуци из турских крајева населише на територију млетачку, 
па је заједница у раду постала утолико већа и тешко је било одвајати једне 
од других.  

Сви ови под именом хајдука, уређени у чете под својим харам-
башама нападали су на Турке, понајчешће упадали су у турске крајеве, 
тамо пљачкали и палили, и како им Млетачка република, доведена у врло 
велике новчане неприлике, није могла издавати погођену плату, они су се 
сами наплаћивали пљачкајући не само турске крајеве већ и дубровачке 
поданике. С овим хајдучким четама Млетачка република се тада корис-
тила на мору, као и на суху; били су дакле и гусари и хајдуци, према томе 
из каквих су им људи чете биле састављене, и пошто су сматрани нере-
довном војском, млетачке старјешине употребљавале су их за послове 
које не би могла вршити редовна војска, па су се у случајевима тужби и 
протеста извињавали карактером нередовне војске, или је наређивано 
хајдуцима да то не чине, али се о тим наређењима врло мало водило 
рачуна. 
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Тад је сва сјеверна страна Боке, наиме Нови (касније назван Херцег-
нови) са својом ривијером, пак Морињом и Рисном, била у турским 
рукама, јужна страна у млетачким. Пераст је одасвуд био притиснут 
турском силом, јер су село Глоговац, повише Пераста, и са сјевероистока 
Ораховац с околним селима били турски. По самом положају принукани 
Пераштани, да дању и ноћу стоје оружјем у руци на бранику свога мјеста, 
они прегну да помоћу Млечића уклоне Турке из Рисна. 

Млетачка република, потакнута од Пераштна, обратила се је Црно-
горцима да јој помогну освојити утврђени Рисан. Црногорци су се одаз-
вали позиву Млечића. И почетком године 1649. племена око Никшића-
Риђани и Дробњаци - освојили су Рисан и повратили га Млечићима (види: 
Јагош Јовановић: Стварање црногорске државе и црногорске националности, 
Цетиње 1948. стр. 78). Освајању Рисна припомогли су и Пераштани. 
Формална предаја Рисна Млечићима услиједила је на 11. фебруара 1649. 
године. Под Рисном се налазио на својој галији млетачки генерални 
проведитор Далмације и млетачке Албаније (тј. Боке) Леонардо Фосколо 
(Foscolo) па је са галије издао ''терминацију'' (тако су се звале одлуке 
млетачких проведитура), надневка 11. фебруара 1648. м.в. (''more veneto'') 
по обичају млетачком 1648. године,а не по нашем 1649. године, јер су 
Млечићи рачунали нову годину на 1. марта а не са 1. јануара. - А.М./, 
којом је наредио капетану Дамјану Цикану (Cicano) да по наређењу, што 
ће му га издати генерал мајор - sаrg (en) te mag (ior) di Battaglia - Sabini, са 
педесет војника мушкатира наше сатније, у одређено вријеме, тога дана, 
уђе у град и преузме га у посјед, и да не дозволи никому другом, да уђе у 
град. Бити ће обавезан са дужном тачношћу и по цијело оставити све 
ствари, робе, ма било које врсте нетакнуте, не дозвољавајући да буде 
такнута једна длака, до даљне наше наредбе, а то да свак узмогне уживати 
плод заједничког (опћег) труда; иначе бит ће он одговоран и са животом и 
са добрима за свако нестајање. (''Doverete pero con la dovuta pontualità, et 
integrità lasciar tutte le cose, et robbe di qualunque quantità intatte mon 
permettendo che sia toccato un pello, sino ad altro оrdine n(ost)ro, accio ogn 
uno goder possa il frutto delle communi fatiche; altrim(en)ti sarete tenuto vpi et 
con la vita et con li beni ad ogni mancam(en)to) - (Види: Списи проведитура 
генералног Леонарда Фосколо, од год. 1646. до год. 1650., књига I на 1. 436 у 
Државном архиву у Задру). 

Након освојења Рисна заклонили су се у Боки многи хајдуци да 
држе на узди пограничне Турке и заштите рају од турскога зулума, 
пљачкајући по турскоме подручју. С овим придошлим хајдуцима Пераш-
тани су се брзо упознали и спријатељили па су заједно с њима залазили на 
турско подручје, пљачкали, робље одводили, трговали са њим и 
зарађивали лијепе новце. Да узмогну пљачкати по Херцеговини пролазили 
су каткада и преко територија Дубровачке републике, па је ради тога 
хајдуковања Дубровачка република имала доста окапања са Турцима. 
Због ових хајдучких поступака тужила се Дубровачка република 21. 
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априла 1654. године перашком општинском капетану (начелнику), котор-
ском проведитору Франћеску Брагадину. 

Према томе има да се сматра навала Турака на Пераст под вођом 
Мехмед-агом Ризванагићем на 15. маја 1654. да освоји Пераст и као начин 
да се Пераштани обуздају. Али су јуначки Пераштани хаметом потукли 
Турке и убили им вођу Мехмед-агу Ризванагића. Овом приликом хајдуци 
су припомогли Пераштанима да потуку бројну турску војску. Још је једна 
околност допринијела што су се хајдуци настанили на перашком 
подручју. Млетачки Сенат је био издао днева 16. марта 1658. године 
одлуку да се један дио своте, коју је перашка комунитад (општина) 
годишње примала из коморе (благајне) града Виченце (Vicenza у 
Италији), постепено уложи у градњу трију кула на перашки каштио св. 
Крста за одбрану мјеста од Турака, али је тај новац био потрошен за друге 
државне потребе, а сам каштио св. Крста није одговарао одбранбеним 
потребама. Зато су Пераштани позвали из горских предјела неколико 
хајдука и настанили их у мјесту. 

Између хајдучких харамбаша спомињу се особито: Бајо Николић 
Пивљанин, који је као гласовити јунак и одважни борац добро сачуван у 
бокељској традицији, тако да он у нашим народним пјесмама о дјеловању 
перашких хајдука заузима главно мјесто, под скраћеним именом Баја 
Пивљанина, затим Вукосав Пухаловић, Грујица Жеравица, Гргуревић, 
Поповић, Звидаковић и Сикимић. Мало времена послије перашког боја, 
15. маја 1654. године могли су Пераштани да истакну како су ти хајдуци 
опустошили и раселили турску Херцеговину и добар дио Босне, одвели у 
ропство око 12.000 Турака и на мору се успјешно хрвали са новским (из 
Новога) и улцињским гусарима. 

Перашки су хајдуци узнемиравали народ по селима у Боки и ходили 
у пљачке. Стога су се Бокељи потужили генералном проведитуру 
Далмације и млетачке Албаније, Антониу Бернарду, кад је службено 
походио Боку у мјесецу новембру 1657. године, који је у Котору днева 4. 
новембра 1657. године издао проглас (Proclama), у којему између осталога 
о хајдуцима каже се, што доносимо у преводу: ''Хајдуци не могу нити 
смију узнемиравати икога од околних села или од оних од стране 
Херцеговине, која су нам села добро наклона и под заштитом су држве, 
под пријетњом да ће бити прогнани из ове државе и кажњени строжије по 
увиђавности суда, дочим могу слободно чинити штету Турцима и 
пљачкати њихова имања у било којем мјесту, без изнимке. Забрањено је, 
пак, хајдуцима ходити по мору (гусарити) без изричите писмене наредбе 
представника државне власти, под пријетњом горе речене казне. Кад се 
поврате из којег похода, или по суху или по мору, морају доћи да даду дио 
претставницима државне власти од сваког успјеха (пљачке), показати им 
робове, које би заробили, јавити њихов број и њихова имена у овој комори 
(которској) и оставити барем по два (роба) од сваких петнајест, Принципу 
(тј. Дужду), првога кад заробе пет, а другога кад буду заробили петнајест. 
Не смије ниједан хајдук ходити сам у село, нити више њих без својих 
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харамбаша, с којима редовито иду у пљачку, и тог се има држати сваки 
хајдук под пријетњом казне од осамнајест (18) мјесеци на галију, јер 
хоћемо да све иде како треба, да не гине народ, због прећеране похлепе, 
без опрезног управљања њихових вођа, будући да су они дужни дати 
рачун од сваког свог дјеловања, и од пробитка робова, које заробе, те ако 
који од хајдука буде тако смион, да отиђе у пљачку без харамбаше, нека 
буде присиљен од свога поглавице суду пријавити сваки преступак ове 
наредбе''. 

Обавезни су сви хајдуци и њихове харамбаше или поглавице, на 
сваки миг представника државне власти или кад се опази да су поданици 
тлачени од каквог непријатељског напада одмах прискочити у помоћ, гдје 
то буде захтијевала потреба, и кад им буде наређено или кад буду позвани 
од ових на које су насрнули непријатељи, имају се придружити Грб-
љанима и са осталима из околине или са војницима да пођу у навалу и да 
се у непријтељској земљи окористе на опћу корист. 

Хајдуци који су настањени у Перасту имају исказивати поштовање 
оном крају, и од случаја до случаја, дати у попису (списку) имена робова, 
које заробе и онај (перашки) капетан (опћински начелник) мора један 
примјерак доставити претставницима државне власти у Котору или ти га 
приказати у Комори ... и оне робове који припадају (Принципу) (Дужду). 

Села херцегновска, и она, која су под заштитом његове Праведности 
(тј. Дужда) имају платити у одређено вријеме даће, која села могу бити 
нападана од хајдука, а то су: Морињ, Ораховац и Јошица. 

Овај проглас нека буде уписан (registrato) у овоме граду, у Комори, 
и проглашен, да свакоме буде јасно, а да не може нико тврдити, да за њ не 
зна, те нека буде јавно приљепљен на тргу на уобичајеном мјесту, на 
очито знање свих. 
 Слиједе села:  
 Никшићи   Пива 
 Риђани    Ровца 
 Дробњаци   Плава 
 Морача   Колашин 
 Бањани   Фама 
 Жупа 

Дано је проглашено у Котору, дне 4. новембра 1657. године. (Списи 
генералног проведитура Далмације и Албаније, Антониа Бернарда, од године 1656 до 
године 1660, књига једина, на 1. 56-59 у Државном архиву у Задру). 

Хајдуци из Пераста и из Рисна залазили су у Херцеговину и у Босну 
и заробљавали су Турке, особито младиће, дјевојке, младе жене удате, па 
и малу дјецу. То су робље доводили у Котор и продавали га јавно на тргу 
разним трговцима који су се бавили трговином робљем. Међу тим 
трговцима било је и странаца. За то је дознао проведитур генерални 
Далмације и млетачке Албаније Јеролим Контарини (Contarini), кад се је 
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налазио у Шибенику, у службеном походу, па је из Шибеника, днева 26. 
маја 1662. године издао ''Терминацију'', којом је јавио да је млетачки 
Сенат одредио са дукалима од 2. јула 1661. године, да није нипошто 
дозвољено извозити у стране државе турске робове који су способни за 
службу на млетачким галијама, а за остале робове, неспособне за галије, 
да је неопходно потребито имати посебну пропусницу (passaporto) од 
задарског генералног проведитура, иначе биће кажњени продаваоци 
губитком робова, изгоном, тамницом, па и другим већим казнама по 
увиђавности власти, према прекршају (види: Списи проведитура генералног 
Јеролима Контарини (Contarini) од године 1662. до 1664, књига I на стр. 374 у 
Државном архиву у Задру).  

У овој истој књизи проведитура генералног Јеролима Контарини-а 
од стр. 374-408. налазе се забиљежене дозволе, издате разним трговцима 
робљем да могу слободно извести ван млетачке државе у стране државе 
робове купљене у Котору. Ту се спомињу разни трговци из Напуља 
(Napoli), Месине (Messine), Бари, Молфете (Molfetta), Крфа (Corfu), из 
Рисна неки трговац Нико Матов, те из Пераста више трговаца, који су се 
бавили овом уносном трговином, као нпр. Иво Замбата, Перо Бронза, 
Вуко Мартини, Трипо Штукановић, Марко Шестанов, Мато Марковић, 
Мато Матошевић, Вуко Матошевић, Томо Бало, Мато Бало, Криле 
(Kristofolo), Ферара, Томо Баловић, Иво Крушула и неки Ђуро Перов. 

У овим дозволама (passaporti) забиљежена су имена и презимена 
појединих робова, њихова година живота, а неким и поријекло, мјесто. 
Има их од сваког доба, мале дјеце, младића, дјевојака, удатих жена. Ове 
дозволе биле су издате појединим трговцима робља у размаку од 26. маја 
1662. до 10. децембра 1664. године. 

Хајдуци су залазили и у Бјелице и пљачкали онамошње становнике. 
Стога се је кнез Бјелица потужио генералном проведитуру Далмације и 
Албаније Антониу Приули, кад је боравио службено у Котору мјесеца 
августа 1668. године и управио му је писмену молбу да заштити станов-
нике Бјелица, који су одани Млетачкој републици и да провиди за њихову 
сигурност, те да буду сачувани од нападаја и од узнемиравања хајдука. 
(''Popoli affettuosi e divoti al nome della Ser. (erenissima) Rep. (ubli) ca di 
provedere alla lor sicurecca e coprili col manto della Publica protteto. (io)ne, 
dall'invazione e molestie d'Haiduci''). 

Проведитур генерални Антонио Приули уважио је ову молбу, па је 
са ''Терминацијом'' издатом у Котору, днева 29. августа 1668. године, 
наредио свим сердарима, харамбашама, главарима, управитељима, 
друговима и сљедбеницима хајдука да под никаквом изликом или 
насловом не смију узнемиравати, штетити, поремећивати, вријеђати, ни 
наносити непријатељства, правити грабежи, лупештине, неправичности, 
насиља на особе, на куће, на стада, на имовину или на друге које врсте 
добара, или робе горе споменутих становника Бјелица, него их морају 
пустити да мирно уживају своја имања, иначе против прекршитеља ове 
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наредбе биће свакако извршене са свом строгошћу, казне губитка живота 
и за оштету за нанесене штете биће још такође учињена оврха (esecuzione) 
против њихових добара. (Види: Списи проведитура генералнога за Далмацију и 
Албанију Антониа Приули од године 1667 до 1669, књига II на стр. 435-536 у 
Државном архиву у Задру). 

Исти је овај проведитур генерални Антонио Приули налазећи се на 
Хвару издао дне 11. јуна 1669. године три ''терминације'', на молбу 
харамбаше Баја Николића Пивљанина, Грујице Жеравице и Вукосава 
Пухаловића, ''поглавица хајдука, који чувају которски крај'', којима је 
наредио да се сва тројица заведу као војници у списак ''заслужних'' 
Которске коморе. (Међу наградама које је Млетачка република дијелила 
за заслуге учињене према држави најчешћа и најобичнија је била та да се 
заслужно лице унесе у списак једне чете плаћене војске. Оно је тиме 
стицало право на плату и крух (хљеб), без обавезе на вршење војничких 
дужности. Млетачка административна терминологија звала је ту своту 
награда ''piazze de benemeriti'' а народ ''мртве плаће''). 

Занимљиво је да се у ''терминацији'' одређеној за Баја Николића 
Пивљанина он назива ''Carambacca Baio Piuglianin'' и да се тај наводни 
назив не понавља више ни у једном од докумената гдје је ријеч о њему. Из 
ове се терминације још дознаје да се је харамбаша Бaјо Пивљанин 
добровољно подложио Млетачкој републици, да је у непрекидном 
ратовању с Турцима излагао свој живот и допадао рана и, напокон, да за 
све труде, трошкове и опасности поднесене у млетачкој служби није до 
тада био од државе награђиван.  

У мјесецу септембру исте године 1669. стигла је у Далмацију вијест 
о миру склопљеном у Кандији између Млетачке републике и турске 
царевине. Кандијским миром изгубила је Млетачка република многе своје 
посједе на отоку Кандији (Kreti), али је надокнадила тај губитак у 
Далмацији и Албанији. И Рисан је остао коначно Млетачкој републици. 
Као сви дуготрајни ратови тако је и Кандијски рат, који је трајао 24 
године, био за многе постао извор прихода и благостања. Много је народа 
гинуло у рату, али је свакако више живјело од рата. У Далмацији је од 
њега живјело готово све становништво у унутрашњости, а нарочито 
котарски ускоци (Задарских Котара) и перашки хајдуци. Разумљиво је 
дакле, што је вијест о миру и као посљедица тога забрана четовања 
изазвала запрепашћење у хајдучким и ускочким редовима. И једне и друге 
доводио је свршетак рата у врло тежак положај; повратка на стара 
огњишта није им било, а на новима није било више услова за живот. 
Млетачки управници, који су сви одреда били добри психолози, увидјели 
су опасност која је за млетачку државу могла да настане из незадовољства 
једног елемента, какав су били ускоци и хајдуци. Стога је генерални 
проведитур Антонио Приули на први глас о миру позвао у Задар себи све 
усташке и хајдучке старјешине да с њима проучи начин како би им се 
могли створити услови за нормалан живот. И сваки је од главара поднио 
Проведитуру свој посебни предлог, а овај је све те предлоге послао 
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Сенату у Млетке на одлуку. На то је од Сената дошао одговор, да се 
пошаљу у Млетке усташки и хајдучки изасланици ради уређења њиховог 
питања. 

Како је баш тада генерални проведитор Антонио Приули предао 
управу земље новом генералном проведитуру Антониу Барбаро и спремао 
се на повратак у Млетке, повео је он са собом у Млетке, децембра мјесеца 
1669. године, и те посланике. Као представници перашких хајдука отпуто-
вали су са Приулом харамбаше Бајо Николић Пивљанин, Грујица Жера-
вица и Вукосав Пухаловић и буљукбаша Милошевић. 

Ова су четворица 10. јануара 1670. године управила на млетачког 
дужда молбу, у којој наводе да је број хајдука који су 1654. године 
побјегли у подручје Пераста порастао на 1500 душа, од којих је 500 
способних за оружје и да је сада, усљед мира, опстанак свега тога народа 
доведен у питање, па се ради тога моли да се хајдучким породицама 
одреди као боравиште или Врана у Задарским Котарима или Рисан у Боки, 
да им се уз мјесто удијели и земља, а док ова стане на род, да им се 
обезбиједи исхрана из држвних средстава, те да се и хајдуци опросте свих 
намета и царина, као што су од њих опроштени Пераштани, Грбљани и 
Паштровићи и, напокон, да им се призна право на првостепено 
пресуђивање свих међусобних грађанских (цивилних) и кривичних 
парница. (Види: Списи генералног проведитура Антониа Барбаро од године 1669. 
до године 1671, књ. I, стр. 191 у Државном архиву у Задру).  

Сад се млетачки Сенат нашао у неприлици Хајдучки су захтјеви 
били претјерани и неприхватљиви, а отворено их одбити није било 
политички паметно јер би тад хајдуци, ионако нездовољни, ударили у 
крајности, а тих се млетачка власт много бојала. Ради тога се рјешење по 
овој молби почело да отеже толико да су харамбаше, напокон, изгубиле 
стрпљење и управиле на Дужда другу молбу (поспјешницу), у којој кажу 
да је већ седми мјесец како су они оставили своје куће и клате се по Задру 
и по Млецима о свом огромном трошку, па ради тога ''уморни и сузни'' 
моле да им се исплате заостаци њихових војничких плата, који су порасли 
на 500 дуката, како би тим новцем могли да се поврате у завичај. А ако се 
до њихова поласка не би донијело рјешење по њиховој молби, они ће 
овластити једно лице у Млецима да их у том послу заступа. Упозоравају 
на концу Дужда да су у перашком крају и у макарском приморју 
харамбаше оно исто што су и сердари у Задарским Котарима, па моле да 
код одређивања награда буду изједначени са сердарима. 

Ово је нова молба пружила млетачком Сенату лијепу прилику да се 
часно извуче из ове мучне ситуације. Већ 5. фебруара добили су харам-
баше позив да се представе Сенату, и кад су преда њ дошли, прочитано им 
је и предано писмено рјешење којим Сенат признаје њихове заслуге, 
увјерава их о својој благонаклоности, обећева да ће се њиховим жељама, у 
границама могућности, изићи усусрет кад се о том питању добију нужне 
обвијести, а међутим, нек се они поврате својим кућама и на повратку 
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сврате к генералном проведитуру у Задру, којему је наређено да им у 
свакој потреби буде при руци. И доиста тог истог дана, 5. фебрура 1670. 
године, издана је на генералног проведитура у Задру Антониа Барбара 
дукала, којом му се наређује да до коначног рјешења овог питања задржи 
хајдуке у мјестима гдје су и дотада пребивали, да им пораздијели извјесну 
количину жита, а четворицу харамбаша ''обуче како се то обично радило''. 
(Списи генералног проведитура Антониа Барбара, књига I , стр. 191 у Државном 
архиву у Задру).  

Овај провизоријум потрајао је до 25. јуна и године 1670. проведитур 
генерални Антонио Барбароа, ради уређења питања с хајдуцима, из Задра 
је дошао у Боку и тога дана, 25. јуна, издао је у Котору једну дугу 
терминацију, којом је додијелио хајдуцима град Рисан са селима: 
Граховом, Стражаницом, Црном Јелом, Мрамором, Вињим Пољем, 
Дврсном, Прапатницом, Кривошијама, Кнезлазом, Пољицем, Витоглавом 
и Ублима, ударио границе између рисанске и перашке општине, те и једну 
и другу ставио под јурисдикцију млетачког ректора, који је ради 
обуздавања хајдука морао да пребива у Рисну. 

Ова је Барбарова терминација врло знаменита као историјски 
докуменат, пак стога доносимо у преводу из италијанског језика главније 
ставке. 

Проведитур генерални Антонио Барбаро у овој терминацији, између 
осталога, наводи да су многи јунаци ''molte valorose persone'' за вријеме 
прошлог рата, који се водио између пресјајне Републике и Турске (Grand 
Signore), поданици турског царства са својим обитељима својевољно 
прешли у млетачку државу и подложили се оданости Његове Јасности (тј. 
Дужда). Они су под именом хајдука наступали под барјацима св. Марка у 
више окршаја и при освајањима градова, у свим провинцијама против 
непријатеља (Турчина) изгубили су многе и од својте и од пријатеља и 
задобили часне ране, исписали су и овјеравали (аутентирали) са крвљу 
доказе неустрашивих и превјерних војника и задобили су у највећој мјери 
државну најпријатнију љубав. - Даље хвали прокушану вјерност 
комунитади (општине) перашке и Пераштана, који су се истицали у тим 
јуначким подвизима, зашто су били почашћени за толико вјекова да 
чувају на ратним бродовима пресјајни стијег (барјак) Републике. 
(L'augustissimo Vessillo della Republica Serenissima''), под вођством 
генерала капетана, тако да су у највећим биткама својим животима и 
крвљу, посвједочили своју вјерност и оданост, напосе пак при освајању 
земље и тврђаве у Рисну од млетачког оружја под командом 
преузвишеног господина проведитура генералног Фоскола (Foscolo), гдје 
су се и једни и други (наиме, Пераштани и хајдуци) одликовали као 
храбри војници и не мање као вјерни поданици. 

Будући да је након страшног рата наступио жељени мир и по 
уговору Републици припало што је оружјем освојено у Даламцији и 
Албанији (тј. у Боки Которској) хоће државна дарежљива благодарност да 
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припозна са наградама тако одличне заслуге и да земљиште у прошлим 
тешким временима, натопљено знојем и крвљу, плоди у садашњим 
мирним временима плодове од користи и задовољства. 

Стога ми вршећи општу вољу и узевши у обзир, да се хајдуци, 
запустивши своје куће, налазе лишени свог мјеста, даље да се заклоне, 
дозначујемо им, удјељујемо и уступамо, њима самима и њиховим 
насљедницима у име Прејасне Републике, земљу поменуту од Рисна са 
селима, која ће бити ниже означена, свако са својим подручјем, тако да се 
узмогну уздржати, сачувати и умножити, на задовољство њих самих, на 
службу Прејасног Дужда и на славу божјег величанства. 

А да се сретно постигне жељена сврха потребно је да народ живи по 
прописима закона и да правда, вршена од представника Принципа 
(Дужда) да (удијели) свакоме своје, доконча неспоразуме, казни преступ-
нике и међу поданике гаји јединство и слогу. Стога смо, да им укажемо 
веће поштовање и сјај, по вољи Његове Јасности (тј. Дужда) одредили 
насловом кнеза (конта) и кепетана за њиховог Ректора и суца племенитог 
мужа, господина Ивана Андрију Кверини-а, који је у много пригода 
указао своју особиту разборитост и мудрост, по чему се може очекивати 
да ће он владати очинском љубављу и кога ће морати слушати са 
спремним синовским поштовањем. Нашој пак генералној власти придр-
жавамо призиве (апелације) на његове пресуде за чине, коли цивилне, 
толи казнене (risservata però al g(e)n (era)lato nostro l'appellat(ion); e delle di 
lui setenze de atti cozi civili, kome criminali'').  

Биће пак дужни хајдуци, док се напучи земља Грахово држати у 
истој јаку стражу од 40 људи најмање, у коју сврху ћемо одредити да им 
се издаје из овог државног складишта четрдесет либра двопека (бешкота) 
дневно, те такође имају пазити да се чува граница и у свим осталим 
добивеним селима. 

Ректори пак Котора и Рисна морају извршити раздиобу појединих 
земаља судјеловањем сердра и харамбаша, сваком домаћину обитељи тако 
да свак добије толико земље колико буде могао обрађивати и уздржавати 
своју обитељ. Они, који не буду становали у истим селима и мјестима, 
која су им одређена, не могу уживати корист од тих дознака, него их губе 
и исте се повраћају Принципу (тј. Дужду). Та добра не могу се ни на какав 
начин отуђити странцима страних држава, нити продајом, нити по 
женидбма, нити по опорукама, нити на било који други начин, који се 
може помислити. 

За куће и добра која им буду дозначена, како је горе речено, мораће 
појединци к нама приступити да приме инвеституре, које ће им бити на 
законит начин издате, од нас потписане и печатене печатом св. Марка за 
јамчевину сваког појединог и за њихове баштинике и насљеднике; иначе 
сматрати ће се ништетном (неваљаном) речена дознака, а они лишени 
добара, која се повраћају Принципу (тј. Дужду). 
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Од онога што ће се имати и што ће дати иста добра, ма било које 
врсте, биће дужни свиколици и појединци, коли садашњи толи они који ће 
их наслиједити, платити правичну десетину његовој Јасности (тј. Дужду), 
у велможној Комори у Котору (saranno tenuti tutti e cad(un)o a pagare la 
giusta decima a Sua Ser(eni)ta nella mag(nifi)ca Camera di Cattaro), са свом 
тачношћу и стварношћу како то доликује њиховој дужности, а и доброти 
једног Принципа, који их очинском љубављу дочека и прими, под својом 
влашћу и под својим окриљем (заштитом).  

................... (испуштено)..................... Одређује тачну границу од 
мора, па до врха горе, Зечје Ждријело, између подручја рисанског и 
перашког, које, једно и друго, мора бити подвргнуто кнезу (конту) и 
капетану у Рисну, на исти начин као и хајдуци. И Ришњани и Пераштани 
биће обавезни на све оно, како је одређено за хајдуке. 

Поуздавамо се, да ће сви, као добри поданици, бдјети за корист 
Принципа, да ће у свим пригодма чувати и бранити границе и дати 
посвједочења своје истинске вјерности, ради које се придржавамо, да у 
згодно вријеме наредимо заклетву. 

Села додијељена хајдуцима, осим Рисна: Грахово, Стражарница, 
Црна Јела, Мрамор, Вишње Поље, Дврсно, Трешњево, Прапатница, 
Кривошије, Кнезлаз, Пољице, Витоглав и Убли. 

Котор, 25 јуна 1670. 
Антонио Барбаро П. (роведитор) Г(енерални). 
(Списи проведитура генералног за Далмацију и Албанију (тј. Боку Которску) 

Антониа Барбара, књига II лист 181-184 у Државном архиву у Задру). 
Истог дана 25. јуна 1670. године, проведитор генерални Антонио 

Барбаро издао је у Котору своју другу ''терминацију'', којом је именовао 
Млечића Ивана Андрију Кверинија (који се прославио у више битка са 
Турцима и који је вршио службу проведитура у Макарској, на велико 
задовољство оног пучанства и на корист државних интереса) за част 
(службу) кнеза (конта)-капетана Рисна и његовог подручја. - Каже му 
даље: биће за то насељена земља и села од хајдука, који ће по нашем 
наређењу отићи са својим обитељима, да ју напуче, како смо им 
подијелили земљу, што вам је добро познато и како се види из наше 
''терминације'' данашњег дана, коју вам предајемо у препису, у сврху да 
вашим маром узнастојите да буде тачно извршен. 

Ти су хајдуци чељад духа ватренога, склони на свађе, непријатељи 
сусједних Турака и, будући привикнути на слободу једног другог рата, 
привикнули су се на убојство и на грабеж, стога хоће се велика помња да 
се држи у реду, мијешајући са разборитим и љубазним начином још коју 
пријетњу да ће их се казнити, и треба настојати да буду послушни, а не 
везати се обавезама које би могле са чељадима тако припрости довести у 
погибељ државно достојнство; поврх свега треба пазити да не узнемирују 
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Турке, и да не даду истима повода на жалбе (притужбе), но ако би се 
штогод догодило, што треба да ми знамо, морате нам марљиво пријавити, 
те ако видите да је добра прилика имате затворити кривце, па стога да не 
будете без моћи, побринућемо се да будете провиђени са четрдесет 
војника Принципових. Такође има нешто мржње и антипатије између 
хајдука и Пераштана, па стога стојаће до ваше вјештине да порадите да 
међу њима влада добра слога, тако да завлада поуздање и пријатељство, 
да се на тај начин повећа пучанство и промет, будући да је положај оне 
земље у прошлим временима показивао велико једно и друго. 

Највише ћете пазити да чувају границу, настојећи да буду добро 
чувна мјеста и села, која су више изложена особито Грахово, гдје ће 
морати стати стража од четрдесет људи, док буде напучено. 

Пресуђиваћете у цивилним и казненим пословима, како вам се буде 
чинило по савјести, а ваше цивилне пресуде до педесет лира биће 
непризивне, изузев пријава на наш генералат, кому дапаче у случајевима 
убојства или тешких злочина бићете дужни извијестити и очекивати 
посебне одредбе. 

Заједно са пресвијетлим Ректором, како је речено у горе поменутој 
''терминацији'', судјеловање сердара и хармбаша раздијелићете и 
дозначити земље и куће, настојећи поврх свега да то буде извршено 
сложно и на задовољство свих............. (испуштено)............ 

Пазићете, да хајдуци одмах поправе куће, које им буду одређене да 
се у њима може становати, у коју сврху биће помогнути грађом, 
гвожђаријом и клаком (вапном), како ћемо оставити наређење 
пресвијетлому Ректору у Котору. 

.................(испуштено)................Имаћете за вашу службену плату 
четрдесет дуката на мјесец, шеснаест(дуката) ваш канцелар (канцелар је 
био Иван Крститељ Бенедети) добре вриједности (di buona valuta) ......... 
...............(испуштено).............. 

Котор, 25. јуна 1670. 
Антонио Барбаро П(роведитор) Г(енерални).  
(Списи: проведитура генералног Антониа Барбара, књ. II на 1. 36 - 37). 
Али ни стање створено овим рјешењем није било дуга вијека. 

Догодило се да је Јусуф-ага Ризвановић, чија су имања била у крају ѕа 
узетом од хајдука, дне 9. јанура 1671. године, покушао да ове хајдуке отуд 
истјера и да силом заузме Рисан. Из овог се је покушаја изродио сукоб у 
коме су Турци настрадали, оставивши на терену много мртвих,а у 
хајдучким рукама знатан плијен. Пераштани, којима је највише стајало на 
срцу да се Турци не дочепају Рисна, припомогли су хајдуцима да сузбију 
Турке и да их нагнају на узмак, али сва се кривња свалила на хајдуке. 
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Био је смијењен са службе књаз, капетан у Рисну, Иван Андрија 
Кверини, коју је дотад вршио на задовољство млетачке власти, пак је 
проведитур генерални Антонио Барбаро ''терминацијом'', изданом у 
Сплиту, днева 14. фебруара 1671. именовао пл. Лоренца Тиеполо, пок. 
конта Франћеска за новога кнеза-капетана Рисна, да замијени дигнутог 
Ивана Андрију Кверинија. Даје му упутства слична његовом 
претшаснику. О Рисну каже да су у мјесту настањени хајдуци, који су у 
вријеме рата дошли под окриље Његове Прејасности (тј. Дужда) и вазда 
су се показали вјернима; била су им подијељена земљишта да их обрађују 
и да уздржавају своје обитељи................. (испуштено).............. 

Пазићете да хајдуци наставе, како су почели, поправљати куће које 
су им дозначене, да се узмогне у њима становати. 

Имаћете за вашу службену плату педесет дуката на мјесец и 
петнаест ваш канцелар, добре валуте............. 

Писаћемо у Котор да Вам онај пресвијетли Ректор одреди да вам се 
издаде из оног складишта четири стотине стара кукуруза. 

То ћете ви раздијелити хајдуцима, да буду што више доброхотни у 
почетку ваше управе и казаћете им да је ово знак државне љубви према 
њиховим потребама и један доказ Принципа (Дужда) за њихову 
вјерност..........(испуштено). 

Сплит, 14. фебруара 1670. м.в. (тј.1671) 
Антонио Барбаро П(ровидитур) Г(енерални). 
(Списи проведитура генералног Антониа Барбаро, књ.II на 1, 126-130 у 

Државном архиву у Задру.) 
Ради покоља у Рисну морали су се хајдуци иселити, из Рисна, и 

привремено се настанити у Перасту. Стога је провидитур генерални 
Антонио Барбаро, са ''терминацијом'' издатом у Котору, днева 22. априла 
1671. године, наредио капетану (начелнику) комунидади (општине) у 
Персту и свим становницима истога града да морају са љубављу и 
приправношћу дозволити им да се склоне у то мјесто (Пераст) и да им 
даду потребите им станове за њихове обитељи. Обзиром на краткоћу 
времена све се мора извршити без даљег службеног дописивања. 
Пераштани још морају на захтјев рисанског кнеза дати лађе, које им буду 
затражене за пријенос и пријевоз робе. И то све нека буде извршено са 
свом тачношћу и како то захтијева служба Принципа (Дужда), како су то 
вазда Пераштани похвалним дјеловањем обављали. Сигурни смо да нам се 
неће пружити прилика да, по нашој увиђавности, употријебимо казне, које 
их у случају непослушности чекају, како им се пријети. 

(Списи генералног проведитура Антониа Барбара, књ. II , на 1,449 у 
Државном архиву у Задру).  
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И тако су хајдуци из Рисна били пресељени у Пераст. Али је у 
Перасту било и отприје насељених хајдука. Од тих се многи оженише 
Пераштанкама. Зато су сигурно настојале и млетачке власти да се ови 
дошљаци сроде са мјестом, и тако боље послуже, по директивима 
перашког капетана (начелника), млетачким интересима против Турака. 

Перашки је капетан морао да пази да се при предаји плијена на 
Веригама, што би га тамо донијели хајдуци, одржавају здраствене мјере. 
Паче се по наређењу млетачке власти вас плијен морао најприје да довезе 
под Котор. Которски је проведитур имао право на дио плијена. Млетачке 
су власти, да се особито избјегну несугласице са Дубровчанима, изричито 
браниле хајдуцима да не смију правити испаде у турске крајеве без 
њихове дозволе. Зато су которски проведитури у споразуму са перашким 
капетанима издавали такве писмене дозволе појединим харамбашама и 
њиховим већим или мањим дружинама; државне власти дозвољавале су 
овакве упаде увијек под увјетом да се не чини никаква штета кршћанима, 
напосе Дубровчанима. Али хајдуци нијесу за то пуно марили. Значајно је, 
да су се многа погранична херцеговачка села након перашког боја (15. 
маја 1654) ставила под окриље Пераштана да се заштите и од Турака и од 
хајдука, јер су ови били чешће несмиљени и према кршћанској раји. Зато 
су ова херцеговачка села плаћала харач Пераштнима. Преко Пераштана 
признавала су и покровитељство Млетачке републике, иако су формално 
стајала на турском подручју. Исплатом харача хтјела је раја, да одврати од 
себе и бијес перашких хајдука. 

И познати поп Радул, прочелник Влашке крајине, под којим се 
именом разумјева Грахово, Кривошије и сусједна херцеговачка села, тужи 
се у својим писмима на перашку комунитад (општину), на тешке јаде 
својих ''Влаха'' што их трпе од турских силника, од упада пљачкаша из 
Приморја и од других пљачкашких чета. Али су се и млетачке власти 
неискрено држале према хајдуцима. Тако се херцеговачки кнез Стјепан 
Властелиновић из Никшића тужи у писмима (1665) управљеним на 
перашкога капетана (начелника) Мата Штукановића, како су нека 
млетачка господа нехарна према хајдуцима, који су се борили за вјеру и за 
дужда млетачкога, а кад се појаве у Котору онда их глобе и бацају у 
тамницу; а кад хајдуци нијесу хтјели ради свога образа да за новац убију 
неке људе, који су били непоћудни млетачкој господи, Млечићи подметну 
лажи на Властелиновића. - Млетачке су власти захтијевале од Пераштана 
да они подмире штете што би их хајдуци починили. Да се отму тој 
неприлици Пераштани су настојали да се ријеше хајдука тако да их 
млетачка власт пренесе другдје далеко од Пераста. 

Хајдуци настањени у Перасту упознали су се поближе с обитељским 
духом, са мјесним схваћањем и, што је пак најважније, с устројем 
комунитади (општине) и мјесне управе. Неки дапаче ступе у мјесне 
братовштине са вјерским и социјално-каритативним обиљежјем. Домоћи 
се управе ''комунитади'' (општине) перашке значило је постати господар у 
богатом и моћном граду. Заснују завјеру: наскочиће изненда мјесне 
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старјешине и све поубијати за вријеме свечене процесије (литије) на 
велики четвртак, у касно вече 1671, кад перашко пучанство буде листом 
заокупљено црквеним обредом. Али једна Пераштанка, удата за једног 
хајдука, открије све своме оцу, да се он на вријеме спаси од смрти. Отац 
ове женске то повјерљиво пријави мјесном капетану (начелнику), па тако 
''комунитад'' (опћина) организова одбрану и спријечи удар. Војнички 
одреди заштите процесију (литију), а оружане страже запосједну све 
прилазе с брда. Ово је потакло Пераштане да пораде код млетчке власти 
да би што прије уклонили хајдуке из Пераста. 

Утолико су и погранични Турци, да се освете хајдуцима за рисански 
покољ и знајући из искуства шта значи хајдучко сусједство, порадили на 
Порти у Цариграду да се хајдуци макну из Боке. Порта је прихвтила 
њихов захтјев и , у преговорима са Баилом (млетачким амбасадором) 
Молином, енергично захтијевала да се хајдуци уклоне из Пераста и из 
околних мјеста. Млетачки је Сенат, из бојазни да се не наруши мучно 
закључени мир с Турцима, попустио и жртвовао хајдуке. Издао је сходне 
упуте генералном проведитуру у Задру, Антониу Барбару да лично 
подузме да хајдуци буду исељени из Боке у Истру. Стога је генерални 
проведитор Антонио Барбаро лично дошао из Задра у Пераст да подузме 
потребите мјере за премјештај хајдука. И одмах је наредио да сви хајдуци 
са својим обитељима и стварима буду укрцани на бродове (''вашеле'') за 
Полу. 

Са ''терминацијом'' пак изданом у Перасту, дне 28. маја 1671, 
наредио је перашком капетану, главарима и осталим комунитади у 
Перасту да не смију дати заклониште људима, женама, дјеци, а ни 
стварима било које врсте што припадају хајдуцима; него све мора бити 
укрцано на ''вашеле''; те у случају ако би се који након нашег одласка 
заклонио у Перасту или у подручју, морате га задржати и предати у затвор 
проведитура у Котору, у сврху да од истога буде удовољено нашим 
потребама, и ако потпуно не буде извршена ова наша наредба потпашће 
прекршитељи у казну прогонства из Домовине , тамнице на галију, према 
нашој увиђавности што ће свакако бити извршено, па такође и казном 
губитка живота, ако то буде захтијевао непослух преко мјере; у коју сврху 
биће на горе поменуте бродове задржани исти Пераштани, а и други 
непослушни. 

(Списи генералног проведитура Антониа Барбара, књига II, стр. 471 у 
Државном архиву у Задру). 

И тако су сви хајдуци били укрцани на бродове и превезени у Пулу, 
у Истри. (Historia della Republica Veneta di Battista Nani Cavaliere e Procuratore di 
S.Marco; Venеtia MDCLXXIX. Parte seconda). 

По мјесној предаји у Перасту, неки су се од хајдука преселили из 
Пераста у Пулу. 

Огорчени оваквим рјешењем свога питања и раздражени биједом 
својих породица хајдуци су се у Пули побунили и стали да пљачкају 
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тамошње пучанство. Нереди су у Истри ухватили толико маха да се Сенат 
озбиљно забринуо и журно упутио у Пулу задарског генералног 
проведитура Антониа Барбара, да умири хајдуке и да успостави ред. 

Антонио Барбаро је стигао у Пулу почетком јула 1671. и захваљу-
јући угледу који је уживао успио је за кратко вријеме да примири хајдуке; 
подијелио им је земљу у околици Пуле и постарао се да им обезбиједи 
хљеб до прве жетве. 

Али је ово примирје било само привидно и краткотрајно. Незадо-
вољство хајдука новим стањем било је и сувише дубоко да би се дало 
излијечити таквим средствима. Неспособни да се прилагоде новим 
условима, хајдуци су се користили сваком приликом да се ослободе своје 
истарске интернације. Многи су бјежели у Сењ, гдје је још тињао стари 
ускочки дух и гдје су се још увијек помало његовали гусарство и 
хајдучија. (Списи генералног проведитура Пиетра Ћиврана, књига II,1, 790 у 
Државном архиву у Задру). 

Многи су се криомице или под лажним изговорима, враћали у Боку.  
Немоћни да спријече бјекства у туђу државу Млечићи су се светили 

хајдуцима, које би затекли у својој. Которски проведитур стао је да из 
архива извлачи стре и заборављене хајдучке осуде и да их извршује. На 
тај је начин много од ових хајдука који су се били повратили у Боку 
доспјело на галије, у Клишку тврђаву и у изгнанство. Кад је та несрећа 
задесила и хајдучког харамбашу Мата Његушевића, хајдуци у Пули 
ријеше, да упуте у Млетке, Дужду, посебног посланика. Хајдучки 
посланик био је овог пут Бајо Николић Пивљанин, али о овом његовом 
новом боравку у Млецима није се сачуво никакав податак, осим молбе 
коју је он 27. марта 1673. управио Дужду. 

Смјерна по форми, али у суштини одлучна, Бајова молба истиче да 
су све хајдучке кривице угашене амнестијом коју је у име млетачког 
Сената прогласио Проведитур генерални Антонио Барбаро, кад их је 
пренио из Боке, па стога моли да се хајдуци који се налазе на галијама, по 
тамницама и у изгнанству пусте на слободу, јер ће иначе сви они који су 
остали у Пули, ради заштите својих живота, морати да отселе у другу 
државу. 

Бајова молба, по уобичајном поступку, послана је на извјештај 
генералном проведитуру у Задар Пиетру Ћиврану, и Антониу Барбару, 
као задњем, који је ту част обнашао. (Списи генералног проведитура Пиетра 
Ћиврана, књ. I , стр. 565 у Државном архиву у Задру). 

Шта је Сенат по овој молби закључио није нам познато. Мора 
свакако да јој се удовољило и да је том приликом наступила и нека 
промјена у опћем стању пулских хајдука. На ову претпоставку упућује 
склоност, што је мало времена послије ове Бајове мисије у Млетке 
налазимо настањена у Задру и њега и харамбаше Сикимића и 
Његушевића. Бајо Пивљанин мора да се преселио из Пуле у Задар 1674. и 
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да је у Задру дошао у додир са главарима ускока Задарских Котара, јер се 
већ налази забиљежено вјенчање његова брата Димитрија са Аном 
Јанковић, днева 17. јануара 1675, у православној цркви Св. Илије у Задру. 
(Види: ''Libro del santo matrimonio - 1633-1786 - у Парохијалном архиву 
православне цркве св. Илије у Задру). 

Из једног судбеног акта у списима генералног проведитура 
Ђиролама Гриманија од 3. децембра 1675. дознајемо да се Бајо Пивљанин 
парничио са Вучићем Коићем ради роба Омера Мустајћехајића, који је 
био на причуви у градској болници у Задру, па да спријечи гомилање 
трошкова за храну роба понудио се је примити га себи и чувати до 
рјешења спора. Тој обавези Бајовој приступио је, као јамац, Стојан 
Јанковић. (Спис генералног проведитура Ђиролама Гримани, књига 1, стр. 4 у 
Државном архиву у Задру). 

Дне 15. фебруара 1676 други Бајов брат Петар, вјенчао се у 
православној цркви Св. Илије у Задру са Савом Магазиновић, а истог је 
дана крштен син Баја Николића и жене му Манде. Код тог су крштења 
кумовали задрски племић Гргур Детрико и Ана, жена харамбаше Мата 
Његушевића. (''Libro del Santo Battesimo della veneranda Chiesa di S.Elia profeta del 
rito greco'', у Парохиском архиву цркве Св. Илије у Задру). 

У православној цркви Св. Илије у Задру положио је дне 16. јануара 
1678. Бајо Николић Пивљанин заклетву и посвједочио да не постоји 
никаква запрека брака неког војника Новљанина (''Libro del santo matrimonio'' 
у Парохиском архиву цркве Св. Илије у Задру). 

Дне 7. јуна 1679. Бајо Николић Пивљанин ''soldato nella Cavallaria 
dell ill (ustrissi)mo S(ignor) Detrico'' кумовао је на вјенчању једном војнику 
Бокељу. (Споменута матица вјенчаних у архиву цркве Св. Илије у Задру). 

Осмог фебруара 1680. генерални проведитур Пиетро Валиер позива 
харамбашу Баја на оправдање ради неког воска, извезеног из Задра без 
исплате царине. (Списи генералног проведитура Пиетра Валиера, књига II, стр. 
528 у Државном архиву у Задру). 

Генерални проведитур Ђироламо Корнаро (Cornаro), ''термина-
цијом'' од 8. маја 1680. забрањује неким сељацима из Задрских Котара да 
узнемиравају Баја Николића у посједу једне ливаде у Соврану коју је овај 
узео у закуп од Турака; терминацијом од 2. јуна 1682. забрањује Бају да 
вријеђа и злоставља свог брата Петра и да се уплиће у ствари које њему 
припадају. (Списи проведитура генералног Ђиролама Корнаро (Cornaro), књ. II, 
Стр. 22 и стр. 405 у Држвном архиву у Задру). 

У ово се вријеме већ био склопио ''свети савез'' (''св. алијанса'') 
између цара Леополда I (од г. 1657. до г. 1705.) и Пољске и отпочео рат с 
Турском царевином (1683. г. - 1669. г.). Вијести о савезу кршћанских вла-
дара и о њиховом заједничком иступу против опћег непријатеља, нијесу 
остале без одјека међу далматинским Словенима. Још прије него је стигао 
глас о турском поразу под Бечом, 1683 (Турци су били опсједнули Беч, 
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али су били хаметом потучени помоћу војске Ивана Собјеског, краља 
Пољске), ускоци у Задарским Котарима били су се ускомешали и 
отпочели четничку акцију. На челу тог покрета стајао је Илија, брат 
Стојана Јанковића. Млетачка република, која је у овој почетној фази рата 
била истински ријешена да по сваку цијену сачува неутралност, 
употребила је сва средства да угуши у заметку сваку акцију својих 
поданика управљену на штету сусједа турских поданика.  

Генерални проведитур у Задру Лоренцо Дона, покушао је да благим 
поступком склони Илију Јанковића да се помири и покори његовој власти, 
а кад му то није успјело прибјегао је строгости и прогласом од 13. 
септембра 1683. ударио је уцјену на његову главу и изагнао га из земаља 
Млетачке републике. Да појача дејство ове мјере Лоренцо Дона је четири 
дана послије свога прогласа послао у заточење у Млетке браћу Илије 
Новаковића, Стојана и Завишу (Списи генералног проведитура Лоренца Дона, 
књига I, стр. 44 и стр. 273 у Државном архиву у Задру). Ово је само једна од 
безбројних мјера које је Лоренцо Дона у то вријеме употребио да укроти 
ускоке, али су све те мјере биле безуспјешне. Нарочито послије вијести о 
турском поразу под Бечом (1683), када је покрет узео толико маха да више 
није било бране која би могла да га зустави. 

Кад се у Задарским Котарима побунио народ, прорадила је и у Бају 
Пивљанину хајдучка крв. Запостављајући све обзире, он је 4. новембра 
1683. умакао из Задра и придружио се Илији Јанковићу. То исто учинио је 
27. јануара 1684. и брат му Митар. Али његово четовање у Котарима није 
много трајало. Обојица су се, послије мало времена, на позив проведитура 
Лоренца Дона повратили у Задар и проведитур им је опростио кривицу и 
наредио да се опет унесу у спискове чета из којих су као бјегунци били 
брисани. (Списи генералног проведитура Лоренца Дона, књига I, стр. 404 и стр. 
405). 

Кроз то је и Млетачка република на папино наваљивање, а још више 
под сугестијом савезничких побједа, почела помало да одступа од своје 
строге неутралности и да се потајно спрема за рат. У знаку тог спремања 
смијењени су которски изванредни проведитур и задарски генерални 
проведитур. За изванредног проведитура у Котору постављен је млетачки 
племић Антонио Зено, - а Лоренца Дона имао је да замијени у Задру 
млетачки племић Доменико Моћениго. Као генерални проведитур у 
Задру, Антоније Зено је отпутовао из Млетака да прими своју нову 
дужност у Котору прије Доменика Моћенига, и кад је, на путу за Котор, 
био на приласку бродом у Задру је затражио од Лоренца Дона да му 
уступи Баја Пивљанина и брата му Митра Николића да се узмогне с њима 
послужити на службу државе (''per potersi decmede(si)mi prevalere in 
pu(bli)co servitio nelle corr(en)ti congiunture''). Лоренцо Дона је изашао у 
сусрет молби Антониа Зена и ''терминацијом'' од 12. априла 1684. наредио 
је да плаће од педесет лира у новцу и 45 у хљебу, које Бајо и Митар 
Николић примају у коњичким четама капетана Солимана и Поседарског, 
имају од сада унапријед да им се дозначују преко которске коморе. (Списи 
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проведитура генералног Лоренца Дона, књига I, стр. 441 у Државном архиву у 
Задру). 

Бајо се, дакле, половицом априла 1684. послије четрнаестогодишњег 
одсуства, повратио у Боку.  

Између Пераста и Ораховца у непосредној близини Дражин Рта Бајо 
Николић Пивљанин је саградио своју кулу. 

Кад је Млетачка република 1684. ступила у савез са царем 
Леополдом и пољским краљем Иваном Собјеским, према примљеној 
обавези требало је да преузме ратну акцију у Далмацији. Али њезине 
финансијске прилике биле су тада тако лоше да није могла, као раније, 
набавити довољно војника новцем, већ је прибјегла подизању на устанак 
сусједних Срба, поданика султнових и окупљати хајдуке, који су јој у 
Боки заједно са њеним стновништвом били једина одбрана од Турака из 
сусједних крајева све до 1687. када је отпочела јача акција, доведена 
војска с друге стране и употријебљено бродовље. Али док тога није било, 
которски изванредни проведитур Антонио Зено, да би сачувао Боку од 
турских напада, поглавито се бринуо да придобије Црногорце и 
Херцеговце да си дигну против султана и пристану уз Републику, а да 
покаже како она хоће да их помогне, окупи хајдуке у чете, које заједно с 
млетачким поданицима изашаље у турске крајеве да пале, пљачкају и 
помажу Србима да пребјегавају на млетачко земљиште. Рад изванредног 
Ппроведитура Антониа Зена уродио је плодом и у његовим првим 
извјештајима млетачком Сенату, концем априла 1684, има помена о 
покрету Црногораца и Херцеговаца против Турака, а у корист Млетачке 
републике. 

Хајдуцима су били старјешине Бајо Николић Пивљанин и Јово 
Сикимић. У извјештајима Антониа Зена спомиње се Бајо као најстарији 
харамбаша хајдука у млетачкој служби у Боки. 

Како су непријатељства између Млечића и Турака у горњој 
Далмацији почела у априлу 1684. године, да се не би дало маха Турцима 
да тамо повуку сву војску из пограничних крајева и да се олакша 
млетачкој акцији на тој страни, млетачки заповједник и ванредни 
генерални проведитур у Далмацији Пиетро Валиер (proveditore generale 
Straordinario, Komandante delle Armi од 1. октобра 1684. године до 31. 
марта 1686) нареди которском изванредном проведитуру Антониу Зену, 
да у свом крају отпочне непријатељства с Турцима и да хајдуцима да 
слободног маха, према чему је овај и поступио. Хајдуци су истјерали 
Турке из Рисна и ужегли Морињ, који је био у турским рукама. Затим су 
помоћу Пераштана и Паштровића опустошили све до Новог. 

Истина которски изванредни проведитур Антонио Зено је тада у 
првом реду био заузет мишљу да придобије Брђане, а поглавито Куче и 
Клименте, и од Херцеговаца Никшиће, а тако исто и Црногорце и да од 
њих створи бедем за млетачки крај, који је био под његовом управом. У 
том циљу, да за Републику предобије православне, ступио је у везу са 
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тадашњим цетињским владиком Руфимом Бољевићем. Али владика 
Руфим није вјеровао Млечићима, јер је са њима и до тада имао и те како 
много посла. Из искуства је знао да Млетачка република има 
поробљивачке намјере па се због тога држао резервисано. И када га је 
которски изванредни проведитур позвао да дође ради преговора у Котор , 
он му је отворено тражио претходне генерације и захтијевао је од њега да 
Млечићи заузму Херцег-Нови као најмоћније турско упориште у Боки и 
да , тек онда, Црногорци и Брђани устану против Турка. За вријеме тих 
преговора владике Руфима са которским проведитуром владика је истицао 
да Црногорци и Брђани непрекидно воде борбу против Турака, а као доказ 
владика је проведитуру показао одсјечене турске главе и робове које су 
главри довели у Котор. - Владика Руфим Бољевић није хтио пристати на 
савез са Млечићима све дотле док Млечићи не доведу довољно војске и 
док се не увјери да га неће изневјерити приликом склапања мира с 
Турцима као што се стално дотад дешавало. 

Али изванредни проведитур Антонио Зено није пропустио учинити 
какав покушај с хајдуцима, под заповједништвом Бајовим, да сусједна 
племена што више осоколи, да их завади с Турцима и доведе у отворени 
сукоб с њима све оне који су били изјавили да ће пристати уз Републику. 
Према извјештајима Зеновим млетачком Сенату, млетачка ствар још првог 
мјесеца напредовала је у овоме крају тако успјешно да се он могао 
похвалити. За то кратко вријеме покрет се осјетио у свим сусједним 
турским крајевима. (Sen.Secretа, Dispacci. Prov.Estraord.f.l, у Млетачком архиву). 

Антонио Зено нареди харамбаши Бају Пивљанину и другу му Јову 
Сикимићу да сакупе своје хајдуке и њима даду извјестан број дотадашњих 
поданика султанових, који су били пристали уз Републику, тако да им 
укупан број изнесе на седам до осам стотина људи, па да се крену на 
Казанце у Херцеговини. Да овај хајдучки поход буде упућен на ту страну 
два су разлога руководила проведитура Антониа Зена: први, што као у 
крају добро насељеном може бити добра плијена за хајдуке и, други, што 
ће се походом на тако удаљено мјесто дати доказ покренутим племенима 
да могу вјеровати у искреност рада Млетачке републике и да могу 
отворено пристати уз Млечиће против Турака. И то очекивање Зеново 
оправдао је Бајо. Сакупивши хајдуке и остале у друштву с харамбашом 
Јовом Сикимићем, Бајо се упути на Казанце, камо стиже ноћу, али 
причека до зоре и тада нападе на турске куле. Послије боја, који је трајао 
од ране зоре до подне, од седам турских кула хајдуци заузеше пет и 
порушише их, попалише на стотину кућа и поубијаше многе муха-
меданце, па се с одсјеченим главама непријатељским вратише, водећи 
двадесет и два роба, међу којима је био и најстарији хоџа казаначки са 
женом и дјецом. И у погледу плијена овај поход је био срећне руке, јер 
хајдуци погнше велики број стоке и заплијенише доста ствари. При 
повратку, пак, непадоше и на село Дулиће и запалише га. 

На овај начин у самом почетку овог рата с Турцима хајдуци бјеху 
упућени на онај исти посао што су га радили њихови претходници из 
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Кандијског рата. Они се и тада сматраху као нередовна војска млетачка и 
прве старјешине бијеху им њихове харамбаше, које су и у почетку и овог 
рата добијале наређења од которског проведитура. У оскудици редовне 
војске, они у друштву са Пераштанима, Паштровићима и другим мле-
тачким поданицима из которске околице не само да су вршили упаде у 
турске крајеве, већ су били једина одбрана млетачке границе од Турака. А 
да се Турцима не да прилика да нападају на млетачка мјеста и пљачкају 
млетачке поданике, проведитур Антонио Зено непрестано држаше хајдуке 
као будну стражу, коју би у сваком тренутку могао отправити било куда у 
турске крајеве, помоћу њих задати посла Турцима, извршити диверзију у 
случају каквог напада турског и задржати их на једној страни, док су 
друге чете радиле гдје на другој страни. 

У јуну ове исте године харамбаша Бајо са 700 људи, које хајдука, 
које одметнутих Црногораца и Бокеља, упути се на Корјенић, али 
тамошњи Турци чувши за то затворише се у тврде куле и спремише се за 
одбрану. Не налезећи за корисно нападати на јако утврђене куле, које се 
не би дале освојити без доста муке и жртава, Бајо нападе на слабије куле, 
заузе их и попали, па пошто је поубијао неколико Турака и попалио 150 
њихових кућа, поврати се са хиљаду и више глава ситне стоке, осамдесет 
говеди и око двадесет коња. По извјештају истог которског проведитура 
Антониа Зена, од 22. јуна 1684, тај поход није стао Баја више од три друга. 
Али, иако је било нешто успјеха, проведитур Зено није био потпуно 
задовољан исходом Бајова похода, јер се надао да ће он порушити све 
корјенићке куле тако да тамошњи муслимани у њима немају више 
заклоништа. То му пак бијаше нарочито потребно ради Новог, који се 
упорно држао и чији су браниоци једино с те стране могли добијати 
помоћи и бити потпомагани истовременим нападима на млетачке људе, 
који су спрјечавали везе Новога са осталим сусједним турским крајевима. 
Због тешког саобраћаја Новог са сусједним крајевима турским, у њему 
бјеше наступила оскудица у храни тако да једно вријеме није било 
Дубровчна, који су је кришом додавали Новљанима, град шћаше бити 
убрзо приморан на предају. 

Како су пак Дубровчани морали бити обазриви у свом додавању 
помоћи Новљанима, и пошто она није била довољна да задовољи потребе 
становника у граду да се овај одужи што дуже, сусједне старјешине 
турске старале су се да по који пут продру тамо и унесу хране и џебане и 
бројем доведених људи ојачају посаду. За такав један покушај да се унесе 
барута, дознаде проведитур Антонио Зено од сусједних Срба, зато одмах 
нереди харамбаши Бају да се са својим хајдуцима и неколико Грбљана и 
других из околице Котора крене и да не да да помоћ оде у Нови. Бајо се 
одмах упутио на посао и заузме бусију на путу за Нови, гдје је провео у 
чекању неколико дана док се, напокон не појави једна група Турака с 
караваном, на које нападне, двојицу ухвати, једног убије и заплијени 
педесет натоварених коња, али не барутом, већ храном. Видјевши потом 
да му је узалуд чекати транспорт, због кога је био тамо дошао, Бајо 
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напусти засједу и са својим људима крене се к Цавтату, а педесет 
опљачканих коња са 25 хајдука упути у Котор. Али кад за ово дознаше 
Новљани, падну у бусију код Рта Оштре и нападоше на пратиоце плијена. 
Хајдуци се одупру јуначки и добро се понесу с Турцима, али ипак 
морадоше напустити плијен и седморица их које падоше у сукобу, које 
падоше шака Турцима. 

Ну рад Бајов, у коме су га правцу били упутили Млечићи, није 
могао бити по вољи људима потчињеним Турцима, који су још у почетку 
млетечке акције били пристали уз Републику, с надом да ће их она 
ослободити од Турака. Млечићима поглавито бјеше стало до тога да 
помоћу хајдука Турцима нанесу што више штете и створе што више 
проблема, док се једном не укаже прилика да Република и на ту страну 
избаци што више војске и бродовља и приступи одлучнијем раду. А за 
такву сврху млетачку рад Бајових хајдука био је врло погодан, али је био 
од штете по Србе, што пристадоше уз Републику, као и оне, што се не 
усуђиваху учинити тај корак, јер хајдуци, кад су пљачкали села, нијесу 
одвајали имовину турског становништва од српског, и дружећи се с рајом 
увјервали су Турке о свом договорном раду с њом, те су изазивали Турке 
да се освећују народу. Најгоре пак бјеше што народ није знао шта да ради. 
Услијед овако слабе акције млетачке, будући сваког часа изложен нападу 
и освети турској, народ се налазио у двоумици: да ли да остане у миру и 
да буде раја, или пристане уз Републику. Зато првих дана јула 1684. 
војвода оногошки поп Вукашин с кнезовима никшићким и другим 
херцеговчким посла которском проведитуру Антониу Зену повјерљива 
човјека, Вукашина Коића, с писмом, у коме писаше, како су млетачким 
обећањима да ће бити ослобођени само намамљени и доведени у велику 
незгоду и умјесто да су млетачке власти ћутале, док не стигне војска, 
којом ће напасти градове и ослободити народ од Турка, оне шаљу Баја у 
турске крајеве да пљачка и пали, при чему поред Турака и они страдају. 
Писмо попа Вукашина и никшићких главара стигло је у Котор, дне 4. јула 
1684, које је у талијанском преводу провидитур Зено приложио у свом 
извјешћу на млетачки Сенат од августа 1684. године. (Sen. Secreta, Dispacci 
Proved. Estrordin. f. 1 у Млетачком архиву). 

И доиста ови нападаји Бајови изазваше Турке те по наређењу из 
Цариграда кренуше се санџак-бегови шестански и дукађински с Арба-
насима и Брђанима и дођоше на Језера у Дробњацима, откуда су потом 
смјерали доћи у Никшић, те да, како су говорили, тамо стану змији на 
главу. Кнезови никшићки, не видећи да млетачка војска улази у Боку, 
нијесу се поуздавали ступити у отворену борбу с Турцима, већ тражише 
помоћи и у писму извјештаваху проведитура Зена како се Бајо био само 
појавио у њиховом крају, па га је нестало као да је умро, те су остали сами 
да муку муче. 

Због оваквог рада Млечића и непоуздања у њихова обећања већи 
дио православних по селима у околини Новога не хтједе чути за њих већ 
пристајаше уз Турке, налазећи да ће тако бити више заштићени. Такав 
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положај заузимаху они још од почетка непријатељства млетачко-турског и 
бјеху непријатељски расположени и према хајдуцима. Због помгања 
Новљанима и извјештавања о сваком покрету Пераштана и хајдука 
напереном против Новога, непријатељство првославних у околини Новог 
и хајдука бијше све веће тако да хајдуци њихова добра никако не одвајаху 
од турских добара, те их пљачкаху и паљаху, људе убијаху, чиме 
нагоњаху оне да се што више приближе Турцима и да заједнички дају 
отпор млетачким војницима и хајдуцима. Ну, хајдуци сваког дана бијаху 
све осиљенији, тако да се православни у околици Новог нађоше у великој 
невољи, јер их Турци не могаху довољно заштитити, па видећи то 
пристадоше да даду таоце и обећаше да ће ступити под заштиту млетачку, 
али само док покупе жито. Али то је било само обећавање и изговор, јер 
проведитур Зено наскоро дознаде како су се ови били договорили с 
Турцима, да тако ураде да им хајдуци не би попалили жито и оставили их 
без хране, јер кад жетва би свршена ови не само што нијесу остали при 
обећању већ изјавише да не мисле бити поданици млетачки. Зато се 
проведитур Зено одлучи да им попали села и успије да нека од ових силом 
нагна да се потчине млетачкој власти, али већи дио остаде и даље упоран 
и заједно с Турцима. Ну, Проведитур хтједе да и ови признаду млетачку 
власт, стога одлучи да у исто вријеме изврши напад на њих и на град 
Нови, те у августу исте године, скупи Пераштане, Грбљане, нешто Црно-
гораца, Мајињана и хајдука и све подијели у три одјељења, од којих једно 
од 400 људи посла да ноћу нападне села, толико људи даде храмбаши Бају 
да противника дохвати с планине и да буде заштита првом одјељењу а сам 
са 400 људи нађе се у луци. 

Напад је био заказан да буде ноћу 22. августа. Тада прво одјељење 
нападе на село, баци тамо ватру и удари у пљачкање, што је трајало до 
зоре. Ну, нападачима не иђаше посао лако јер наиђоше на врло јак отпор 
од стране Турака и сељака православних, који премда бијаху знатно 
слабији бројем, одступаху само стопу по стопу. Најзад кад су видјели да 
не могу одољети сили, одступише и повукоше се на брда, одкале стадоше 
нападаче тући камењем, чиме им нанијеше штете. И они се тамо одржаше, 
али не могоше спријечити непријатеља да им не попали домове и турске 
чардаке, камо су Новљани долазили на одмор. Штовише, они с брда 
посматраху под собом како им пламен прождире села и засеоке и гута сву 
имовину која није била мала. Сам проведитур Зено вели да није било 
ниједне куће у којој није било довољно хране, тако да је по оцјени 
очевидаца укупна количина жита износила на неколико стотина цената 
(квинтала), а осим тога било је доста вина, уља, сира, масла и остале 
хране.  

Кад је свануло проведитур Зено пуцњавом даде знак баркама да се 
окупе. Било их је на стотине. Овима се придружи и неколико омањих 
галија и једна тартана с топом (''тартана је врста брода на једра која се у 
почетку употребљавала искључиво за трговину, а у XVIII вијеку и ратни 
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брод и тада је добила име ''tartana da guerra'' и ''tartana grossa''), и са свим 
тим бродовима Зено се крене на Нови. 

Први бијаху Паштровићи што искочише на крај, нападоше на 
истакнутије тачке, које бијаху заузели Турци, и с ханџаром у руци 
одагнаше их отуда, па заједно са Грбљанима, Мајињанима и Лушти-
чанима допријеше до самих градских бедема, гдје Паштровићи развише 
млетачку заставу и запалише куће у подграђу и једну кулу испод доњега 
града, па нападоше и на другу једну , али је не могше заузети. У то доба 
харамбаша Бајо, спустивши се с планине, напде на горњу страну Града и 
попали куће према истоку. Али ни једни ни други се не докопаше Града, 
већ се задржаше и под ударцима турских топова све док не попалише и 
остатак кућа у предграђу. Напосљетку треће одјељење покуша да 
привидним укрцавањем у барке и узмицањем намами Турке и удаљи их из 
домашаја њихових топова, што и постиже, па кад се Турци удаљише, оно 
се поново искрца и нападе непријтеља, који одмах окрену леђа.Тек у 
подне, 23. августа, заврши се борба, у којој с млетачке стране било је мало 
губитака: седам мртвих и 15 рањених, док је са турске стране било много 
више. Том приликом хајдуци заробише робља и заплијенише добар 
плијен. (Извјешће проведитура Антониа Зена од 24. августа 1684. године на 
млетчки Сенат, - Sen.Secreta, Dispacci Provedt.Estraord у Млетачком архиву.)  

Овим нападом на Нови проведитур Антонио Зено хтио је да казни 
хришаћне који су били с Турцима и да сусједном хришћанском 
становништву покаже како ради да их ослободи од турске власти, што ће 
бити тек кад падне Нови, који му је непрестано био сметња за даљи рад. 
Он је то и постигао. Али да још више да доказа да ради на томе, а и да 
хајдуци не би били без посла, кад је чуо да је са санџак-безима на 
Језерима мало људи, нареди харамбаши Бају да скупи 500 Црногораца и 
хајдука и да удари на њих не би ли мало осоколио сусједне хришћане, 
поглавито Никшиће, који су се показали највише заитересовани за овај 
поход и преко писама обећавали да ће их двије стотине доћи Бају у помоћ, 
како би успјех био што сигурнији.  

Према наређењу проведитура Бајо пође с хајдуцима на посао и кад 
стиже у Дробњаке јави се главрима никшићким. Ну, умјесто обећане 
помоћи стиже само поп Вукашин који се стаде правдати како Никшићи у 
овој паници морају мировати и умјесто помоћи обећа Бају само водича. 
Међутим, турски паше дочују за Бајов поход, па не поуздавајући се да му 
могу одољети, дигну своје шаторе, дохвате се коња, упуте се прво ка 
Пљевљима, па се врате у Колашин. Хајдуци пак кад им за руком није 
успио први план, којим су се надали да Турке застраше и осоколе 
хришћане, смислише да покушају што друго. Али како се вијест о 
њиховом доласку нагло раширила по Херцеговини, Турци, нарочито 
подбодени јуначким Ришњанином Зам-бегом, који је по паду Рисна живио 
у Корјенићима, стадоше се окупљати у намјери да сачекају хајдуке. Зам-
бег по наређењу новопоствљеног паше босанског Османа, који се још 
бавио у Једрену, бјеше сакупио до три стотине људи, да их пошаље у 
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помоћ посади у Новом, па помисли да се с њима користи овом приликом 
против хајдука харамбаше Баја. И што замисли то и учини, па са својим 
људима пође напријед. У том кретању једна чета од 120 људи, с три 
заставе, брзим ходом измаче испред осталих, код Бањана сустиже хајдуке 
и заузме шумом обрасла брда крај пута, не би ли не само што лакше 
одољела хајдуцима већ им и пут пресјекла.  

Тада је падала ситна киша и Турци не видјевши како су се исувише 
примакли хајдуцима, који чим их спазише, и не мислећи како противник 
има много бољи положај, појурише на њ. Турци их дочекаше жестоком 
ватром из пушка, али хајдуци, надмоћнији бројем, одговорише још 
жешћом тако да у првој ватри паде двадесет Турака, а остали стадоше 
узмицати, док се наједанпут не дадоше у дивљи бријег. Тада се хајдуци 
дадоше за њима у потјеру, при чему одсјекоше 16 непријатељских глава, 
ухватише живих 14 Турака, зазуше три заставе од којих је једна била Зам-
бегова, а међу онима што побјегоше било је прилично који су однијели 
хајдучког олова као доказ да су били у окршају. Али и Бајови људи 
имадоше губитака: од Црногораца о четворици се ништа није знало, а 
седморица допадоше рана. 

Послије окршаја харамбаше сакупише своје људе и , пошто су 
оставили једну чету од 40 људи да се нађе у сусједном крају турском, 
кренуше се са задобијеним плијеном натраг да извијесте проведитура Зена 
о свом раду, на што им овај, да их што више придобије за оваква подузећа, 
раздијели поклоне. Био је обичај да се за показано велико јунаштво даје 
златно прстење, али како проведитур није имао златно прстење на 
располажењу, двојици харамбаша, наиме Бају Пивљанину и Јову 
Сикимићу, даде по медаљу, а по цекин сваком од 16 хајдука, што су били 
донијели толико одсјечених турских глава. (Извјешће проведитура Антониа 
Зена млетачком Сенату од 26. сепетмбра 1684. године. Sen. secreta. Dispacci, Proved. 
Estraord. у Млетачком архиву).  

О овом успјешном походу проведитур Антонио Зено извијестио је 
Сенат млетачки својим извјешћем од 26. септембра 1684., који му је у 
свом одговору од 12. октобра 1684. изјавио своје потпуно задовољство и 
похвалио рад хајдука, којим се доприноси слави млетачког оружја на тим 
странама. Сенат је својом одлуком одобрио проведитуру даривање 
медаља харамбашама Бају Николићу и Јову Сикимићу, као и оне цекине, 
дароване хајдуцима, што су донијели непријатељске главе, изјављујући 
наду да ће их ово признање њихова рада још више подстаћи да односе 
побједе над Турцима (у Дукалима млетачког Сената од 12. октобра 1684. 
управљеним изванредном проведитуру Антонију Зену чита се дословце:" 
La relatione distinta, che riportate nelle vostre lettere del № 21 del seguito nella 
mossa del Caram-Bassa Baio Nikolich et Jovo Sichimich contro li Sangiachi 
che dimoravano à Jessera, resta del Sento pienamente gradita, attribuendosi 
ogni buon esito all'Arme nostre in coteste parti, all vostra buona direttione et 
all'insinuatione che mature e con ragioni portata a cotesti popoli. Aproviamo le 
due mеdaglie contribuite alli Carambassa sodetti Baio Nikolich e Sichimich 
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come le sedeci cechini à quelli che ha portato altretante teste recite de Turchi, 
onde da tali proportionate ricognitione restino inanimati à riportar vantaggio 
sopra Turchi stessi.................'' - Deliberazioni Rettori Reg. 59. f. 195, 196 у 
Млетачком архиву). 

Млетачка власт доиста је имала ради чега да буде задовољна кад је 
овако пожртвовањем хајдука, задобијених Црногорца и својих ранијих 
поданика с успјехом не само бранила Боку од Турака, већ им и штете 
наносила, користећи се тако да плаћену војску употријеби на другој 
страни.  

Како Млетачка република није преузимала никакав одлучан корак у 
овим крајевима, учешће хајдука било је управо драгоцјено за которског 
изванредног проведитура, те да помоћу њих непрестано задаје посла 
Турцима и нагони сусједне поданике турске да пристну уз Млетачку 
републику или бар да не буду с Турцима против ње. Таквог је карактера 
био и овај посљедњи поход харамбаше Баја; њим се задало посла Турцима 
а сусједним поданицима турским показано је да Република хоће да ради а 
не само да обећава. Зато је Бајо при повратку с Језера у Котор оставио ону 
чету од 40 људи, који подијеливши се у омање групе, приближаваху се до 
под сами Нови, нападаху на појединце и отимаху стоку. Управо рад ових 
омањих чета испуњва све вријеме између већих похода хајдучких, који су 
вазда вршени са знањем и по наређењу которског изванредног про-
ведитура Антониа Зена. Али није прошло ни десет дана од овога похода 
Бајова против санџак-бегова на Језерима и окршаја код Бањана, 
проведитур Зено већ удеси други, којему је сврха била чишћење околице 
Новога од Турака и пљачкање сусједних мјеста насељених Турцима и 
хришћанима, који пристајаху уз Турке. Тих је дана Зено дознао да у 
Зупцима има око 40 Турака као сртажа, која штити пролаз к Новом и коју 
треба смаћи, како Нови отуд не би имао помоћ. Стога нареди харамбаши 
Бају да са својим друговима харамбашама: Јовом Сикимићем, Алексом 
Радоњићем, Михом Колумбарићем, Божом Лучићем и Милошем 
Властелиновићем, окупи 300 хајдука и да се крене ка Зупцима, гдје ће 
изненадити речену стражу и уништити је.  

Првог октобра 1684. ови стигоше до Зубаца ни од кога узне-
миравани, а потом се тамо раздијелише тако да један дио заузме бусију, 
други стаде палити куће, надајући се да ће она турска стража притрчати у 
помоћ и покушти да спријечи даље паљење, па да је дочекају и униште. И 
хајдуци дочекаше и подне, а стража се не појави из јаке куле у коју се 
била склонила, те јој хајдуци не могоше нанијети другога квара осим што 
јој убише двојицу одмах при првом нападу. Зато кад не могоше ништа 
учинити људима, попалише 80 кућа и друге двије слабије куле, 
заплијенише 400 глава ситне стоке и 60 глава говеди и то све са 25 друга 
послаше у Цавтат, а остали се упутише ка Требињу гдје су били 
дозначили да има других стража турских. Ну ове страже дознадоше за 
долазк Бајов па се повукоше, те хајдуцима и овај покушај не пође за 
руком, али се зато осветише, јер попалише више од 30 кућа, нападоше на 
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једну кулу, па кад је заузеше, запалише је и нашавши на паши 300 говеди 
потјераше их у Цавтат. 

Кад су се у Цавтату били сакупили сви хармбаше с хајдуцима, 
одлучише да стоку пошаљу у Боку преко Конавала, на што им неки Марко 
Црљеновић, Дубровчанин, примијети да ово 300 говеди имају оставити, 
јер су купљена и намијењена за дубровачку царину. На то им хајдуци 
договорено одговорише да је стока заплијењена у турској земљи и да они 
знају да је намијењена за Нови, на што онај Дубровчанин поново нагласи 
да је имају повратити и задржа се цио дан код хајдука наваљујући да 
стоку оставе. Кад је пак било сјутрадан ујутру, стиже хајдуцима секретар 
Дубровчке републике, Вицко Скапић и саопшти им како су га дубровачка 
господа нарочито послала да им каже како је 300 говеди у Требињу 
унапријед плаћено и купљено за дубровачку царину и да их пошто-пото 
морају вратити, јер да господа дубровачка имају дукале млетачке (дукале 
су се звала писма дужда, Великог вијећа, Сената и Вијећа десеторице, 
писана на кожи - пергамену. - А.М.), којима се забрањује свакому да 
наноси штете трговини, која из турских крајева иде у Дубровник. На то му 
хајдуци поново изјавише да стоку, заплијењену у турској земљи коју су 
чували турски поданици, неће вратити. Пуна четири сата секретар Вицко 
Скапић проведе код хајдука, увјеравајући их да је тражење Дубровчана 
основано, а кад је видио да с хајдуцима не може ништа учинити повратио 
се у Дубровник. Али кад су хајдуци мислили да ће моћи сигурно 
потјерати стоку у Боку, бјеху обвијешени да се, по наређењу дубровчке 
господе, наоружало пет стотина Конављана у намјери да силом спријече 
пролаз хајдуцима преко дубровачког земљишта, тако исто да један дио 
наоружаних дубровачких поданика чека справан у Жупи, те да се 150 
Турака, извјештених о овоме, окупило у Жупи и да су спремни да 
притекну у помоћ Дубровачанима против хајдука. 

Положај хајдука био је заиста врло тежак. Док су их овако са свих 
страна били притиснули Турци и дубровчки поданици, на мору је дувао 
јак вјетар тако да се хајдуци нијесу смјели навести на море па да тако 
одведу свој плијен. Непогода је била тако јака да они нијесу могли 
послати чак ни једну барку у Боку по бродове, на којима би се превезли с 
стоком. Зато хајдуцима није остајало друго но да кроз Конавле себи 
прокрче пут с оружјем или да сачекају погодније вријеме. Али прво се 
могло извести тек по цијену доста жртва и још такав корак могао је бити 
против жеље млетачке власти и наређењима у дукалима, на која се пред 
хајдуцима био позвао дубровачки изаслник секретар Вицко Скапић; 
чекање да на мору престане непогода било је незгодно за стоку која је 
гладовала због несташице хране на мјесту гдје су били хајдуци. Зато су се 
хармбаше између себе посавјетовле и одлучиле да прихвате понуду 
Дубровчанина Марка Црљановића, који је тражио да откупи заплијењену 
стоку, кад хајдуци неће да је врате онима чија је. Према томе би 
углављено да му је хајдуци предаду а он храмбашама да исплати за свако 
грло по цекин и по, наравно по знатно мањој цијени него би се стока 
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могла продти у редовитим приликама. Али кад је погодба била углављена, 
хајдуци су чекали пуна четири дана док није дошао купац и исплатио им 
погођену своту. Харамбаше тада нијесу знале за узрок толиком закаш-
њењу, али по одласку дознале су да је тако учињено по нарочитом тајном 
наређењу дубровачке господе, како би се дало маха једном каравану 
турском од 22 коња, натоварена трговчком робом и праћеном од 60 
Турака, да умакне у Нови. 

Пошто су хајдуци примили погођени новац и подијелили га, 
упутили су се мирно преко Конавала, гдје нијесу наишли ни на какву 
препреку. Али кад су харамбаше стигле у Котор, заједнички су поднијели 
извјештај изванредном проведитуру Антонију Зену о свом походу и о 
догађају у Цавтату и пожалили су му се на поступак Дубровчана како иду 
на руку Турцима у Новом.  

Два дана затим (17. септембра) стигао је у Котор канцелијер Дубро-
вачке републике на нарочито послатој барци из Дубровника да оправда 
дубровачку властелу од оптужбе, како нарочито иду на руку Новљанима и 
град снабдијевају потреба, а у исто вријеме да се потужи на хајдуке због 
посљедњег догађаја. Овај канцелијер нарочито се трудио да код прове-
дитура Зена испослује да хајдуци поврате новац добијен од заплијењене 
стоке, тврдећи да је она чувна у турској земљи , али за рачун Дубровчана. 
Но, то му није ништа помогло. Провидитур му је само одговорио да му 
изгледа чудновато како то може бити да се не плијени стока и не односи 
плијен из крајева турских, а нарочито из околине Требиња, кад тамо 
Новљани, млетачки непријатељи имају кућа и имања, кад отуд добијају 
прихода и с оружјем у руци противе се пролазу хајдука.  

Ово тржење дубровачког изасланика проведитур није могао 
испунити још утолико мање што су Дубровчани доиста ишли на руку 
Новљанима: давли су им џебане, слали потребите им хране и упућивали 
су их како да обезбјеђују карване које су хајдуци сачекивли по засједама. 
То дубровачко дошаптавање Турцима о кретању хајдука било је од штете 
за Млечиће, пошто се у то доба рад хајдука углавном био свео на 
дочекивање каравана и пљачкање по новљанској околини, а све с 
намјером да се овому граду одузме свака могућност даљег отпора и да се 
што прије нагна на предају. Зато се проведитур Зено старао да сваком 
каравану спријечи улаз у Нови. За тај посао обично је употребљавао 
омање чете хајдучке које су крстариле по околини, обавјештавале се о 
намјери Турака, вршиле омање нападе, али чим би прилике допустиле 
проведитур је окупљао хајдуке у повеће чете и слао их у поједина мјеста, 
гдје би дознао да има спремљене хране намијењене Новом, те да је довуку 
или униште, само да се не би Новљани користили. 

У цијелој Доњој Далмацији Нови је најавише привлачио пажњу 
Млечића. Прије него је ондашњи генерлни проведитур у Задру Пјеро 
Венијер био пошао на дужност, обратио је пажњу млетачком Сенату како 
је неопходно потребито заузети тај град и врло увјерљивим говором 
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увјерио његове чланове да се за тај посао ваља одмах припремити. И та 
Венијерова жеља шћаше бити остварена да гa догaђаји у Горњој Далмцији 
нијесу одвели на другу страну (Camillo Contarini: Historia della guerra di 
Leopoldo primo Imperatore e di principi collegati contro il Turco, Venezia, 1710, vol. I, 
стр. 353 и 354). 

Млетачка република имала је то на уму и одлагање заузећа Новога 
сматрано је привременим, зато се проведитур которски Зено и старао да, 
док не буде маха за већу акцију, не попусти Новоме да му се посада 
повећа и да се не снабдије потребма. Стога ма како да је рад хајдука 
изгледао ситан посао, он је био од значаја за напредак млетачке ствари у 
овом крају. Зато је проведитур Зено био задовољан успјехом хајдучким и 
извјештавјући Сенат о свом раду није пропуштао истаћи значај ових 
успјеха који су олакшавали Републици да на другој страни употријеби 
више снаге и новца ради потпунијег успјеха у рату с Турцима. Па и 
млетачка власт знала је то цијенити. Она је била потпуно задовољна 
радом хајдука, што се лијепо може видјети и по томе што, иако заузет 
много пречим пословима, Сенат није пропуштао да не похвали заузимање 
Зеново, јунаштво хајдука и оданост харамбше Баја Пивљанина. (''Nelle 
vostre lettere - вели Сенат у својој одлуци од 16. децембра 1684. године 
проведитуру Зену, - comprendemo ciò voi continuate d'applicatione e di zelo 
per li moltivantaggi in codeste pаrti, e l'hostilità, che si vanno praticando danni 
do Turchi e molto gradita ne rimane la constanza del Caram Bassa Baio ........... 
- Deliberazioni Rettori, Reg. 59, f. 232 t. у Млетачком архиву.)  

Пo повратку хајдука из Цавтата, проведитур Зено опет упути хајдуке 
на посао. Он нареди храмбашама и они скупише 600 људи између хајдука, 
Црногораца и територијлаца (територијалцима Млечићи су називали 
стновнике из околине Котора. Опаска А.М.) и заједно с овима се упутише 
у Херцеговину да омету довожење прикупљене хране у Нови. Тамо 
хајдуке послужи срећа и наиђоше на стотину коња празних с послугом, 
упућених по прибрану храну, па их заплијенише. Потом наумише да пођу 
ка Гацку, гдје бјеху дознали да су Турци спремили велику количину хране 
и сијена за Нови, али сазнадоше да су Турци обавијештени о њиховом 
походу и да се на многим мјестима окупљају у чете, које ће их дочекти у 
засједи. Стога их се већи дио врати у Котор за заплијењеним коњима, а 
хармбаша Бајо остаде са стотину другова надајући се да ће Турци 
помислити да се и он вратио, па ће моћи извршити какав згодан удар. И 
доиста по одласку хајдука у Котор, Бајо се са својим људима привуче до 
Невесиња, нападне тамо на једну од кула, поби неке Турке, тројицу 
ухвати живе и заплијени тридесет грла стоке, па то посла у Котор 
проведитуру, а он се и даље задржа у турском крају. 

Ну, док се Бајо бавио по Херцеговини, проведитуру Зену стиже 
вијест како како су се неки Новљани упутили у Дробњаке да сакупе 
обичан харч од хришћана и да омогуће превоз хране у Нови. Да их у томе 
смете проведитур посла одмах неког Луку Буренића, који с породицом 
бјеше побјегао из Херцеговине, даде му људи и стави му у дужност, да 

 411 



Антон Милошевић 

Новљане како зна похвата или побије. Лука Буренић као добар познавалац 
тога краја прими се те дужности, узе 60 људи па од ових одабра само 15 и 
с њима се даде за харачима; стиже у Дробњак и тамо, кад дознаде да у 
једној кући тројица од најглавнијих, нападе на њу и сву тројицу похвта 
живе. Кад му је то тако лијепо пошло за руком Буренић се крену натрг, 
али му не даде дробњачки кнез Станоје који прикупи повише својих људи 
и нагна хајдуке да оставе сужње. Ту се нађе још неколико дробњачких 
кнезова који стадоше одвраћти кнеза од тог корака, али то би без успјеха и 
Буренић се морао с тугом у срцу вратити без плијена, који му је био у 
рукама. Такав поступак кнеза Станоја не би по вољи ни проведитуру Зену. 
Зато у свом извјештају Сенату, од 13. новембра 1684, писаше како би 
требало штогод подузети против толике дрскости кнежеве, што би на себе 
примио сам Лука Буренић, а да он није могао ништа учинити из обзира 
према хришћанима у Херцеговини, што се без сумње бојао да тим не 
поквари дотадашњи успјех. Проведитур је о свему томе обавијестио и 
генералног проведитура у Задру Пјера Валијера и од њега очекиво 
обавјештење. 

Кад је оно Лука Буренић ишао у Дробњак да похвата оне Новљане 
што су купили харач, једна чета хајдука с бјегунцима, што су се били 
населили у Перасту, крстарила је по околони Новога, при чему је ухватила 
неколико Турака са 25 коња, послатих према Требињу, од куда се имало 
донијети хране у Нови. Неколико дана пак касније проведитуру Зену 
стиже вијест како ће се кроз који дан упутити у Нови краван с храном и 
двојицом харачара, који су имали донијети новац прикупљен од народа. 
Зато овај првих дана децембра 1684. нареди хармбшама да скупе 500 
људи, хајдука и територијалаца, и да се упуте према Зупцима не би ли се 
докопли плијена или уништили караван, само да помоћ не стигне Новом, 
не би ли што лакше извео своју намјеру с овим градом. Хајдуци га 
послушаше и упутише се на ту страну. 

Рад с хајдуцима проведитура Зена ишао је врло лако, али није тако 
било с хришћанима у сусједним крајевима који су га по повјерљивим 
људима често увјеравали о својој оданости према Млетачкој републици, а 
нијесу ништа покушавли сами од своје стране. Овај рад проведитура Зена 
с хајдуцима главари херцеговачких племена сматрали су ситним послом, 
од кога може бити више штете него користи, зато се нијесу усуђивали 
дићи се против Турака све док не виде млетачку војску, па нијесу 
вјеровали ни увјеравању Зенову да ће се то остварити. Проведитур Зено, 
пак, наваљивао је на њих да се лате оружја и да помогну хајдуцима. Зато 
су знали Турци па су се били постарали да се с те стране обезбиједе, те су 
од Никшића и других племена били узели таоце да их у Новоме држе до 
Митровдана, али кад су видјели да рад хајдука бива све досаднији и да 
ови нагоне Херцеговце да уз њих пристају, не хтједоше пустити таоце, 
мада је било прошло доста дана послије Митровдана. У новембру прове-
дитур Антонио Зено је писао главарима никшићким и у писму их је 
опоменуо на задату му ријеч, како ће с оружјем пристати уз Републику, на 
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што му они одговорише писмом које је стигло у Котор 16. новембра. У 
том писму војвода поп Вукашин и други глвари одговорили су 
проведитуру да и даље остају одани Републици, али да сваког часа 
очекују од њега вијест о доласку млетачке флоте и војске под Нови, па да 
се дигну против опћег непријатеља, али како нити има млетачке војске 
нити им Турци пуштају таоце, да за тај мах ништа не могу радити. 
Штавише, замолише га да објави харамбашама и хајдуцима да не долазе у 
њихова села и у њихове куће и да тамо не праве штете, а кад буде вијести 
да је стигла војска и бродовље, обећаше да ће ухватити неког отменог 
Турчина, којим ће откупити своје људе дате у таоштво Новљанима. 

И Бањани као и Никшићи уздржаваху се јавно да пристану уз 
Млечиће и олакшају рад хајдуцима у свом крају. И они су били дали 
Турцима своје таоце и били су обавезни да се уздрже од сваког покушаја 
отвореног непријатељства све док Млечићи не буду предузели јачу 
акцију. Проведитур Зено није био задовољан пребјегавањем појединих 
отуда, већ је желио да види покрет цијелога племена, заједно са осталим 
сусједним, стога се и бањанским главарима обраћао писмом и опомињао 
их је на задану ријеч. Дознавши за то Турци Новљани покушаше да се што 
боље обезбиједе и затражише од Бањана за таоце прве главаре, а у исто 
вријеме запријетише им за помагање хајдуцима. Главарима пак не бијаше 
мило ићи у таоштво у оно смутљиво доба, а и страх их бијаше да Турци не 
приведу у дјело своје пријетње, стога се кнезови Тома, Вукадин и Пејо и 
поп Копривица заједно с другима обратише писмом проведитуру Зену, 
јавише му како их Новљани зову у Нови за таоце али не повјеравајући 
писму све што су имали рећи напоменуше да ће му усмено саопћити 
књигоноша Вуко, који ће му описати њихову муку и невољу. За доказ 
свега тога Бањани послаше проведитуру два писма турска. У првоме 
писму Зембег Мехмед-ага јављаше бањским кнезовима како сваког дана 
добива писма из Новога, у којима му се препоручује да их упути у град, 
стога им наређује да то сами учине чим буду добили писмо и да понесу 
новац ради талаца, а да не чекају да им се из Новога пише сваког дана. У 
другоме, пак, писму тај исти Замбег Мехмед-ага писаше кнезу Вукадину, 
Војину Мирковићу и Вуку Ђуричићу, из Бањана, како му је познато да су 
пропустили харамбашу Баја са четрдесет другова, који напада на Турке и 
плијени стоку, пали и руши куле и како с хајдуцима заједно пију вино, као 
што и зна и то да су хајдуци одвели десетак сужања, па их питаше како то 
да им ништа не чине хајдуци. 

Оба ова писма за Бањане нијесу била само опомена већ и пријетња 
да се окану што су започели, па како их проведитур Зено није могао 
помоћи другчије него да им пошаље хајдуке или да их писмима соколи, 
овима није остало друго већ да угоде ћуди Новљана. Због тога се нијесу 
радовали хајдуцима, јер је њихов долазак само још више увјеравао Турке 
о вези Бањана с овима. Ну, проведитур Зено је у непрекидном раду 
хајдучком тражио успјеха за млетачку ствар, стога их је и даље упућивао 
на излете по турским крајевима. Али како је млетачка војничка снага у 
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Боки била исувише недовољна, будући да је плаћених војника било мало, 
а ратна се акција ослањала поглавито на добровољно учешће народа, чији 
је један дио био под Републиком, а други се надао да се њеном помоћу 
ослободи од Турака, хајдуци су тада употребљавани и на друга предузећа 
војничка осим обичнога четовња по непријатељској земљи. Један дио 
ових судјеловао је у сукобу са скадарским Санџак-бегом, кад је овај у 
фебруару 1685. покушао да нападне на Паштровиће, да сруши кулу 
Бошковића и попали све до Котора, али много већи дио употребљаван је 
према Новому, да се Турцима не допусти унијети хране у град. Зато, 
видјевши се у незгоди, јер је у граду била оскудица а путови нијесу били 
слободни ни сигурни, којима је могла стићи помоћ, Новљани су више пута 
писали Сулејман-аги, скадарском санџак-бегу да се договоре, па кад се он 
крене на Млечиће и привуче на се већи дио млетачке одбране, они да 
изађу из града и упуте се на Рисан, којим ће лако завладати, јер неће бити 
никог да га брани. Али за те договоре сазно је проведитур Зено од ухода, 
па стога није хтио повлачити све хајдуке из околине Новога. У доба пак 
прије него ће се Сулејман-ага кренути на Паштровиће проведитур Зено је 
сазнао од других ухода како ће се један караван с храном упутити из 
Херцеговине у Нови, па је зато похитао да омете Турке и у том покушају 
и не часећи часа одмах је послао на ту страну харамбашу Бају. 

Харамбаша Бајо сакупи 150 хајдука и крене се на посао. Још првог 
дана кад је с четом био ушао у турски крај, у планини код Зубаца ухвати 
једног Новљанина с дјечаком гдје гоњаху неколико коња натоварених 
храном и бијелим смоком, па кад се извијестио да очекиваног каравана 
неће бити скоро поведе плијен у Цавтат, гдје мало по његовом доласку 
стигоше из Пераста три фусте (фуста је врста брода, мала галија с једном 
катарком и са два или три реда весала, одликовала се великом брзином и 
обично је употребљавана као брзи ратни брод за гоњење гусара по мору. 
Опаска А.М.) с хајдуцима. Тамо се дознало да је у Дубровник стигао 
капаџи-баша босанског паше и да је тражио од Дубровчана два топа и три 
стотине људи у име помоћи, како би отео Норинску кулу у Неретви. 
Послије кратког одговора хајдуци одлучише да капиџи-башу дочекају на 
путу у засједи. Према томе упутише се из Цавтата и засједоше код 
Царина. Тамо су у чекању провели прилично времена, док се једном не 
појави од Дубровника краван од 200 коња натоварених свилом, чохом, 
сапуном и другом робом трговачком. С краваном није било ниједнога 
Дубровчанина. Пратиоци су му били Турци и неколико хришћана сељака, 
а позади свих јахао је на своме коњу капиџи-баша. Хајдуци су са највећим 
нестрпљењем очекивали тренутак када ће им се карванска пратња 
примаћи на домашај оружја, па да је нападну, али кад је предњи дио 
каравана био близу хајдучке засједе један од Турака опази хајдуке, па 
сјетивши се, да ће то бити засједа, повиче својим друговима да се пазе. На 
тај глас зауствио се цио караван, док су хајдуци појурили ка каравну да му 
не даду натраг. Турци га напусте и стану бјежати. Међу првима што 
измакоше био је капиџи-баша, који се склони у Дубровник, а то је пошло 
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за руком и многим другим да учине. Тако се хајдуцима није дало да 
изврше најглавнији дио свога плана: да ухвате капиџи-башу, чија би глава 
добила добру цијену. Од свеколике пак пратње хајдуци једва су успјели да 
ухвате четворицу муслимана и два хришћанина.  

Незадовољан овим неуспјехом Бајо се није хтио одмах вратити, али 
баш кад се спремао да одреди један дио својих људи за пратњу 
заплијењеном каравану, а он с остатком да остане у турском крају не би 
ли успио у неком другом нападу, Турци се окупе и нападну хајдуке не би 
ли им преотели плијен. Турака нападача је био доста велики број с пет 
застава, те навале на хајдуке али им се ови јуначки одупру и послије 
кратког боја натјерају их да се повуку на околна брда, пошто су на 
бојишту оствили доста својих. Потом Бајо одвоји 15 хајдука и посла их с 
краваном право у Цавтат. Он се са осталима задржа на разбојишту да не 
да маха Турцима да поново покушају преотети краван. И тако је остао све 
док није видио да Турака више нема, па се тад с хајдуцима кренуо 
узастопице за кравном према Цавтату. Али кад је чета била код 
Дубровачке жупе наиђе на двојицу дубровачких заповједника с оружаним 
људима, који изјавише харамбашама да се због свог врло незгодног 
положаја према Турцима морају привидно тући с хајдуцима и да с обе 
стране треба употребити фишеке без куршума. У једном писму што га је 
Бајо одмах по овом догађају писао проведитуру Зену вели он како је 
одмах пристао на тај предлог Дубровчана и, вјерујући њиховом увјерава-
њу, наредио је својим људима да пуцају без куршума, али да Дубровчани 
нијесу одржали своју дату ријеч, већ су стали пуцати на хајдуке с 
куршумима, при чему је Бају погинуло десетак хајдука, којима су 
Дубровчани одсјекли главе и понијели их на поклон капиџи-баши. Још је 
непријатније било за Баја што су Дубровчани ово своје дјело зачинили 
слављем палећи ватре и испаливши више од двије хиљаде пушака. 

Таквом изненадном нападу Бајо није могао одољети, већ се поку-
пивши двадесетак рањених другова повукао у Цавтат. Али се тамо нашао 
у малој незгоди, јер хајдуци и не мислећи да се може овако нешто 
догодити не бијаху понијели хране, а непријатељ их ни тамо није оставио 
на миру. Чим су хајдуци стигли у Цавтат, непријатељ их је опколио са 
свих страна, па пошто нијесу могли тамо остати дуже без хране хајдуци су 
морали подузети какав корак. Млетачких бродова на којима би најлакше 
могли избјећи из опасности у коју су упали, није било, према томе Бају с 
друговима није остајало друго него да се одлуче да силом продру преко 
дубровчког замљишта. Али за такву одлуку биле су двије неприлике: 
прва, што би тим била извршена насилна повреда земљишта Дубровачке 
републике, с којом Млетачка република није била у отвореном непри-
јатељству да би се могао правдати такав поступак и, друго, што би такав 
покушај стао доста живота ову слабу чету хајдучку. Зато се харамбаше 
посавјетоваше и умјесто такве одлуке хитно упутише писмо проведитуру 
Зену у Котор, којим га замолише да им јави што да раде са још стотину 
коња заосталих од прве пљачке, за које се нема хране, јер им Дубровчани 
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не даду пустити их на пашу, па ће им сви угинути од глади. Уз то још су 
јавили да су кивни на Дубровчане због овог њиховог недјела, па да су 
одлучили да им се освете. И то су писмо послали по хајдуку Вуку 
Андрину, који је још истога дана, 6. марта 1685. стигао у Котор, и био 
саслушан. 

Ова вијест о незгоди хајдучкој и о понашању вјероломних 
Дубровчана према овима непријатно је ганула проведитура Зена. Зато је 
он и писао Сенту млетачком како му је тешко што види да су овом 
приликом Дубровчани нанијели хајдуцима више зла него што су им то 
учинили Турци на граници за пуну годину дана, па би подузео какав 
одлучан корак против Дубровчана, само кад би знао да то не би било 
противно намјери Сената. Али не могући ништа предузимати на своју 
руку и без знања Сената, нити примити на се одговорност за штетне 
посљедице, док не добије наређење, проведитур је само наредио 
харамбаши Бају да се са својим људима одмах крене у Котор, гдје ће 
поднијети тачан извјештај о свему што се догодило. И о свему овоме 
проведитур Зено није пропустио извијестити и генералног проведитура у 
Задру, који се тада бавио око Сиња. 

Проведитур Зено није могао тада друго учинити но да нареди Бају и 
друговима да се врате што је могуће прије. Помоћ Бајова била је од 
потребе на другој страни према скадарском санџак-бегу, који се с 
окупљеном војском кретао против Паштровића. О намјери санџак-беговој 
проведитур Зено је знао још прије, а овом приликом стигла му је била 
вијест да се већ кренуо. Не имајући, пак, у Боки млетачких плаћених 
војника проведитур се морао поуздати у Паштровиће, Пераштане и друге 
сусједе Котора и у Црногорце, али ради сваке сигурности, он је,прије него 
пође у сусрет Сулејман-аги, послао хитно наређење Бају и друговима да 
похитају у Котор, ради чега им је послао једну фелуку (фелука је врста 
ратног брода, мањи од фусте, али сасвим сличан њој; одлика му је била 
велика брзина и употребљаван је за гоњење гусара. Опаска А.М.). Али 
хајдуци то нијесу учинили. Као разлог томе проведитур Зено наводи да 
као што су хајдуци готови поћи ма куд било, кад се тиче плијена, тако 
исто нерадо иду на посао, гдје би човјека гонила сама слава, па су зато 
нашли изговор, да не пођу против санџак-бега. Истина овај је био одбијен 
и без њихове помоћи, и у мјесто жељене побједе једва је умакао из 
окршаја, али је проведитур био увјерен да би Турци још горе прошли при 
повлачењу да је било хајдука, а тиме би се био изгубио и неугодан сукоб с 
Дубровчанима. Хајдуци пак нијесу дошли у Котор, ни када је 14. марта 
1685. проведитур писао извјештај о сукобу са Сулејман-агом и о његовом 
поразу. Непогода на мору давала му је разлога да мисли да је она узрок 
њихову закашњењу, али и осјетљивост у хајдука према поступку 
Дубровчана казивала му је да узрок закашњења лако може бити и жеља за 
осветом или неком новом пљачком. А на ово је мислио, што је знао, да 
хајдуци за неколико мјесеци нијесу били примили своју плату, па им је 
плијен био средство за одржавање живота. Зато се проведитур бојао какве 
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нове авантуре хајдучке и с несртпљењем је очекивао њихов повратак. 
Хајдуци, пак, доиста су били готови на освету. Њихово нерасплоложење 
према Дубровчанима било је свакоме добро познато и мада су 
Дубровчани гледали да оправдају свој поступак према хајдуцима бацајући 
сву кривицу на ове, проведитуру Зену су били и сувише недовољни 
њихови разлози. 

Разлагање Дубровчана зашто су напали на хајдуке харамбаше Баја 
имамо у њихову писму од 3. марта 1685. упућеном изванредном про-
ведитуру которском Антониу Зену. Тамо се вели како су се хајдуци 
послије кратког прекида у нападима на дубровчке поданике поново одали 
том послу. И неколико дана прије овога догађаја с Бајом једна чета 
хајдука била је напала на неки омањи караван турски, који је носио со из 
Дубровника, па су убили спроводника, со просули и коње одвели, што ће 
бити да се тиче првог плијена Бајових хајдука учињеног приликом 
последњега похода, дотле је друга чета хајдука с харамбашама Алексом 
Љубичићем, Властелицом и Андријом Бронзом стигла на фустама и 
искрцала се на оток Шипан и напала на неке куће, у којима ни чавла није 
хтјела оставити, да је тукла дубровачке поданике, па оштетила и сам 
арцибискупов двор. Потом су се исти ти хајдуци били упутили на 
Колочеп и на Лопуд, гдје су продужили радити по свом обичају. На концу 
Дубровчани у писму помињу напад хајдучки на некакав караван пред 
самим вратима дубровачким, а то ће бити на онај, што је с њим био 
капиџи-баша, и надовезује како не могу трпјети, да ови разуздани хајдуци 
чине што хоће и гдје хоће, при свем том, што су покушавали, да их 
одврате од тога. Стога су се обратили проведитуру с молбом да он 
преузме кораке да се хајдуци обуздају, а писмо су завршили изразима 
пуним хвале и поштовања према њему, али нигдје нијесу споменули што 
су они урадили с хајдуцима и зашто су онако поступили с Бајовом четом. 

Не може се порицати да је положај Дубровника у то доба, као и 
раније за вријеме Кандијског рата био врло тежак. Одржати добре односе 
с двијема зараћеним странама и сусједима, од којих се један користио 
хајдуцима, а други башибозлуцима, кад су први не водећи рачуна о 
неутралном и опасном положају Дубровника, прелазили преко дубро-
вачког земљишта с плијеном из турске земље, или тим истим путем 
упадали у турске крајеве и по који пут нападали на Турке, на дубровачком 
земљишту, и кад су се они други за рачун хајдука светили дубровачким 
поданицима, - у таквим приликама задовољити оба сусједа било је врло 
мучно. А постићи то у оно доба било је још утолико теже што је међу 
самим поданицима дубровачким било и таквих који, ради личне користи, 
нијесу мислили да зло раде за слободу Дубровника кад помажу хајдуке, па 
је разумљиво зашто су се Дубровчани, доведени у тјеснац, не знајући коме 
ће прије удовољити Турцима или Млечићима, морали довијети и 
прећутати оно што говори против њих. 

Што су пак све учинили Дубровчани с хајдуцима дознаје се из 
извјештаја проведитура Зена од 15. марта 1685, који служи за допуну 
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ранијим подацима о овом догађају како су Дубровчани овом приликом 
били доиста врло сурови према хајдуцима и да су код ових појачали 
ранију мржњу и побудили их на освету. Кад су поменутог дана стигли 
хајдуци у Котор с харамбашама и с Бајом на челу, пријавили су се одмах 
проведитуру, коме су испричали догађај и приказали понашање Дубров-
чана као одвратно. Из тога њиховог саопштења види се да је при нападају 
на хајдуке било осам стотина дубровачких поданика са 40 застава и да их 
је предводио Рафо Луке Гучетића, који је својом руком убио једнога 
хајдука. При том нападају од хајдука је било рањених двадесет и мртвих 
је пало десет. Овој десеторици Дубровчани су одсјекли главе; однијели су 
их у град и од њих дали су три капиџи-баши, двије турском емину, на 
царини дубровачкој, три чуварима турским, а двије клинцима кроз уши 
приковали на градска врата. А кад су се хајдуци повукли у Цавтат, 
дубровачки поданици, на број хиљаду и шест стотина, опколили су их са 
свих страна и стали су им пријетити да ће их све побити, ако одмах не 
напусте то мјесто, због чега су хајдуци били одлучили да се уклоне, и чим 
се умањила непогода, превезли су се на оближње отоке, гдје је један од 
харамбаша подлегао задобивеним ранама и тамо био покопан. Али су му 
мртвом (у гробу) одсјекли главу и однијели је у град. Због ових незгода у 
повлачењу хајдуци су морали напустити и два заплијењена каравана, гдје 
је у товарима осим свиле, чохе, пиринча и друге робе трговачке било још 
и барута, олова и друге муниције, коју су Турци из Дубровника били 
понијели у Сарајево. У томе је за проведитура, а потом и за Сенат, био 
доказ да су Дубровчани заиста помагали сусједне Турке и снабдијевали их 
ратним потребама против Млетачке републике, што се Сенату није 
допало. Али у овој прилици нарочито је јако испољено нерасположење 
Дубровчана према хајдуцима и постала је одвећ видном мржња која се 
нaјљепше огледа у уцјени хајдучких глава коју је објавио Дубровник. По 
извјештају хајдучком, глава сваког од њих била је уцијењана са сто 
дуката, поред чега је убица имао још по петнаест дуката мјесечне плате. 
Из тога је проведитур Зено изводио закључак на што смјерају Дубров-
чани: да уклоне хајдуке од своје границе не би ли што лакше додавали 
помоћ Новоме. Зато је он, пишући извјештај од 15. марта 1685, јављао 
Сенату како ће тај проглас имати врло тешких посљедица по напредак 
млетачке ствари у том крају јер се више неће моћи спрјечавати турско и 
дубровачко додавање помоћи Новоме, пошто хајдуци неће имати пот-
ребног склоништа кад буду задобили какав плијен, што их је до тада 
највише и нагонило на рад. И као одговор на тај проглас Дубровчана 
проведитур је мислио да предузме какав корак, али није могао без 
одобрења сенатског. Зато, да га не изненади какав нов непријатан догађај, 
проведитур је о свему хитно извијестио генералног проведитура у Задру, 
јер се је надао да ће и од њега моћи добити упутства за даљи рад, док му 
не буде стигла сенатска одлука из Млетака. (Senato secreta, Dispacci, Proved. 
Estr. у Млетачком архиву). 
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Како је Нови био главна мета рада проведитура Зена у то доба, а 
овај поступак Дубровчана ишао је на то да се Новоме олакша у добијању 
помоћи, док је ишчекивао да му с једне или друге стране стигну упутства 
за даљи рад, проведитур Зено је послао уходу у Нови да се обавијести о 
мишљењу које тамо влада о посљедњем догђају, а сам је отишао у луку 
Росе (Роrto Rose) да га сачека по повратку. Од овога ухода проведитур је 
дознао како је капиџи-баша дошао у Нови и да је у знак пријатељства 
према Дубровчанима наредио Новљанима да врате Дубровчанима робу 
једног каравана који је прије неколико мјесеца ишао у Дубровник, па су га 
Новљани заплијенили. По мишљењу проведитура Зена, поред горе 
наведеног, то као да је био главни разлог овом дубровачком поступку, 
којим су се хтјели удобровољити Турцима. А кад је још дознао да је 
капиџи-баша јавно говорио како се је лично увјерио колико су Дубров-
чани учинили за њ кад су нападали хајдуке, проведитур је изводио да је и 
сувише јасно недјело Дубровчана за које су му се они онако правдали, 
бацајући сву кривицу на хајдуке, као да су они сами криви, који су дали 
повода оном догађају. Рад Дубровчана у овој прилици био је потпуно 
супротан млетачким тежњама у Боки и проведитур је о томе и раније 
извјештаво млетачки Сенат, али сада је стекао увјерење о основаности 
свега раније саопштеног. Он је овом приликом још дознао од ухода да су 
Дубровчани допустили Новљанима и другим Турцима, који су ишли у 
Нови, да могу слободно прелазити преко њиховог земљишта, што до тада 
није чињено ниједном приликом рата Млетачке републике с Турцима. 
Исто тако је дознао да дубровачки поданици чувају пролазе у којима су 
обично хајдуци дочекивали караване и Турке, чему су се ови радовали, 
јавно давали знаке о томе и говорили сусједним хришћанима како ће 
хајдуци отада имати посла не само с њима већ и с Дубровчанима. И све су 
те вијести биле врло неугодне јер се проведитур бојао да рад хајдука не 
скрене од дотадашњег правца. Хајдуци су били дознали за све то, па како 
су с њима против Новог удружено радили Пераштани, Кртољани, 
Луштичани и други из околине Котора, сви су били увријеђени поступком 
Дубровчана, па су смишљали како да се освете. Зато се проведитур, док не 
добије упутства од својих старијих трудио да их обузда, па је и даље 
поглавиту пажњу обраћао спрјечавању додавања помоћи Новоме, бар с 
турске стране. 

Да ли се ,пак, харамбаша Бајо осветио Дубровчанима за ону превару 
и како је то било, не знамо, јер подаци што су нам при руци не кажу 
ништа о томе. Али је зато познато Бајово четовање по турским крајевима. 
Тако у половини априла 1685. проведитур Зено послао га је са 300 
хајдука, а он је кланцима и хајдучким пролазима стигао до градића Кључа 
у Херцеговини. Хајдуци су тамо сачекали ноћ не би ли изненадним 
нападом што лакше постигли своју намјеру, и зато су по мраку напали на 
Кључ са свих страна и запалили га. Ну, тамошње становништво било је 
већ раније обавијештено о походу хајдучком, па се на вријеме склонили у 
градић, хајдуци поред нешто плијена нијесу могли имати више од два 
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роба, су али при нападу побили двадесет Турака. У накнаду за то они су 
запалили сто и шездесет кућа и у пепео их претворили. Заплијенили су 
три хиљде грла стоке, које крупне које ситне, и узели велику количину 
жита и зоби, што је било покупљено и остављено за пашу кад буде дошао 
у онај крај. 

Али при повратку у Котор хајдуци су имали извршити још један од 
задатака, које су им двали да их врше у доба ратова Млетачке републике с 
Турцима. Као што је већ напоменуто Млетчка република је приликом 
ових ратова новцем и обећањима куповла животе сусједних хришћана, 
султанових поданика, да ратују за њен рачун. Како су дуги ратови 
смањивали број становништва у Далмацији, због новчаних неприлика није 
могла набављати довољно плаћених војника, који би бранили градове и 
куле, турске чете по који пут нијесу наилазиле на отпор, па су продирале 
до самих градова у Приморју. Зато се Млетачка република бринула да 
умањени број становника ојача довођењем хришћанских породица из 
турских крајева и у томе се служила хајдуцима. То су Бајови људи радили 
више пута, па и приликом овог последњег похода на Кључ. Тада је Бајо 
заштитио бјекство неколико породица из Бањана, које су се још раније 
биле одлучиле на тај корак и добиле допуштење од млетачких власти да 
могу прећи овамо. С њима је прешао и кнез бањански Милош Славојевић, 
један од најугледнијих људи у Бањанима, а Бајо доби од бањских првака 
писмо за проведитура Зена, у коме су ови препоручивали Милоша 
Славојевића његовој пажњи, напомињући како ће од ове зависити да ли 
ће, како они тако и друга племена, ступити под заштиту Млетачке 
републике. Кад се је пак Бајо повратио у Котор и проведитуру Зену 
предао писмо, он га је послао одмах Сенату у Млетке, приложена своме 
извјештају од 24. априла 1685. Али док је чекао одговор на њ из Млетака 
он је покушао да задобије бањске главаре да остану одани Млетачкој 
републици. Стога се побринуо да прво потпуно задобије Милоша 
Славојевића, па послије преко њега да утиче на остале; зато је овога 
обдарио медаљом и комадом чохе за одијело и наговорио га да се врати у 
Бањане не би ли он наговорио народ да отпадне од Турака и да га 
одвођењем у пљачку завади с Турцима. И од тога се корака проведитур 
Зено нарочито надао успјеху млетачке ствари у овом крају. Али то 
одвођење султанових поданика није се допало Турцима, зато су 
Корјенићи озбиљно покушали да казне Баја и дочекали су га кад се с 
пребјеглицама враћао у Котор, али је Бајо, иако је био љут окршај, добро 
прошао са својим хајдуцима, јер му нико није погинуо од његових људи, а 
само су седморица била рањена. Породице хришћанске, пак, стигле су 
здраве и читаве у Котор, а затим су одведене у Рисан. 

Овај Бајов успјех задовољио је проведитура Зена, а не мање и 
млетачки Сенат. Кад је Сенат био извијештен о томе, изјавио је 
проведитуру Зену своје особито задовољство за рад харамбаше Баја, што 
се толико стара за извршење млетачких жеља. (''Merita gradimento il volere 
di Caram Bassa Nikolich e li operazioni sue fruttuose si riconoscono affatto 
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anco dell'amore che si è conciliato аppresso Caiduzi, dаi quаli pure si riceve il 
berbeficio di sessаntа anime di Bagnаni pssаte аlla nostra divozione 
.....................'', Deliberzioni Rettori. Reg. 60, f. 57 у Млетачком архиву). 

Али овај поход на Кључ је посљедње дјело Баја Николића, 
Пивљанина прије него је са својим друговима јуначки погинуо на 
Вртијељци испред Цетиња. Нема сумње да га је проведитур Зено 
употребио још на какав мањи посао, при коме је он његово наређење 
извршио на потпуно задовољство проведитура, као што је то раније 
чинио. Ну догађаји који су се десили послије Бајова повратка из 
Херцеговине и нов покрет скадарскога санџак-бега Сулејман-аге Бушат-
лије против Млечића и спремање да изађе на Цетиње и да казни 
Црногорце, толико су били занијели проведитура Зена да је овај сву 
пажњу тамо обратио, па је разумљиво да у његовим извјештајима на крају 
априла и у почетку маја 1685. нема више никаквих података о раду 
харамбаше Баја.  

Скадарски Сулејман-ага Бушатлија био је дознао за преговоре 
између владике Руфима и которског проведитура Зена и, уплашивши се од 
њиховог савеза, покушао је свим средствима да га омете и одвоји 
Црногорце и Брђане од Млетака, обећавајући им потпуно слободни 
приступ на турске пазаре и велике повластице у трговини са Турцима. 
Али када је увидио да таквим обећањем не може брзо да постигне 
резултате, служио се пријетњама. Тежња му је била да силом или милом 
примора Црногорце и Брђане и три црногорска главара, да задрже своја 
племена од савеза с Млечићима, обећавајући им да ће им дати хране и 
других поклона, а с друге стране помоћу потурица успио је да се још више 
распали унутрашња племенска борба, што је у знатној мјери ослабило 
њихову отпорну моћ према Турцима. На тај начин је успио да покори 
Клименте, Куче и Бјелопавлиће, пошто је претходно од њих узео таоце и 
тако их за кратко вријеме одвратио од заједнице са Црногорцима. Када је 
на тај начин разјединио брдска племена, посијао међу њима раздор и 
појачао крвну освету, намислио је да их силом покори. Сметња му је био 
владика Руфим. И док је тајно спремао војску против Брђана, да би 
забашурио војни поход, написао је владици Руфиму и свим осталим 
црногорским главарима писмо ''ако хоће да су поданици цареви и његови'', 
а да ће га ''добро запамтити'' ако не дођу да на вјеру од њега приме дарове. 
Код неких главара пријетња је имала утицаја, али владика Руфим и 
катунски главари одбили су овај позив. У одговору владика Руфим је 
писао скадарском паши: ''Ми нијесмо ни цареви ни твоји поданици, него 
вјерни Христови војници, па нећемо жалити да останемо слободни, као 
што смо и досад били, у име Бога и наших славних предака''. (Ј.Јовановић: 
Стварање црногорске државе о.ц. стр. 81-82). Сулејман-ага је био рањен у 
окршају под Бошковића кулом, па смишљаше како да се што прије освети 
Млечићима и Црногорцима, који су тада по наговору проведитура Зена 
били одрекли послушност Турцима и пристали уз Републику, с надом да 
ће се њеном помоћи коначно отрести турске власти. Зато кад је излијечио 
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рану, побринуо се и придобио многе брђанске и неке црногорске главаре 
и помоћу њих сакупио ратника да с њима попуни број Арбанаса које је 
имао под руком. За овај Сулејман-агин корак знао је проведитур Зено, јер 
је имао повјереника по свим сусједним крајевима, који су га обавјеш-
тавали о свему. Ну, било је јасно да немајући довољно ратника овом 
приликом неће моћи силу одбити силом, стога је покушао да преко својих 
повјереника од Сулејман-аге одвоји брђанске главаре, па се састао са 
Станком, сином кучкога војводе Јована Иликовића и с још другом 
тројицом главара кучких не би ли постигао да то племе брђанско одустане 
од похода са санџак-бегом. На том састанку они су дали проведитуру 
тврду ријеч да ће му учинити по вољи. На том је проведитур Зено сазвао 
на договор црногорске главаре из Катунске нахије; главаре паштровићке, 
гувернадура Грбља и хајдучке харамбаше, па су сви скупа одлучили да 
помогну једни другима у опасности која им свима пријети. И то је 
развеселило проведитура, јер се надао да ће овако удружени лако дати 
отпора санџак-бегу или да ће га ово још на вријеме опоменути да се не 
креће куда је био наумио. Доиста, санџак-бег није могао о томе не водити 
рачуна, али случај је баш хтио, да је у то вријеме у ове крајеве стигне 
вијест о изгубљеној бици млетачке војске под Сињом (у Далмацији), која 
је вијест у народу изазвала неповјерење према млетачком подузећу и дала 
му маха да мисли о немоћи Млетачке републике и о свом непро-
мишљеном излагању незгодама. То је пак ишло у прилог Сулејман-агину 
подузећу. И користећи се нерасположењем створеним у народу усљед те 
вијести, да је узалуд ишта очекивати од Републике, заузете на другим 
странама тако да је овим крајевима обраћала мало пажње, Сулејман-ага је 
најприје позвао главаре Куча, Климената и других Брђана, који су му били 
обећали да ће с њим поћи на Цетиње. Затим их је приморао да му, ради 
већег јамства да ће доиста бити с њим, даду двадесет талаца које је све 
затворио у Скадар и тако се осигура с те стране. Потом је сакупио 
Арбанасе, спремио доста хране, коју је послао у Жабљак и у Подгорицу, 
да би му била ближе, нашао је два топа и кад је све справио, кренуо се 
напријед. Вијест о томе стигла је брзо проведитуру Зену. Гласници су му 
јавили да је пошао на Паштровиће, на које је највише био киван, али по 
правцу његовог кретања знало се да се упутио право на Катунску нахију 
да прво казни непослушне Црногорце и све њихове главаре што нијесу 
били дошли у Жабљак на састанак већ су остали с Млечићима, па тек кад 
с њима буде готов, да се крене на млетачке поданике и попали млетачке 
крајеве. 

Како се Сулејман-агин поход највише тицао Црногораца и Паш-
тровића, ови су за то најприје и дознали, па пошто се нијесу осјећали 
моћнима да му сами одоле, хитно су послали гласнике проведитуру Зену и 
замолили га да им према оном заједничком договору што прије пошаље 
помоћи, а сами су се пожурили да заузму згодне положаје којима ће проћи 
непријатељ. Проведитур Зено је на брзу руку сакупио невелик број људи 
из околине Котора, хајдука и Грбљана, тако да укупан број ових с 
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Паштровићима, Црногорцима, Маињанима и Поборима није износио 
више од хиљаду и двије стотине бораца. Овима су били старјешине: 
надинтендант Бошковић, харамбаша Бајо Николић Пивљанин и 
гувернадур Грбља; и кад су се ови сакупили, похитали су пред Сулејман-
агу, који се, пошто је био прегазио Морачу, упутио право на Цетиње, 
палећи и убијајући куда је год с војском пролазио. Када је била највећа 
опасност за Цетиње и за катунска племена, изненада је умро владика 
Руфим Бољевић (мисли се да је отрован од тајних турских агената) и то је 
ослабило одбрану Катуњана. Настало је извјесно колебање међу глава-
рима (в. Јагош Јовановић: Стварање црногорске државе о.ц. 83). Најподесније 
мјесто за дочек Сулејман-аге био је кланац Вртијељка, испред Цетиња, 
стога су храмбаша Бајо и друге старјешине са скупљеном војском 
похитали да заузму кланце. Али тек што су они тамо пристигли, 
распоредили се и заузели положај за дочек, стигао је и Сулејман-ага са 
својом силом, па је одмах започео крвави бој, који је трајао пуна два сата. 
Оно мало Црногораца, с хајдуцима и млетачким поданицима, настојало је 
свом снагом да одоли силном турском нападу, али је овај неколико пута 
био јачи од бранилаца. У тој жестокој борби погинуо је харамбаша Бајо 
Николић Пивљанин са 60 својих другова. Тада Сулејманови људи, 
потпомогнути Брђанима, потиснуше с положаја браниоце, који су се 
морали повући, и тако је непријатељу био отворен пут на Цетиње. 

Кад је отпор на Вртијељци био сломљен, Сулејман-ага је, не 
нашавши више никакве запреке изашао на Цетиње, гдје се састао са 
дукађинским санџак-бегом, који је упоредо с њим продирао у правцу 
Цетиња. 

На Цетињу су се Турци задржали неколико дана. Од неких племена 
успјели су да добију таоце, али Катуњани нијесу никако хтјели да им се 
покоре нити да им плате харач. Послије краћег задржавања на Цетињу, 
Сулејман-ага се са дукађинским бегом вратио у Скадар због тога што је у 
њиховој војсци настао неред и што су Кучи и Клименти изненада напали 
Подгорицу. 

По извјештају прведитура Антониа Зена млетачком Сенату од 8. 
маја 1685. године, написаном одмах по догађају и на брзу руку, у овом 
крвавом окршају погинули су још 22 Паштровића, 27 из околине 
которске, а још горе су прошли Црногорци, Поборци и Маињани. Смрт 
оволиког броја људи била је велика штета за млетачку ствар у Боки, али је 
још тежи био губитак што су у овом окршају погинули уз харамбашу Баја 
Николића Пивљанина и гувернадур Грбља и надинтендант Бошковић. 
Проведитур је у свом извјештају предложио џенату да се прими на плату 
спахија црногорски Бранко Николић, који је био напустио Турке и 
пристао уз Млетчку републику, јер је послије пораза на Вртијељци морао 
напустити Црну Гору заједно с породицом и склонити се у Будву. Овај 
Бранко Николић, по предлогу проведитура Зена, имао је замијенити 
погинулог харамбашу Баја Николића Пивљанина (Senato secretа, Dispaci 
Proveditori estraordinari di Cattaro, у Млетачком архиву).  
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У току даљег ратовања Млечића са Турцима догађаји у овим 
крајевима развијали су се тако да је хајдучко ратовање морало изгледати 
слабије. Млетачка република, обративши већу пажњу догађајима у краје-
вима сусједним Боки, доводила је тамо војску и своје ратне бродове; 
заповједници те војске опсиједали су градове и освајали крајеве, а с 
Турцима је вођен рат тако да је хајдучки рад био само допуна ономе што 
је раније испуњавао ратну хронику. Није дакле чудо што је помен о 
харамбаши Бају Николићу Пивљанину и његову раду помало чилио тако 
да га представници млетачке власти у овом крају не помињу у другој 
половини 1685. године. Задњи је помен о харамбаши Бају Пивљанину у 
списима Млетачког архива у Задру, у ''терминацији" генералног про-
ведитура Александра Молина издату пригодом свог службеног боравка у 
Котору 26. септембра 1689. године, којом је наредио ''stаnte la morte del 
Caram Bassa Baio Nikolich, in pub(li)co servitio seguita'', да се у спискове 
коњачке чете капетана Солимана заведу Бајов брат Митар и два старија 
сина, Вуко и Шимун (Списи генералног проведитура Александра Молино, књ. II, 
стр. 27 у Државном архиву у Задру). 

Али упоређен ранији рад хајдука под вођством харамбаше Баја са 
оним послије пораза на Вртијељци, знатно отскаче први. Узрок томе осим 
горњега јесу велико јунаштво и одријешитост Бајова. То двоје знатно је 
допринијело оноликој интезивности хајдучког рада у 1684. и у првој поло-
вини 1685. године, којим се радом поносио и толико хвалио которски 
изванредни проведитур Антонио Зено и који је био толико по вољи 
млетачком Сенату. Да су Бајов рад и јунаштво били цијењени, доказ за то 
су наведени извјештаји проведитура Зена и одлуке млетачког Сената, а 
како је његова смрт сматрана великим губитком то се може судити по 
ријечима истог проведитура у једном извјештају, писаном неколико дана 
по поразу на Вртијељци. У том се извјештају, како смо прије споменули, 
проведитур Зено обраћа млетачком Сенату молбом да прими на плаћу 
горе поменутог спахију црногорскога Бранка Николића и да га одреди за 
старјешину хајдуцима, наглашујући како откако је нестало харамбаше Баја, 
на крајини нема стрјешине, који би знао руководити четама хајдучким. (...''già che 
per esser mancato il Haram Bassa Baio non tiene questo Confine Capo di 
accreditata direzione nelle Partite'', - Senato, secreta, Dispacci Proved. Estraord. di 
Cattaro, у Млетачком архиву). 
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Historia della guerra di Dalmatia fra Veneciаni e Turchi de Dottor Frаncesco 
Difnico dell'anno 1645 fino alla pace e separazione dei confini.  

Рукопис у библиотеци ''Paravia'' у Задру. 
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Turco, Venezia, 1710, vol. I. 

Historia della Republica Veneta di Battista Narvi, Venetia MDCLXX IX Parte 
Seconda.  

Документи у Млетчком архиву. 

Докумени у Опћинском архиву у Перасту. 

''Аtti'' генералног проведитура у Задру Антониа Приули (од год. 
1667. до 1669. год. - књ. II). 

''Аtti'' генералног проведитура Ђиролама Контарини (Contarini). 

''Atti'' генералног проведитура Антониа Барбаро (од године 1669. до 
1671. године), књ. II. 

''Atti'' генералног проведитура Пиетра Ђивран (од године 1673. до 
г. 1675), књ. II.  

''Atti'' генералног проведитура Ђиролама Гримани (од г. 1675. до 
г. 1677).  

''Atti'' генералног проведитура Лоренца Дона (од год. 1682. до 
г. 1684), књ. I. 

''Atti'' генералног проведитура Пиетра Валиера (од г. 1685. до 
г. 1687), књ. II.  

''Atti'' генералног проведитура Ђиролама Корнаро (Cornaro) (од 
г. 1687 до г. 1689). 

''Atti'' генералног проведитура Александра Молино (од г. 1689 до 
г. 1691). 

Сви се ови ''Аtti'' горе поменутих генералних проведитура за 
Далмацију и Млетачку Албанију (тј. Боку Которску) налазе у Државном 
архиву у Задру. 
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Борозан и Маријан–Машо Милић 
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1. 

Котор, 17. септембар 1662. 

Ванредни провидур у Котору Франћеско Орио издаје дозволу харам-
баши Бају и друговима да могу четовати против Турака и њихове 
имовине. На повратку се одмах морају јавити у карантин.  

Noi Giovano Francesco Orio, Provveditor Estraordinario. 

Concedemo licenza al harambassa Bajo con suoi compagni, che possa 
condursì in partita contro Turchi e loro sostanze, dovendo poì al ritorno venir a 
drittura qui alla contumazia, In quorum, eccetera.  

Cattaro, 17 settembre 1662. 
Locum sigilli Sancti Marci  
Francesco Orìo, Provvedìtor Estraordinardo  
Il Canceller di Sua Eccelenza  

МУП, ПА V-9.  

2. 

Котор, 30. јули - 7. август 1666. 

Лука Враћен заступа Баја хајдука, у спору са Марком Илијиним из 
Пераста. Рочиште није одржано због вишеструког одсуствовања Марка 
Илијиног.  

Adì 30 luglio - 7 agosto 1666.  

Il Signor Luca Vraehien, come procuratore di Baxia haìduco, per dirnani, 
per comandamento a Marco d'Elia da Perasto per dimani. 

Adì 31 luglio rimessa de mandato per martedì, sarà lì 3 agosto venturo.  
Adì 3 detto, rimessa de mandato, per sabbato sarà lì 7 corrente.  
Adì 7 detto, comparse in offitio il signor Luca Vrachien, procuratore di 

Baxia haiduco, et discomprò la controscritta absenza, protestando che sia nulla, 
et di niun valore, come seguita non fosse, instando che ne sia data notitia al 
controscritto attore.  

ИAK, СН СV-142. 
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3. 

Котор, 25. март 1669. 

Харамбаша Бајо из Пиве, настањен у Столиву, признаје свој дуг 
Ђеролиму Казалиери од 62 и по реала, од по 40 гроша за један реал. 
Докуменат је издао Марко Корадини у присуству два потписана свједока: 
Емануела Месерија и Пијетра Смакија. Позајмљени новац Бајо је кори-
стио за љекове, храну и плате, као и за његу својих рањених другова и 
заробљеника. Бајо је у два маха 1670. исплатио укупно 500 лира Трипу 
Палми.  

[Laus] Deo 1669. Adì 25 marzo in Cattaro 

[Okо 2 r. u. t.] presentato per parte et nome della Signora Triffona 
Bonincontro in [1 r. u. t.]. Per la presente scritura qualmente il arambasa Baio 
da Piva, al presente abìtaote a Stolvo, si chiama vero et leggitimo debitore al 
Signor Gerolimo Casalieri, quondam Signor Nicolò, suo padre, realli sesanta 
doi e mezzo, da grosetti quaranta per real, dico realli nurnero 62½ per altri tanti 
doveva al quondam Signor Nicolò, suo padre, dall'sopradetto arambassa Baio, 
per medichamenti, vitto et mercedi, per la cure delli suoi compagni feritti et 
schiavi, per i quali il·detto Baio si oblega di pagar et sodisfar il sopradetto 
Signor Calsalieri dell' sudetto creditto et questo senza strepitto ne contraditione 
di giustitia. Et per fede della veritta, io Marco Coradini o fatto la presente et da 
doi testimoni sarà sotto scritta. 

 Val reali numero 62½.  
Io Emanue1 Meseri son testimonio quanto di sopra. 
Io Pietro Smachia son testimonio quanto di sopra.  
Ho ricevuto io Triffon Palma de Marcho Baiov aconto cechini  
diesie fano lire .300.  
Adì 5 ottobre 1670  
Ho ricevuto io Tritfon Palme de harambasia Baio aconto lire cento, val lire 

100.  

ИAK, УПM I-57. 

4. 

Котор, 12. септембра 1669. 

Двадесет четири арбитра, мећу којима је и Бајо Пивљанин, су 
извршили умир између заставника Марка Мркојевића и сердара 
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(харамбаше) Стјепана Поповића, који му је убио брата Мила. Изабрани су 
према обичају краја, а по одредбама краља Стјепана, много у употреби на 
овом "подручју", а засједали су у трпезарији самостана Св. Кларе у 
Котору. Стјепан Поповић је дужан эаставнику Марку Мркојевићу 60 
реала, које ће му платити у три рате, 4 побратимства и 24 кумства.  

Adì 12 setembre 1669.  

Noi Zuanne Bolizza, Dr Nicolò Vrachien, Vicenzo Drago quondam signor 
Bernardo, Francesco Vrachien, capitan Christofolo Silopi, capitan Mario 
Perovich(!), capitan Mattìo Stucanovich, capitan Zuanne Zambella, capitan 
Luca Mazzari, capitan Cristofolo Viscovich, capitan Tomaso Mantini, capitan 
Matio Zambella, Issepo Casalier, Daniel coloero, prete Stiepan da Oracovaz, 
Baio aiuduco, Vìcenzo Tripocovich(!), governator Stefano Bereti da Maine, 
Zietco da Orachovaz, Luca Lazari armiraglio, Stefano Anza, Secule Celan, 
Vicenzo di Mattio Micnich et Petco Brachodicha(?), giudici arbitri, arbitratori 
et amicabil compositori, elletti et asonti giusta, il costume del pease ciò giusta 
l'ìnstitucione di Re Stefano usitatissimo in questa giurisditione tra alfier Marco 
Marcoevich facendo per nome proprio et del suo padre et altri parenti, per li 
quali promise di rastro (?) da una, et il sardar Stefano Popovich dall'altra, per 
causa et ocasione della morte seguita di quondam Mille frattello di esso alfier 
Marco, seguita da esso Popovich. Onde ridotti noi sopranominati giudici arbitri 
nel refetorio delli Reverendi padri di Santa Chiara, loco da noi elletto, udite le 
parti con quanto hanno voluto dire, dedure et alegare et col esame di testimonii 
prodotti dal detto Popovich oretenus fato, li quali da noi in numero di tre 
esaminati col previo giuramento il tutto intero, et maturamente considerato, 
unanimi et concordi habiamo, Cristi nomine invocato, terminato, deciso, 
arbitrato et condenato il detto sardar Stefano Popovich, seguendo in ciò il stile 
et costume del paese, in una testa e mezza, onde statuda la mezza, che é il terzo 
per noi arbitri sudetti, della qual si dona ad'esso Popovich, resta franca et libera 
una testa intiera, di dover dar al detto alfier Marco et giusta il computo 
consueto imposta reali, da Iire 10 l'uno, sesanta, d'esser quelli datti et esborsati 
al detto alfier Marco in tre rathe, cioé una per il giorno di Santa Croce, et vìene 
li 14 setembre prosime venturo, l'altra la festivitá del santissìmo Natale 
suseguente et la terza il giorno di Pasca parimente suseguente. In oltre habiamo 
condenato esso Popovich in quatro fradelanze et 24 comparesmi dette d'esser 
dal detto Popovich corisposti, secondo sarano dispensati da esso alfier Marco 
Marcoevich. Nel resto sendosi alla presenza nostra pacificati, bagiati giusta il 
stil del paese, habiamo tra le dette parti inposto fine, et perpetuo silentio, et ita 
eccetera. Tutto che li di 24 comparesmi tocavano a noi gìudici sopradetti, fu-
rono però dalli medesimi donati a libera dispositione di esso alfier Marco. La 
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presente doverá esser presentata a nome di tutti li sopradetti signori giudici al 
signor cancelier communal dalli signori Dr Nicolò Vrachien et Vicenza Drago.  

/На маргини:/  

1669. 13 settembre  

Presentata in officio eccetera dalli molti illustri et eccellentissimi signori dr 
Nicolò Vrachien et Vicenzo Drago quondam signor Bernardo, giudici arbitri, 
per nome loro e d'altri arbitri infrascritti.  

ИAK, CH CVI-370, 370/т, 371. 

5. 

/Коtор/, 9. маја 1671. 

Хајдуци Буљубаша, Нико ПОПОВ, Вукосав Пухалачић (Пухаловић), 
Мато Његушевић, Бајо Николић и Петар Бабић овлашћyjy Андријy 
Кверинија из Рисна да предигне пола миљара двопека, које им је раније 
посудио за рачун њихове осмомјесечне службе, према одлуци генералног 
провидура. 

Adì 9 maggio 1671. 

Comprase all'offlcio, eccetera, il signor Luca Bisanti, procurator dell' 
Illustrissimo signor Andrea Querini, fù conte a Risano, il quale instò, che 
ad'ogni buon fine et effetto sii reggistrata la seguente confessione, e di esserli 
poi doppo seguito il registro, la medesima restituita, il tenor della qual segue, 
eccetera: Traduzione. Noi tutti li carambasse e caiduzzi di Risano, tutti siamo 
contenti che possa levar mandato il signor Andrea Querini per mezo migliaro 
biscotto che ci ha imprestato a Risano, e ciò del conto nostro, che noi 
avvanzamo sotto di lui per mesi otto che non habbiamo levato a Cattaro, di 
quanto ci ha assegnato l'Eccellenza Sua General. 

Io Bugliubassa, Nico Popov, Vuchosav Puchalacich (!), Mato Gnegussevich, 
Baio Nicolich, e Petar Babich. 

[На маргини:] Registro ad instanza del signor Luca Bisanti. 

CH CVII-480. 
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6. 

Пераст, 28. маја 1671. 

Харамбаша Бајо и Стеван Илијанић траже преко суда наплату дуга, 
пошто, као и остали хајдуци, морају иселити из Боке. Бајо и Стеван су 
посудили Марку Андричићу из Пераста 480 талира, а овај им је заложио 
кyћy у Столиву с дијелом посједа купљеног од Луке Бизантија 1664. 
године. Уочи одласка Бајо и Стеван траже од капетана Вицка Мазаровића 
да им подмири дуг одсутног брата капетана Крста, мужа Маргарите, 
нећакиње пок. Марка Андричића, чије је имање наслиједила. Вицко их је 
подмирио, а тиме је престао залог на кућу и земљу. 

Adì 28 maggio 1671, Perasto.  

Havendo il quondam signor Marco Andrich da Perasto havuto ad'inprestito 
dall' harambassa Baio de haiduchi, e da Steffano Elianich tollari quattrocento e 
ottanta, di ducati dieci l'uno, con obligatione per la sua sodisfatione della casa a 
Stolivo e parti di possessione, la qual egli Andrich ha comprato dal signor Luca 
Bisanti quondam signor Luca, come per scritto di ciò, tra esse parti celebrato 
sotto li 11 magio 1664 da me coadiutore e testimonii infrascritti, visto et letto, 
et essendo di presente per partire e levarsi col domicilio da queste parti per 
ordine dell' Eccellentissimo Signor Generale, l'antenominati Baio e Steffano, 
con la mossa che parimente fanno gl'altri haiduchi, hanno perciò fato instanza 
al signor capitan Vicenzo Mazzarovich, stante l'absenza del signor capìtan 
Christoforo suo fratello, e marito della signora Margarita nepote ex frate et 
herede del detto quondam signor arco Andricich, a fargli la restitutìone e 
sodisfatione del detto denaro. A che condescendendo egli signor capitan 
Vicenzo, per nome dell' antenominato signor capitan Christoforo, suo fratello, 
ha perciò esborsato il detto dinaro all'antenominati harambassa Baio e Steffano 
Elianich, come li medemi confessano et hanno confessato, renontiando però ad 
ogni eccettione di non havuto e non numerato danaro. Stante il qual esborso e 
sodisfatione li medemi harambassa Baio e Steffano Elianich hanno affiancato e 
liberato la detta casa e possessione dall' obligo suacennato, ch'haveva per il 
danaro, transfondendo ogni raggione et attione, che per quello a loro competiva, 
in esso signor capitan Vicenzo, per nome del signor capìtan Chrìstofforo, suo 
fratello antenominato, stipulante et accettante, con havergli anco fatta la 
consegna del scritto predetto. Promettendo li detti harambassa Baio e Steffano 
Elianich, per se heredi e sucessori loro, di cosi mantenir et osservare sotto 
obligatione di tutti e cadauni loro benni mobili, stabili, presenti et futturi, 
risservandosi egli signor capitan Vicenzo d'haver il rimborso d'esso danaro dal 
signor capitan Vicenzo d'haver il rimborso d'esso danaro dal signor capitan tan 
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Christoforo, suo fratello, per haver quello esborsato di propria raggione, et ita, 
eccetera.  

Io Vicenzo Vrachien son testimonio quanto di sopra.  
Io capitan Marco Napadich da Pastrovicchi, san testimonio quanto di sopra.  
La sua Signoria Illustrissima Marco Nassivera coadiutore nella secreteria de 

li demandi, eccetera. 
Noi Antonio Barbaro, per la Serenìssima Republica di Venetia Provveditore 

Generale in Dalmatia et Albania.  
A qualunque le presenti perveniranno, facciamo ampla, et indubitata fede 

come l'oltrasritto /1 r. u. t./ Marco Nassivera s'essercita per coadiutore nella 
maggiore Segreteria et alle di lui sottoscrittioni si presta et pùo prestar ovunque 
intiera credenza. 

Perasto, 28 maggio 1671.  

ИAK, СН CVII-767/т, 768 (786/т, 787.) 

7. 

Котор, 15. новембра 1672. 

Удовица Милутина Бркановића, хајдука, за чији је идентитет јамчио 
Марко Буровић из Прчања, опуномоћује харамбашу Баја Пивљанина да је 
заступа пред судом властима и појединцима у свим пословима. 

Adì 15 novembre 1672, et fu lì 30 ottobre passato.  

Fatto all'offitio, eccetera, alia presenza delli molto illustri signori kavalier 
Giovani Bolizza, honorando giudice, et Iseppo Bucchia, honorando auditore.  

Ove personalmente constituita madonna Janne relicta quondam Millutin 
Barchanovich, fu haiduco, della di cui persona fece fede Marco quondam Zorzi 
Giurovich da Perzagno, la quale facendo come tuttrice et governatrice delli suoi 
figlioli, sponte et con ogni miglior modo, eccetera, ha fatto, creato et 
solennemente instituito suo procuratore, nuntio, et comesso generale et 
speciale, ita che la generalità non deroghi alla specialità, nec è contra, il 
harambasa Baio Pivlanin, presente et accettante. [Око 20 ред. скр.]  

[Ha маргини:] Extrata. Per il Karambassa Baio Pivlanin. 

ИAK, СН CVIII-556- 556/т, (634, 634/т.) 
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8. 

Котор, 16. новембра 1672. 

Јована, мајка покојног Грујице Жеравице, опуномоћује пред судом, 
харамбашу Баја Пивљанина за заступника малољетне Грујичине дјеце. 

Adì 16 novembre 1672. 

Fatto all'offitio, eccetera, alla presenza delli molto illustri signori Vicenzo 
Drago, quondam signor Bernardo, honorando giudice, et Iseppo Bucchia, 
honorando auditore.  

Ove personalmente constituita madonna Iovana, madre del quondam 
Gruizza Xeravizza, ava materna delli figlioli pupilli del sudetto quondam 
Gruizza, la quale sponte, et con ogni miglior modo, eccetera, ha fatto, creato et 
sollennemente instituito suo vero, certo, leggittimo, et indubitato procuratore, 
nontio et comesso generale, et speciale, ita che la generalità non deroghi alla 
specialità, nec è contra, il karambassa Baio Pìvlianin, presente etet accettante, a 
poter run nome et per parte della constituente sopradetta, aggittar tutti e cadauni 
interessi, spettanti e pertinenti alli detti pupilli contro qual si sia persona, et 
ovunque occoresse scoder, esiger, et dimandar qualunqi summa di denaro, a 
essi pupilli devuto da qual1 si sia persona, come herede del detto quondam loro 
padre. [Око 20 ред. скр.] 

ИAK, СН CVIII-556/т, 557 (634/т, 635.) 

9. 

/Котор/, 19. маја 1675. 

Радуле Шеремет, Перо Миливојев и Јела пок. Радула, с друштвом, 
опуномоћили су Вучића Кајића да тражи од харамбаше Баја Николића 
њихов дио од наплате откупа эаједничких заробљеника који су се 
налазили код Баја. У случају одбијања наплате, овлашћују се на све 
правне послове да се до тога дође. Посебно се спомиње суд генералног 
провидура и апелације. 

Adì 19 maggio 1675, domenica.  

Fatto all'officio, eccettera, alla presenza delli molt' Illustri Signori Vicenzo 
Drago quondam Bernardo, honorando giudice, et Luca Bisanti, honorando 
audìtore,  
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Ove personalmente constituiti Radule Serement, Pero Millivoiev, Jella, 
relicta quondam Radulov, tuttrice, et leggittima generatrice di Tomo suo 
figliolo in ettà pupillore et Micho Bochanovich, per nome di Stoian, figliolo 
dell quondam Miscon, hora suo figlastro, pur pupillo, per quale promette de 
rato nei proprii benni. Li quali constituiti, sponte et con ogni miglior modo, 
eccete ra, hanno fatto, elletto, creato, et instituito loro vero, certo, leggittimo et 
indubitato procuratore, noncio et commesso generale et speciale, ita che la 
generalità non deroghi alla specialità, et è contra Vuchicll Chaich, presente et 
accettante, eccetera, a poter in nome, et per parte dell'antedetti constituiti 
scoder, esiger, ricever et dimandar dal karambassa Baio Nicholich quella 
summa di denari che a loro fosse tangente e dovuta in propria specialità, per 
raggion del riscatto d'alcuni schiavi Turchi esistevano in communione appresso 
esso Baio, da lui conseguito, et appropriatosi senza la dovuta destributione a 
constituiti medemi. Per effetto di che, in caso di renitenza, il detto Baio, 
debitore, convenir inanti qualsivoglia Illustrissimo et Eccellentissimo Publico 
Rappresentate et particolarmente inanti il Trihunale dell'Illustrissimo et 
Eccellentissimo Signor Provveditor General in Provincia. Et ivi contro il 
medemo Baio contestar litigio, presentar scritture di dimanda, eecipire ad'ogni 
indebita pretensione del debitore predetto, udir atti e sentenze, le favorevoli 
mandar ad'eseoutione, delle contrarie aggravarsi a Tribunali supperiori, et 
l'appellationi. [Око 10 ре. ред. скр.] 

ИAK, СН CX-425/т, 426. 

10. 

Котор, 16. јануара 1677. 

Исто као што је Бајо Пивљанин захтјевао да се због дуговања сабља 
капетана Матије Матошевића прода на првој дражби, на исти начин 
Живко Терзија, хајдук из Паштровића, тражи од Суда да се сабља или 
новац не додијеле Бају Пивљанину, јер овај њему дугује. 

Adì 16 gennaro 1677. 

Constituito all'offìcio eccetera Zivco Terzia, haiduco, habbitante a 
Pàstrovichi, di cui fece fede Radule da Maini, habbitante a Cattaro, il quale 
havendo inteso ritrovarsi in questo officio una spada di raggione del signor 
capitan Mattio Matossevich da Perasto, stimata et esposta al publico incanto 
ad'ìnstanza di Baìo Pivglianin per il credito che contro il detto Mattossevich 
tiene, protesti solennemente all'officio non dover la medema dare ad' esso Baio, 
in quanto a lui fosse deliberata, ovvero il suo ritratto in quanto fosse venduta 
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ad'altri, et ció per il credito, liquido che esso Terzia contro lui Baio tiene, se 
prima dalla Giustitia, servatis servandis, non venga terminato sopra il presente 
protesto, del quale insta essenne dato notitia ad eso Baìo.  

ИAK, CH CXII-220/т. 

11. 

Котор, 16. јануара 1677. 

Хајдук Живко Терзија из Пашгровића опуномоћује Радула из Маина, 
који станује у Котору, да га заступа у свим споровима. На маргини 17. 
јануара 1677.  
Терзија одустаје од својих захтјева, које негира и Бајо Пивљанин али 
изјављује да ће на други начин доћи до својих потраживања од Баја 
Пивљанина. 

Adì 16 gennaro 1677. 

Constituito all'officio, eccetera, Zivco Terzia, haiduco, habbitante a 
Pastroviohio, il qual sponte et con ogni miglior modo, eccetera, ha fatto, elletto, 
creato et instituito suo procuratore in tutte le cause ove lui fosse attore, Radule 
da Maini, habbitante a Cattaro, presente et accettante, con facoltá di poter 
comparir inanti questo Illustrissimo Reggimento, et ivi aggittare e diffendere le 
cause e raggionì di esso constituente, nella forma e maniera che stimarà meglio 
complire a suoi interessi, e come farebbe il constituente medemo se presente 
fosse. Promettendo, eccetera, soto obligatione.  

Presente il molto illustre signor Mattio Drago, honorando giudice. 

[Ha маргини:] Per Radule da Maini, habbitante a Cattaro. 

ИAK, CH CXII-358/т. 359. (373/т, 374.) 

[Ha маргини:] 

Per Zivco Terzia  
Adì 17 gennaro 1677.  

Ex officio fu dato notitia del contrastato protesto a Baio Pivglianin 
contrastato, il tutto, et com'in esso.  

Adì 17 detto  
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Vonstituito all'offìcio eccettera il sopradetto Zivco Terzia, il quale senza 
pregiudizio delle sue raggioni si é volontariamente rimosso et si rimove dal 
contrastato protesto, risservandosi di conseguire quanto va legittimo creditore 
da Baio contro altri suoi benni et effetti. 

ИAK, CH CXII-220/т. 

12. 

Котор, 24. јануара 1677. 

Харамбаша Бајо Николић изабрао је свог заступника Ивана Бућy који 
ће пред Судом бранити и штити његове интересе у свим споровима који 
се тичу трговине, наплаћивања дуга и осталог. 

Adì 24 gennaro 1677. 

Constituito all'officio il karambassa Baio Nicolich, il qual sponte, et con 
ogni miglior modo ecc. ha fatto, elletto, creato, et solennemente instituito suo 
vero, certo, leggittimo et indubitato procuratore generale il signor Zuanne 
Bucchia, presente et aecettante, in tutte le sue cause, niuna eccettuata, tam in 
agendo quam in eccipiendo, affari negotii et interessi, scoder, esiger da cadaun 
debitore del medemo, quelli far sententiar, sequestrar, intrometter et deliberar, 
et far tutto quello, che ad'esso signor procuratore parerà et stìmarà meglio 
conferente all'interessi e vantaggii del prenominato constituente, come farebbe 
se personalmente fosse. Promettendo haver sempre fermo, rata et grato quanto 
sarà fatto et opperato daì sudetto signor procuratore, sotto obligatione et ita ecc. 
Presente il molt'illustre signor Mattio Drago honorando giudice. 

[Ha маргини:] 

Per il signor Zuanne Bucchia 

ИAK, CH CXII-360/т, 361. 

13. 

Котор, 26. јануара 1677. 

Харамбаша Бајо Николић изложио је на јавну дражбу сабљу, коју му је 
дао у залог капетан Матошевић из Пераста, и што је морао учинити по 
закону у року од петнаест дана.  
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Сабља је продата капетану Трипуну Штукановићу за четрнаест реала, а 
новац је из руку канцелара Фрања Пеција примио Бајо Ннколић, што је 
Божидар Палташић, потписао, јер је Бајо неписмен. 

Adì 26 gennaro 1677 

L'Illustrissimo Reggimento sentando eccetera udita l'instanza del signor 
Marino Bucchia, per nome di Baio Nicolich, dicente che havendo sotto li 11 
corrente fatto esponere al publico incanto, precia stima de signori estimatori del 
Commune, una spada larga col manego inargentado, di raggione del capitan 
Mattio Mattosevich da Perasto, dal medemo impegnatali gill tempo. Qual spada 
consegnata al /Zbor vice Communal/ e dallo stesso publicamente incantata per 
spatio di giorni quindeci dalle leggi prescritto, senza haver ritrovato che habbi 
alla stessa offerto prezzo maggiore, quanto che sia fatto il signor capitan 
Triffon Stucanovich da Perasto, il quale ha offerto alla medema, stimata reali 
quindeci da grossetti 40 l'uno, reali quattordeci, e lire una. Instó peró il detto sig 
Bucchia che ad 'esso signor /rev./ Stucanovich come miglior offerente, et 
incantante sia la sudetta spada venduta, et al publico incanto deliberata; havuta 
perció fede e relatione dell'antenornìnato /vice Communal/ haver continuamente 
incantato per il tempo sopra espresso la spada medema, né haver ritrovato 
maggior danti, offerenti et incantanti, che lui signor Stucanovich sia perció esso 
Illustrissimo Reggimento per se, et nel /Magistrato/ successori venduto et al 
publico incanto, deliberato ad ésso /Signor/ Stucanovich la predetta spada per il 
prezzo di reali quattordeci, e lire una per lui offerti, interponendovi la sua, e del 
Commune di Cattaro /autorevol/ et giudicial decreto, et ita. 

Per spese occorse nella stima  - - - - 3  
Per incanti al vice communal  - - - - 3  
Per la presente et estimo  - - - - 2: 26  
Per deposito et ellevation  - - - - -: 26  
Per intimatione della medesima a Perasto et relatione  - - - - 3: 18  

 I 13:-4 

[Ha маргини:] 

Per il capitan Triffon Stucanovich da Perasto  
Adì 26 gennaro 1677.  
Comparse all'offìcio eccetera il capitan Triffon Stucanoviyh da Perasto, il 

quale per sodisfatione della spada a lui questa mat. tina venduta, et al publico 
incanto deliberata depositò in mano di me cancelier communal reali quattordeci 
di grossetti 40 l'uno et /1 p. н. т./ da esser quelle ellevate da chi di raggione 
aspetta. 
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[Ha маргини:] 

Adì detto (26 gennaro 1677)  
Constituito all'officio eccetera, ,ill karambassa Baio Nicolich, il quale ellevò 

dalle mani di me Francesco Pezzi cancelier communal il sopradetto, in 
sodismatione dell'/amantar/ della spada come sopra venduta et al publico 
incanto deliberata al signor Sturcanovich.  

[Ha маргини:] 

Adì sudetto (26 gennaro 1677)  
Ha riceputo il sudetto Baio il sudetto deposito dal signor Francesco Pezzi 

canceliere communale, et io Nadal Paltasich ho fatto la presente, così del 
sudetto pregato, /disse/ di non saper scrivere. 

ИAK, CH CXII-22/т. 

14. 

/Котор/, 29. новембра 1683. 

Трифона, удова Николе Казалиерија, уступа Луки Враћену своје право 
на потраживање дуга од харамбаше Баја из Пиве, "који обичава становати 
у Столиву" у износу од 22,5 реала, на основу задужнице од 25. марта 1669. 
године. Ту исту суму Трифона дугуje споменутом Враћену, па у 
немогућности да му је врати готовином, она то ради путем цесије свога 
кредита. 

Adì 29 novembre 1683. 

Constitusta alla casa di sua solita habbitatione la signora Trifona, relicta in 
primo voto del quondam signor Nicolò Cassellieri, unica successionaria et 
herede del quondam Girolamo, suo figliolo, procreato in leggittimo matrimonio 
col sudetto quondam Nicolò, la quale, desiderosa render sodisfatto il signor 
Luca Vrachien del credito che contro di lei tiene per summa di reali vintidue e 
mezo, di grossetti 40 l'uno di questa moneta nè havendo modo dì ciò effettuare 
colla prontezza del denaro, sponte et con ogni miglior modo, per se heredi e 
sucessori suoi, ha cesso, et liberamente renontiato al predetto signor Luca 
Vrachien, presente et accettante, il ressiduo del credito, che la medema signora, 
cedente, deve havere dal karambassa Baio da Piva, soleva habitare a Stolivo, 
per summa di reali vintidue e mezo, apparente da scritto di 25 marzo 1669, a 
quale relation si habbia per esation del quale lo constituisce procuratore 
irrevocabile, et in rem suam.  
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Promettendo haver la presente cessione et renontia sempre et in ogni tempo 
ferma, rata et grata, osservar et mantenire sotto obligatione eccetera; et vice 
versa, egli signor Vrachien, cessionario, promette di mai inquietar a altro 
dimandar dalla stessa signora Triffona per occasione del suacennato suo 
credito, e facendoli perciò fine et quietatione perpetua, tanto quanto l'avesse 
ricevuto l'effettivo denaro.  

Presenti li magnifici signori dr Marino Drago, honorando giudice, et 
Lodovico Pasquali, honorando auditore. 

[Ha маргини:] Per illustrissimo signor Luca Vrachien estrato. 

ИAK, CH CXVIII-540 (551.) 

15. 

Котор, 27. маја 1684. године 

Наређује се харамбашама Алекси из Мораче, Митру Николину И Раду 
Лукову, да се са својим четама морају одмах придружити харамбаши Бају 
у Рисну. 

Noi, eccetera. 

Comettemo alli karambassa Alexa da Moraggia, Mitar Nicolin, Rade Lucov 
de Succa*, ch'immediatamente, veduto il presente mandato nostro, debbano con 
tutte le loro genti trasferirsi a Risano, per unirsi con carambassa Baio; et oltre 
tanto dovrà esser esseguito sotto le pene più rigorose etiam della vita. 

Cattaro, 27. maggio 1684. 

[Ha маргини:] Mandato 

ИAK, УПМ III-7/т. 

16. 

Котор, 8. јуна 1684. 

Ванредни провидур наређује капетану Пераста, који је, за сигурније 
спријечавање пребацивања турске муниције за Херцег-Нови, позвао и 
становнике Заљути и осталих крајева Црне Горе, да нове борце обавијести 

                                                 
* Нејасни начин писања може да означава поријекло из Цуца и из Куча. 
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о потреби извршавања наредби харамбаше Баја, јер их је он добио од 
самог провидура. 

Molto Illustre Signore  

Già che ha creduto bene Vostra Signoria Molto Illustre chiamar' anco li 
gentì di Sagliutì et Montenero per accompagnarsi col carambassa Baio et altri 
caiduzi nell' espeditione che si va divisando per impedire il trasporto delle 
monitioni di Castel Nova, quando costi capitino essi Montenegnini, vederà d' 
avvertirli d' esseguire quanto dal sudetto carambassa Baio li restano di mia 
commissione ingionto, senza scostarsi punto dagl' ordini stessi, per non 
sconcertare il buon servitio che si desidera.  

Tanto raccomando alla di lei pontualità, con augurarle ogni contento. 

Cattaro, 8 giugno 1684. 
Antonio Zeno  

Provveditor Estraordinario 

[Adresat:] Signor Christiforo Smaievich, Capitanio di Perasto. 
[Adresa:] Al molto Illustre Signor, al Signor Capitanio Christoforo 

Smaievich Perasto.  

MYП, ПA V-177-178. 

17. 

Котор, 8. јуни 1684. 

Ванредни провидур издаје налог харамбаши Бају Николићу да се 
пребаци са својим четовођама, хајдуцима и људима одређеним од стране 
млетачких власти, на турски териториј, у циљу спријечавања преношења 
неке муниције. Под пријетњом смртне казне не смију наносити зла 
хришћанима а са плијеном и војницима, након извршеног задатка, треба 
да се пријаве властима. 

Noi, eccetera 

Tenendosi da noi vive notizie che possono di breve [Око. 6 р. у. τ.] 
m[u]nizione da [Око. 3 р. у. τ.] grandemente al pub[lico] servitio che ne resti 
[Око. 2 р. у. τ.] divertita tale soventione, massime nelle congiontione presenti, 
commettemo espressamente al carambassa Baio Nicolich che con gl'altri capi e 
caiduzi, nec non con le genti da noi destinate, trasferirsi debba nel Paese Ot-
tomano in traccia delle munitìonì su[accen]nate, procurando in ogni via di 
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depredarle o disperderle. Doverà nel presente viaggio esser da caiduzi et altri 
obbedito, et se cadesse l' oportunità di dannegiar Turchi e loro sostanze, 
avertiranno tutti di non inferir imaginabile molestia a christiani o altri assicurati 
della publica fede, non nquietar, romper o impedir le caravane o apportar 
distrubo ai sudditi delli Signori di Ragusa. Nel suo ritorno doverà, con la preda 
che havesse fatto et compagni, condursi dirritivamente alla nostra obedienza, 
senza pratticar in alcun luoco del Canale, et tanto doverà esser esseguito in pna 
della vita. 

Cattaro, 8. giugno 1684. 
[Ha маргини:] Commission 

ИAK, УПМ III-9, 9/т. 

18. 

Котор, 12. јуна 1684. 

Докуменат о јамству, потписан од стране Ивана Болице, у којем 
харамбаша Бајо Николић и његyшки кнез Вучета Павов гарантују да 
ухапшени Божо Ђуров из Његуша није учествовао у пљачки турских 
трговаца из Улциња, на броду под Будвом. Божо Ђуров је зато пуштен из 
затвора. 

Adì 12. giugno 1684. Cattaro. 

Essendo, con ordine dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Antonio 
Zeno, Provveditor Estraordinario, ad istanza di Ghega Somma da Seutari, stato 
retento nel corpo di guardia Bose Giurov da Gnegussi, come complice nella 
agressione fatta sotto Budua della barca di Dolcigno, in cui s'attrovava 
l'antedetto Somma, et ellevatione seguita al medesimo di rillevante summa di 
denaro, sono comparsi dinanzi Sua Eccellenza il carambassa Baio Nicolich et 
conte Vuzetta Pavov, da Gnegussi, con rappresentationi di non esser già mai in 
tale delinquenza dato lui Bose Giurov sudetto, e con instanze efficaci d'esser 
licentiato, offerendosi anco di pieggiarsi, et oblrigarsi che, quandocunque la 
giustizia volesse proceder per tal caso contro di lui et haverlo nelle forze, loro 
s'obligano di presentarlo, overo di soccombere al pagamento di quanto fosse 
conosciuto obligato, et rimanesse condannato esso Bose delli ongari 
quattrocentocinquantatrè pretesi dal sudetto Somma. Et udito ancho dall'altro 
canto il Somma, nominato, che non tiene alcuna giustificazione d'esser stato il 
predetto Boso in tale fatto, et meno s'oppone alla di lui rilassatione con tale 
pieggiaria, ha Sua Ecoellenza terminato et ordinate che: costituendosi li predetti 
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carambasse Baio et conte Vuzetta pieggi di presentar B[oso] ad ogni richiesta 
della Giustizia, o di pagare ad e[sso]. Somma quanto fusse conosciuto doverli et 
rim[aner] condannato come sopra sia in tale caso esso Boso rilassciato dal 
sequestro, risservandosi Sua Eccellenza di pr[ovvedere] con le forme proprie, 
per la cognitione e castigo [di] tale delinquenza contro li colpevoli.  

Antonio Zeno,  
Provvedìtor Estraordinario  

Detto  

Constituiti nell'offitio della cancellaria di Sua Eocellenza gl'antedetti 
carambasse Baio Nicolich et conte Vuzetta Pavov da Gnegussi, li quali, in virtù 
dell'atto soprasoritto, spontaneamente e con ogni miglior modo si sono 
constituiti et si constituiscono, simul et in solidum, pieggi per Bosso Giurov, 
antenominato, in tutto e per tutto, come nel sopradetto atto, a medesimi letto, 
sottoponendo per ciò se stessi, li loro beni, eccetera, et promettendo, eccetera, 
et fecero sottoscrivere  

Io Giovanni Bolizza in nome delli antedetti, per non saper loro scrivere, 
affermo la sudetta pieggiaria, cosi da essi piaciuto.  

Adì, 8. luglio  

Detto  
Veduta da Sua Eccellenza la oltrascritta pieggieria ha quello aprovato 

ordinando la liberatione dal sequestro del predetto Boso Giurov etc,  

Antonio Zeno,  
Provvedìtor Estraordinario  

ИAK, УПМ I-422-423. 

19. 

S.L. - S.D. [Котор, 14. јуна 1684.] 

Саслушање Вује из Бјелица, удове покојног Јована Милинића, која са 
двоје дјеце просјачи јер јој је кућа и имање уништено од Баја и других 
хајдука, а која пориче да има везе са Турцима. Познавала је Ћемана, 
убијеног од хајдука, а из Корјенића не познаје никог, тим прије што је 
сада цијело насеље "скоро yништено". 

Detto [14. giugno 1684.] 
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Fatt'accompagnar in offitio una dona di statura ondinaria involta in tella, 
vestita di griso scuro [d'eta] d'anni 70, come dall'aspetto dimostrava qual 
constituita fù, Interrogata del suo nome, cognome, padre, patria et essercitio 
rispose: »M'addimando Vuia, relicta quondam Iovan Milinich da Bielizze et di 
presente. vado mendicando- poichè sendo stati dal carambassa Baio e d'altri 
caiduzi rapiti li nostri animali et asportate tutte le robbe di casa, io resta[ta] 
miserabile con due figlioli nominatì Giucan et Milia quali hora per vivere si 
conducono in partita«.  

Interrogata con qual occassione sia capitata in questa città, rispose: »L'altro 
giorno send'io andata a Risano per conseguir qualche elemosina, fui trattenuta 
dai borghesani di quel luoco con falso supposito d'esser venuta a spiare li fatti 
loro et cosi condottami a Perasto sono stata poi qui traghettata«.  

Interrogata se con altri fini oltre quelld d'elemosinare sia capitata a Risano, 
rispose: »Non in anima mia, e cosa posso far io che sono cosìdecrepita«.  

Imerrogata se tiene alcun'amitiltia a conoscienza con Turchi, rispose: »Io 
conoscevo un Turco detto Chiemman che fu interfetto da caiduzi et anco il 
capitanio da Risano, ma doppo che s'hanno principiato le hostilità io non ho 
veduto ne praticato alcuno«.  

Interrogata se prima di capitar a Rìsano sia stata a Corienichi, rìspose: 
»Saranno due annì ch'io non sono stata in quel luoco«.  

Interrogata se conosce alcuno da Corienichi, rispose: »Non conosco alcuno 
tanto più ch'intendo esser di presente quasi distrutto quel luoco«, eccetera. 

ИAK, УПМ I-214/т, 215. 

20. 

Котор, 18. јуна 1684. 

Ванредни провидур дозвољава Саву уВконојеву (?) из Казанаца, да 
може са још једним другом хришћанином, доћи у околину Котора, у вези 
откупа неких заробљених Турака, који се налазе код харамбаше Баја. 
Забрањује хајдуцима да га узнемирују на путу. Дозвола важи само за једн 
пут.  

Noi, eccetera 

Concedemo licenza a Savo Vuconoiev, christiano da Casanze, che per 
occassione di riscatto d'aalcuni Turchi, essistenti appresso il carambassa Baio, 
possa condursi vicino questa città, con un suo compagno parimente christiano, 
senza che [nel] presente viaggio, tanto nel venir come nel ritorno, vengano da 
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caiduzi, a altri sudditi del Principe molestati a impediti. E la presente li serva 
per una sol volta.  

Cattaro, 18 giugno 1684. 

ИAK, УПМ III-11/т. 

21. 

Дубровник, 21. јуна 1684. 

Кнез и савјетници Дубровачке републике туже се которском ванредном 
провидуру на поступке хајдука. "Неки Бајо" са својом четом пресрео је 
караван вуне и коже са 60 коња, превео га у Цавтат, а вуну су међусобно 
подијелили харамбаше. Власници су били дубровачки трговци и босански 
кршћани. помиње се име Флорио Флори, трговца који је већ трећи пут 
опљачкан, као и ноћна рањавања појединих Конављана. 

[26 ?] giugno, ricevuto.  

Illustrissimo et Eeccellentissimo Signor 
Signor Ossequiosissimo  
La continuazione dei disturbi che risente questo Dominio per l'incursioni dei 

haiduzi, ci necessita infastidir a Vostra Eocelenza interpellando le gravissime 
cure della sua regenza. Già avisassìmo, per il passato, delli trascorsi commessi 
da i medesimi a danno dei nostri negotianti. E si compiaqua Vostra Eccellenza 
per Sua benignità, d'interporvi il suo autorevole mandate per frenar la loro 
temerità. E se hene da noi li fu fatto vedere il detto mandato, tuttavia curano 
poco, e li divieti e le pene. Hieri l'altro incontrarono una caravana che con lane, 
tutte di conto dei nostri mercanti, ed alcune somme (!) di cuoi di Christiani 
bosnesi, in tutto sessanta cavalli, veniva a questa Scala e quelle, condotte alla 
marina, l'hanno imbarcate e portate a Ragusa Vecchia, col haver levato tutti i 
segni che sopra i sacchi v'erano e divisa tutta la lana tra i harambasse, dei quali 
è capo un tal Baio. Noi rapresentiamo reverentemente a Vostra Eccellenza 
l'incoveniente (!), ramaricandoci infinitamente nel veder che tutti gl'attentati di 
questa militia sono a danni di questo Dominio e di nostri mercanti, Tutte le 
prede di merci fatte fìn'ad hora, son state di conto de nostri mercanti, a di 
Christiani bosnesi, ed animali tutti rapiti a i poveri morlacchi christiani, Vostra 
Eccellenza vede ohe tutte l'operatoni dei haiduzi sono dirrettamente contrarie 
alla piissima intenzione di Sua Serenità ed a quell'ottima dispositione che Vo-
stra Eccellenza palesa verso la quiete di questa Repubblica. Onde siamo a 
supplicarla, con ogni più vivo affetto, che resti servita di porgerci opportune e 
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valido remedio, acciochè una volta si vegga frenato il temerario ardire di gente 
così licentiosa ed insolente, col fare restituire in/tieramente/ le lane rapite a 
Florio Flori, che hora pet terza volta è st[ato] miseramente spogliato del suo. 
Questi malandrini han e[letto] per suoi allogiamenti questa contrada di Breno, 
in cui [vivono] a discretione, scorrendo di giorno e notte per quella, e due di 
loro incontratisi verso le due hore di notte in due altri de nostri, uno, [fer]mato 
gl'assalirono senza ch'havessero havuto occasione veruna, et ferendo ma-
lissimamente con più colpi il povero huomo; e l'altro ch'haveva l'armi si difesse 
e ferì al haiduco, rilevando ancor lui una ferita che li portò via il dito d'una 
mano.  

Consideri Vostra Eccelilenza se questi trascorsi possono tolerarsi da quei 
poveri habitanti, che non mancano di somministrarli prontarnente tutto quello 
che possono per tenerli contenti e sodisfatti.  

Confidiamo nell'integrtta di Vostra Eccellenza, che usando la Sua autorità 
non permetterà che inpunemente si commettano così fatti ecessi da quellì che 
dependono da suoi commandi. Del favore gliene terremo perpetue obligationi e 
quì, augurandole ogni maggior felicità, affettuosissimamente li baciamo le 
mani. 

Ragusa, li 21 giugno 1684.  

A i serviggi di Vostra Eccellenza  
Il Rettore et i Consiglieri della Repubblica di Ragusa  

L'Eccellentissimo Signor Zeno,  
Provveditor Estraordinario Cattaro 

ИAK, УПМ I-241, 241/т. 

22. 

Котор, 13. јула 1684. 

Вујо покојног Вука Мрзајка из Цетиња, настањен у Котору, подигао је 
тужбу против браће Јана и Рада Старчевића и Вука Милешковића, сви из 
Кртола. Тужитељ је са харамбашом Бајом Николићем учествовао у борби 
и на путу за Котор, на ду6ровачкој територији, присуствовао свађи браће 
Старчевић са Бајом. Тужитељ је покушао да их измири, али су тада сва 
три оптужена и други Кргољани навалила на њега сабљама и ранили га по 
лијевој руци и глави. Тужитељ тражи кажњавање криваца и одштетy за 
повреде. 

Processo criminale  
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Numero 115  
Sopra l'offese rillevate da Vuio Marzaico et Stiepan Vuzettin da Gnegussi  
Contro  
li fratelli Starzevich et Vuco Millescovich  

Adì 13 luglio 1684.  
Comparse dinanti l'Illustrissimo et Eccellentissimo Provveditor 

Estraordinario, et di suo ordine, nell'offizio della cancellaria, Vuio quondam 
Vuco Marzaico da Cettine, habbitante in questa città et gravemente duolendosi 
querelò Iano e Rade fratelli Starzevich, nec non Vuco Millescovich, tutti da 
Cartoli, per quello che mentre le settimane passate m'ero condotto in partita, as-
sieme col carambassa Baio Nicolich, con oggetto d'ìnferir danni a Turchi. Nel 
ritorno verso questa città, sendosi fermati nel territorio delli signori di Ragusa, 
diedero principio li suddetti fratelli Starzevichi ad altercare col carambassa 
Baio, ed io, postomi di mezzo, dissi: »La pace d'Iddio sia con Voi, che contese 
sono queste«? All'hora, essi fratelli Starzevich, uniti col nominato Vuco 
Millescovich et ad altri da Cartoli, e nudate le spade, mi si aventarono alla vita 
ed io diffendendomi dalla loro aggressione et riparando li colpi, non potei 
finalmente schivare una ferita consìderabile sopra il braccio sinistro, così che 
stimo restar struppiato, et un'altra sopra la testa. Onde vedendomi poi così mal-
trattato mi lasiarono. E perciò supplico la Giustizia che siano castigati li 
soddetti miei offensori, et rissarciti li miei danni et interessi per havermi così 
mal trattato senz'ìmaginambil causa.«  

Interrogate da chi precisamente delli soddeti querelati restasse egli ferito, 
rispose: »Tutti tre erano concordi per offendermi, ma il colpo sopra del braccio 
mi fu dato da Iano Starzevich, et quello sopra la testa non so precisamente. Ben 
Vuco Millescovich che [2 р. у. τ.] cadaun altro incalzava contro di me, tìrando 
colpi [1 р. у. τ.] e di punta per offendermi ch'a pena potevi ripar[are] la spada e 
col schioppo sopra quali arme ricev[evo] li colpi stessi.« Interrogato chi fussero 
gl'altri da Cantoli che pretesero in tal occasione offenderlo, rispose: »Non li 
conosco precisamente, ma li preddetti tre querelati furono li principali in questo 
fatto et contro li medesimi espongo le mie doglianze.« Interrogato: de presenti, 
rispose: »Era il carambassa Baio, Damian Covaz da Gnegussi, Mattio da 
Prementoza, caiduco, habbitante in questa città, et Vuco da Rigiani, quì 
commorante« eccetera.  

Detto  
L'Illustrissimo et Eccellentissimo Provveditor Estraordìnarìo, veduta la 

soprascritta doglianza con quanto, eccetera, ha ordiua to la formatione di 
processo con l'essame de testimoni com'avanti introdotti a fine, eccetera, ad hoc 
et ita. 

ИAK, УПМ I-217, 218. 
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23. 

Котор, 25. јула 1684. 

Бајо Николић, покојног Николе из Пиве, свједочи о догађају који се 
одиграо у Цавтату у вези са сакривеним уларима. Потанко описује тучу са 
Вуком Милешковићем, а затим уплитање Вуја Мрзајка и браће Старчевић 
из Кргола. 

Adì 25 luglio 1684. 

Fatto venir il carambassa Baio Nikolich, quondam Nicolo da Piva, 
testimonio com'avanti nominato, citato, amanita, esseguito (!) e col protesto di 
giuramento interrogato se conosca Vuio Marzaico e Stiepan Vuzetin da 
Gnegussi, rispose: »Conosco ambi due, anzi, ultimamente sono stati meco in 
partita«. Interrogato se sa ch'alli medesimi sia accaduto alcun sinistro, rispose: 
»Mentr'ero ritornato dalla partita con altre genti del mio seguito, mi fermai 
vicino Ragusa Vechia dove, vedendo alcuni cavalli che furono depredati, senza 
cavezza, dimendai chi gliel'habbia levato, me[ntre 1 р. у. τ.] le medesime 
potevano la notte disperdersi essi cavalli. [Mi] fu mostrato Vuco Milescovich 
da Cartoli, ch'era [1 р. у. τ.] in terra, d'haverne sotto di se. Io lo chiamai, 
eccitandolo di restituire esse cavezze. Ma egli non si vuolse movere anzi sendo 
mezz'ubbriacco mi disse qualche villania, ed io vedutolo levar in piedi, tuolsi le 
cavezze che sotto d'esso essistevano, consignandole a morlachi di raggione de 
quali erano. Il che veduto da Vuco, subito enudò un pugnale che teniva appres-
so, vibrandomi più colpi contra la vita, ed io mi schermivo con un tocco di 
legno, senz'enudar la spada.  

Il che, osservato da Vuio Marzaico ch'era mio compagno, s' interposè di 
mezzo, e col proprio schioppo riparò più d'un colpo vibrato dal predetto Vuco 
Milescovich. Ma, sopragiunti nello stesso tempo li fratelli Starzevich da 
Cartoli, et enudate le spade, s'aventarono alla vita del medesimo Vuio, che 
procurò col schioppo con la spada diffendersi, dicendo: la pace d'Iddio sia con 
voi, cosa fate? Ma nello stesso tempo restò ferito di taglio sopra la mano et 
sopra la testa, ma non so di chi precisamente, se da Vuco Milescovich o dalli 
fratelli Starzevich. Et poi fu divisa la scararnuzza dagl'altri compagni.  

Nè segui altro per quel giorno.  
Ben la sera medesima havendo voluto Stipan Vuzettin da Gnegussi 

rimproverare alli fratelli Starzevich et a Vuco Millescovich l'insolenza contro di 
me praticata et l'offese inferite a Vuio Marzaico, fu dalli medesimi ancor egli 
ferito con le spade, secondo mi riferirono gl'altri compagni bench'io non mi 
fussi trovato presente al fatto. Interrogato chi meglio saprebbe informare la 
Giustitia sopra il suaccennato accidente, rispose: »Vuco da Rigiani et Damian 
Covaz con altri che fussero da medesimi nominati.« Interrogate rispose: »Io 
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non rìcerco cosa alcuna dalla Giustitia contro li predetti Starzevich et Vuco 
Milescovich«. 

ИAK, УПМ I-220, 221. 

24. 

Пераст, август, 1684. 

Дозвола издата Турчину Сабру Миричићу из Казанаца да може доћи на 
договор са харамбашом Бајом у току 15 дана. 

agosto, 1684. Perasto 

Licenza al Turco Sabro Mirizich da Casanze di poter con quatro compagni 
capitar ad abboccarsi al carambassa Baio et ciò nel spatio di giorni quindeci.  

[Ha маргини:] Licenza 

ИAK, УПМ III-16. 

25. 

Котор, 12. септембар 1684. 

Дозвола Хаџи Мустајбегу и Хаџи Хусеин-аги да у пратњи двадесет 
Турака могу ићи на преговоре са харамбашом Бајом Николићем, ради 
откупа хоџе из Казанаца. Нико их не смије узнемиравати ни код доласка 
ни у повратку. Дозвола важи само за овај пут. 

Noi, eccetera  

Licenza a Hazi Mustaibeg et Hazi Hussain Aga, ambidue Turchi da 
Casanze, che per il giorno di sabbato, prossimo venturo, possano con altri vinti 
compagni Turchi capitar per terra da Castel Novo nel sito di Santa domenica, 
dirimpetto Lepetane, per abboccarsi ivi col carambassa Baio Nicolich e trattar il 
riscatto del Hoza da Casanze, Nè dovranno detti Turchi, tanto nel venir come 
nel ritorno, esser da chi si sia molestati. Et la presente li serva per questa sol 
volta.  

Cattaro, 12. Settembre 1684. 

[Ha маргини:] Licenza 

ИAK, УПМ III-16. 
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26. 

S.L. [1684] 

Харамбаша Бајо и његов брат Димитpије изјављују да су примили 
плату само за један мјесец, па моле ванредног провидура да им се она И 
даље испла:ћује. Навомиње да се још два његова сина И трећи брат нуде у 
службу Млетака. 

Illustrissimo et Eccelientissimo Signor 

Provveditor Estraordinario  

Espedito li decorsi mesi, io Karambassa Baio Nicolich con Dimitri, mio 
fratello, per capo di pubblico servitio all'obbedienza dell'Eccellenza Vostra, con 
ordine dell'Eccellentissimo Senate, ha contribuito e contribuisco tutte le parti 
possibili di mia devotissima servitù, come è noto all'Eccellenza Vostra et 
all'universale ancora. Ma non havendo in questo tempo havuto che una sola 
mesata di paghe, con esso mio fratello, non so più come mantenermi con la mia 
numerosa famiglia. Et ultimamente mi è sopragiunto anco da Zara un figliolo e 
quanto prima (sopra le mie suppldcationi) attendo anco, con ordine 
dell'Eccellentissimo Signor Generale, l'altro come pure un altro mio fratello per 
impiegarci tutti più vigorosamente nel gloriossissimo servitio di Sua Serenità. 
Per il che, a proprio sostentamento necessario, riuscendosi il conseguémento 
delle nostre paghe, supplichiamo humilissimamente l'Eccellenza Vostra 
deg[n]arsi! farcele contribuire da questa Camera che come riverissimi (?) 
attendiamo dalla sopragrande benignità dell'Eccellenza Vostra. Grazie. 

ИAK, УПМ I-345. 

27. 

Котор, 7. март 1685. 

Ванредни провидур дозвољава Турчину Maxмудy Скојеви ћу из 
Херцег-Новог да се може слободно вратити кући, пошто је откупљен из 
ропства од Баја Николића, и да га том приликом нико не смије 
узнемиравати. Дозвола важи шест дана. 

Noi, eccetera  

Concedemo licenza a Mahmud Scoevich, Turco da Castel No vo, che possa 
liberamente restitursi alla sua casa, sendosi riscatato dail1a schiavitù, nella 
quale si ritrovava appresso carambassa Baio Nicolich, senza che venga in 
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questo viagio da chi si vogli [molestato], [se]rrvendoli la presente per sei glorni 
solamente. 

Cattaro, 7. marzo 1685  

[На маргини:] Licenza.  

ИАК, УПМ III, 35/т, 36. 

28. 

[Котор], 14.(?) марта 1685. године 

Харамбаша Бајо Николић даје исказ пред ванредним провидуром у 
Котору О акцијама своје чете од око 130 другова и тројице харамбаша, 
Михом Колумбаром, Милошем Лепирићем и Божом Лучићем, крајем 
фебруара 1685. год. на територији Дубровачке Републике. Њима су се 
прикључили чете хајдука пристигле галијама, а са харамбашама: Алексом 
Радњићем, Милошем Властелиновићем и Вучуром Дрљановићем.  

Послије заробљавања два турска каравана хајдуци су повјеровали 
Дубpoвчанима да ће их због присуства турског капиџије смо привидно 
напаста, не употребљавајући убојите метке. Хајдуци су били преварени, 
па је у општем нападу са убојитим мецима погинуо харамбаша Милош 
Лепирић, 10 хајдука, 20 је рањено, а за петорицу се не зна. Тиме се хтјело 
доказати Турцима да Дубровачка Република не сарађује са хајдуцима, 
Главе хајдука подијељене су капиџи-паши, емиру и турским пандурима, а 
двије су прикуцане на градским вратима. 

14.(?) марта 1685. 

Costituito per ordine del'Illustrissimo et Eccellentissimo Antonio Zeno, 
Provveditore Estraordinario in Cattaro et Albania, il carambassa Baio Nicolich, 
capitate questa mattina, quale interrogato, da dove viene di presente, rispose: 
»Sono ritornato con altri caiduzi dalla partita, dove m'incaminai sono tre 
settimane«. 

Interrogate cosa li sia riuscito d'operare in questo viaggio, rispose: »Feci 
partenza da Perasto con circa cento e trenta compagni, sotto la direttione d'altri 
tre carambasse, cioè: Miho Columbara, Milose Lepirich et Boso Luzin. 
Passassimo il primo giorno nella villa di Subzi, ch'è mezza giornata sopra 
Castel Nova, et ci riusci prendere due Turchi, quali accompagnavano settanta 
cavalli i formento et altre bagattele, in sovegno di quella città, del che tutto ne 
ìmpadronissimo. 
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Di notte tempo si dispersero li cavalli, onde con soli vinti, e con gl'accenati 
due Turchi, arrivassimo a Ragusi Vechio. Quì si fermassimo due giorni et poi 
n'avanzassimo a Trebigne, dove ci riuscì incendiare una villa detta Glapsa con 
depredar alquanti annimali (!), ritornando di nuovo a Ragusi Vechio, dove ci fu 
data notitia come passava nel Paese Turchesco una caravana di settanta cavalli, 
carichi di sale. E perciò subito s'incaminassimo per insidiarla [et ci] riuscì 
d'impossessarsi, non ostante ne fusse [fatto] duro contrasto da cinque bandiere 
de Turchi, soliti a far guardia in un luoco detto Zarine, lontano otto [mi]glia in 
circa da Ragusi. Conducessimo li settanta cavalli a Ragusi Vechio, havendo di 
già sparso per terra il sale, et erimo in trattato di restituire li cavali coll'esborso 
del loro valsente, che ci veniva offerito volontariamente dalle chirisie, o siano 
nolesini, turcheschi. 

Nel mentre, però, stavirno attendendo il danaro per li cavalli stessi, giunsero 
nel porto di Ragusi Vechio tre galeotte di queste Boche, armate con li caiduzi, 
et erano padroni sopra le medesime: il tenente Piero Sestanovich, Steffano 
Stoisich, et Sladoe Zuzza. Et li carambasse erano: Alexa Radonich, Milosc 
Vulastelinovich et Vuzur Darglianovich. Et nell'istesso punto s'hebbe aviso 
come doveva ritornar da Ragusa verso il paese ottomano un capizi, venuto da 
Constantinopoli, ch'haveva ricercato a quelli Signori cannoni et gente per la 
ricuperazione della Torre di Narenta, onde tutti rissolvessimo concordemente 
andar ad attender esso capizi, per farlo schiavo. Et così partissimo in numero di 
doicento e vinti in circa, et ne fermassimo in loco detto Zarine per aspettarlo. 

Principiarono a passare alcuni cavalli della caravana, che doveva inoltrarsi 
verso Saraio, et era composta di doicento cavalli, carichi di seda, panni, risi, 
oglio, sale, polvere piombo, e pietre d'azzalino. Et fussimo noi scoperti da un 
Turco, ch'accompagnava li cavalli, che subito cridò alli compagni: sono quà li 
caiduzi, Onde subitamente quelli della caravana pricipiarono a fuggire et noi 
assaltassimo la caravana imposessandosi di tutti li cavalli e faccendo captivi 
quatro Turchi. 

All'hora si mossero le guardie turchesche, ch'erano in poca distanza con 
cinqui bandiere, assalendoci da tutte le parti. Faccessimo ad ogni modo una 
valorosa resistenza, et restarono interfetti due delli Turchi nella fattione. Et 
mentre noi applicassimo diffendersi et respingerli dentro le Torni, credessimo 
proprio nell' istesso tempo far passar verso Ragusi Vechio la caravana presa, 
accompagnata da quaranta caiduzi, acciò restsse assicurata d'ogni disastro. 

Intanto nod continuassimo a combattere con Turchi, obligandoli alla retirata, 
et poi intraprendessimo la mossa per ritornare a Ragusi Vechio, dove 
havessimo spedito li compagni con la caravana depredata. In questo viaggio 
fussimo incontrati da due sudetti Ragusei, uno era capitano delle Plozze a cui 
non [sa]piamo il nome, e l'altro si chiama Ellia [Carglien]covich, quali ci disse-
ro d'haver havuto ordine [da] loro Signori di combattere con noi altri, ma però 
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si do[veva] tutto fare per pura apparenza, senza poner le balle nei schioppi. Del 
che ci avisavano perchè ugualmente operassimo ancor noì, a scanso delle 
offesse vicen[de] voli, Mentre il tutto si facceva per dimostratre al capizi, che 
era pervenuto in Ragusa, come quelli Signori non adenivano alle prede e danni 
de'caiduzi. 

Noi portassimo credenza a tal'assentioni che ci furono raffermate con 
gìuramento, et rissolvessimo d'astenersi dal combattimento uando fusse nata 
occasione d'afrontarsi con li sudditti Ragusei.  

Seguitassimo dunque il viaggio sempre accompagnati dal nominato Ellia 
Cargliencovich, ma non ben'arrivati in luoco detto Xupa, trovassimo fermati ivi 
li cavalli della caravana, che havessimo depredate. Et mentre stupissimo che 
non fosse passata a Ragusi Veohio, second'havessimo dato l'ordine; 
osservassimo in terra morti tre delli nostri compagni. Onde volendo sapere da 
chi fussero stati interfetni, et essendo in quel loco molte case alte et grandi, 
improvisamente ci furono dalle medesime tirate molte salve d'archibbuggiate. E 
nel medesimo tempo sonandosi dalle chiese, che sono in quel contotno, 
campana a martello, si videro da molte bande correr precipitosamente soldati 
ragusei, con più di quaranta bandiere et potevano essere ottocento, presidiati 
da'tre loro gentil'huomeni, uno dei quali era Raffail Gozzi, Da quali restassimo 
circondati, con obbligarci ad una vergognosa fuga verso Ragusi Vechio, 
coll'abbandono della caravana e dei cavalli già depredati, perdita de'diverse 
nostre giapunze, sachetti, barette et altro, lasciando nel punto stesso anco li 
quattro Turchi ch'havessìmo fatto schiavi. Et se non solecitassimo la fuga 
restassimo tutti truccidati, per esserci prima accaduto quest'insulto improvisa-
mente, et poi perchè ne affidassimo che fossero vere le predette espressioni del 
capitanio di Ploze e di Ellia Cargliencovich, quali dicevano che li Ragusei non 
haverebbero tirrato con le balle. Ma s'è veduto tutto il contrario et fussimo 
assasinati, così che dieci caiduzi restarono interfetti, de'cinque al'tri non si sa 
quel che sia seguito et vinti altri sono feriti gravemente. 

A quelli che sono restati morti furono tagliate le teste et portate come in 
troffeo nella città di Ragusa, dove poi è seguito il riparto delle mdessime. Due 
sono state inchiodate per l'orechie alle porte della città. 

Tre sono state consignate al capizi, due ne ha havuto l'Emirio della Scalla e 
tre altre sono state consignate alli Turchi panduri, che per Xu[pa] hanno 
combattuto con cinque bandiere, secondo [habb]iamo rappresentato, Anzi, 
quando furono esibite al capizi li tre teste, ci è stato rifferito d'haverli detto li 
Ragusei: Ouesto vi serva per testimonio che noi per[se]guitéamo li nemici del 
Gransignore. 

Doppo che ne ritornassimo in Ragusi Vechio, pensassimo imediate ritornar a 
questa parte, ma non potessimo ciò effettuare per il vento fortunevole da 
sirocco. Et intanto, volendo i Ragusei tuttavia mostrar il mal'animo verso li 
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caiduzi, fecero assediarci da più di mille e cinquecento loro sudditti dentro 
Ragusi Vechio, minaciandoci dell'ultimo esterminio se imediate non partissimo 
da quel luoco. Né giovavano le nostre preghiere di haver pacienza finchè si 
mitigasse il tempo. Onde a rischio d'annegarsi, convenissimo con fortuna rotta 
nelle fuste et gaette, partire da Ragusi Vechio, passando sopra il scoglio di 
Calamotta, dove morse il carambassa Milosc Lepirich dalla ferita rillevata dalli 
Ragusei, che fu ivi sepolto in una chiesa. Et poi ci è stato detto che li Ragusei, 
fatta aprir quella sepoltura, habbino fatto recider il capo del cadavere del 
carambassa, col farla portar a Ragusi.  

Doppo tarsti accidenti, apena hieri sera habbiamo potuto arrivar in Perasto, 
et hoggi in questa città per rappresentare la serie del fatto all'Eccellentissimo 
Signor Provveditor Estraordinario.«  

ИАК, УПМ I, 742-745. 

Котор, 14.(?) марта 1685. 

На даљим странама овог свеска (УПМ Ib, 745-750) слиједе искази 
харамбаше Миха Колумбаре и Божа Лучића, сачињени истога дана на 
истом мјесту. Њих не наводимо јер су готово идентични са исказом Баја 
Пивљанина.  

ИАК, УПМ Ib, 745-750. 

Котор, 14.(?) марта 1685. 

И исказе патруна Јакоба Перлице и Алексе Радичића, који су такође 
учествовали у акцији, не наводимо (УПМ Ib, 752-756) јер су идентични са 
Бајовим.  

ИАК, УПМ Ib, 752-756. 

Котор, 14.(?) марта 1685. 

Исказ Стјепана Стојшића, патруна галије из Пераста, наводимо само 
дјелимично (УПМ Ib, 750, 750/т), док три стране текста (750/т-752) 
изостављамо због сличности исказа са Ба. јовим.  

Стјепан Стојшић је са малом галијом у пратњи два брода, патруна 
Петра Шестановића и Сладоја Цуце, кренуо морем крајем фебруара на 
Хaјдучке акције. У Цавтату су срели харамбаше Алексу Радичића, 
Милоша Властелиновића и Вучура Дрљановића са око 100 хајдука који су 
покушавали да се искрцају из фуста, али су их Дyбровчани спријечили 
ватром из пушака. То им је успјело на Колочепу, гдје су се са Бајом и 
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дружином одлучили на заједничкy aкцију напада на капиџи-пашу. Даље је 
слично са исказом Баја Николића. 

Constituito d'ordine dell'Illustrissimo et Eccelientissimo Signor Provveditor 
Estraordinario, Patron Steffano Stoisich da Perasto qual, interrogato, da dove se 
ne viene di presente, rispose: Saranno circa vinti glorni che io con la mia 
galeotta in conserva di due altre patroneggiate da Piero Sestanovich et Sladoe 
Zuzza andassimo in partita per mare. Il primo giorno arrivassimo nel porto di 
Ragusi Vechio dove divisavano li carambasse Alehsca Radicich, Milos 
Vulastelinovich et Vuzur Darglianovich che con ailtri cento caiduzi in circa, si 
rstrovavano [sopra] le fuste, smontar in terra per passar poi nel paese. [Ma] ne 
fu impedito dalli Ragusei che con sbari di schioppetate ci obligarono di 
scostarsi da quel porto et convenissimo pa[rtir] sopra l'isola di Calamotta dove, 
nella nostra permanenza di due o tre giorni, ci fu da quelli habbitanti 
senz'opositione soministrato pane e vino. Ma perchè ci premeva ritornar in 
Ragusi Vechio dove havessimo concertato dentro queste Boche con carambassa 
Baio di ritrovarsi insieme faccessimo partenza da quell'Isola et, giunti in quel 
porto, ritro vassimo esso carambassa Baio con li carambasse Boso Lucich, 
Miho Columbara et Milosc Lepirich quali ci parteciparono d'haver havuto 
rellatione come doveva ritornar da Ragusi verso il Paese Ottomano un capizi 
onde tutti risolvessimo d'andarlo ad attendere in strada et così partissimo in 
numero di doicento e vinti in circa, et si fermasstmo jn Ioco detto Zarine. 

ИАК, УПМ I, 750, 750/т. 

Котор, 14.(?) марта 1685. 

Заједничка завршна изјава харамбаша Николића, Колумбаре, Лучића и 
Радичића и патруна Стојшића и Перлице у којој поред подвлачења мржње 
Дубровчaна против хајдука, износе да су у Дубровнику истакнути 
прогласи којима се сваком ко убије хајдука обећаје награда од 100 дуката 
и мјесечно 15 дуката плате. 

Et avanti che partissero Ii predetti carambasse Baio, Miho Columbara, Boso 
Luzin, Alehsa Radicich con li patroni Steffano Stoisich et Giacomo Perlizza da 
Perasto, dissero concordemente come li Ragusei, oltre il malanimo dimostrato 
verso il caiduzi con haver fatto trucidare il numero sopra riferito, dove 
intervenero per direttori tre de loro gentilhuomeni, uno de'quali fu conosciuto 
per Rafail di Luca Gozzi, hanno poi li medesimi Signori di Ragusa, in 
comprobatione del loro mal animo, fatto publicar nella loro città un'espresso 
proclama, con cui promettono di taglia cento ducati per ogni caiduco che 
restasse interfetti et di più quindeci ducati di paga mensuale agl'uceisori ecc.  

ИАК, УПМ I, 756. 
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29. 

[Котор,] 18. априла 1685. 

Ванредни провидур, на молбу и уз јемство капетана Вида Крушале из 
Перасга, отпушта из затвора Сладоја Црногорца, који је ту доспио эбог 
сукоба са Бајом Николићем, према тврђењу његових синова. Сукоб треба 
да се ријеши путем суда добрих људи "по обичају земље", како су се 
договорили кап. Крсто Змајевић и Бајо Пивљанин. Из тог се разлога тражи 
отпуштање из затвора Сладоја Црногорца. 

Adì 18. aprile 1685  
Ritrovandosi in qualità di sequestrate in queste forze, ad instanza delli 

figlioli di carambassa Baio, hora abitante di questa città, Sladoe Zarnogoraz per 
differenze [1 p. y. τ.] com'esposero li suddetti figlioli del Baio, col stesso loro 
padre, e sapendo il signor capitan Vido Crussalo da Perasto, esser stato 
concluso tra il signor capitan Christofolo Zmaievich, di presente absente, et tra 
il sudetto carambassa Baio, di dover componer tali discrepanze col mezzo 
d'arbitrario giudizio, iuxta more terre, per tanto con tale fondamento, 
fatt'hamilissima instanza a Sua Eccellenza di doverli rillasciar il sudetto Sladoie 
rittento con sua pieggeria, perchè al minimo cenno dell'Eccellenza Sua resti poi 
ricondotto ali'obbedienza, eccetera, ha però Sua Eccellenza condescendendo 
all'instanze fatteli, concesso al sudetto signor Crussalo, con tal' impegno il 
suaccennato Sladoe, sott'obligatione eccetera, dovendo la presente per maggior 
validità esser sottoscritta dal sudetto Crussalla.  

[Другим рукописом:] Io Nicolò Zmaievich affermo, per nome del sudetto 
capitan Vido Crussalla, la piegiaria, per non saper lui scriver, cosi da lui 
pregato.  

ИАК, УПМ III, 40/т, 41. 

30. 

S.L. - S.D. [Котор, 1685.] 
 

Трипо Враћен предлаже ванредном провидуру да се чланови породице 
покојног Баја Николића натјерају да плате двоструки порез десетине 
("дециме") на робове, због двоструког откупа, који су спроводили. Он их 
је најприје откупљивао од других хајдука, а затим им омогућавао да се 
откупе одређеном новчаном сумом. 
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Illustrissimo et Eccelleneissimo Signor  
Provveditor Estraordinario in Cattaro et Albania 

Restò con riveririssima terminazione dell'Eccellenza Vostra di 20. 

ottobre 1687, appoggiata a me Triffon Vrachien, suo humilissimo servo e 
sudditto, l'esatione spettante al Pubblico delle decime di schiavi Turchi, che 
venissero presi da caiduzi, o altri sudditti del Serenissimo Dominio. 

Nella terminatione stessa, inherente alle lettere dell'Eccellentissimo Signor 
Provveditor Generale Illustrissimo Preccessor Mocenigo, tra li altri ordini fu 
stabilito che la riscossione medesima dovesse praticarsi quando seguisse la 
vendita o liberazione delli schiavi, o col mezzo del riscatto, o in altra forma. E 
occorso che, presi delli caiduci stessi, molti schiavi sono poi questi stati montati 
dal quondam carambassa Baio, per li prezzi espressi nel libro da me perciò 
instituito, al che poi è seguita l'altra alienatione, praticata del detto quondam 
Baio, col mezzo del loro riscatto. 

Considerando io di presente che quivi sono intervenute doppie vendite et 
comprate, una quando dalli compagni furon venduti al detto quondam Baio et l' 
altra quando li schiavi medesimi poi si liberavano. Però a fine non resti 
pregiudicato il Pubblico nell'esatione dei suoi diritti, ed io redarguito di 
negligente, conparo riverentissimo d'inanzi l'Eccellenza Vostra et magnanima-
mente la supplico che, in esecuzione della stessa sua terminazione, si degni 
obligare li figliuoli et tutto dell'estinto Baio, alla contribuzione di doppia 
decima, già che doppia è stata la vendita col riscatto, o pure preffiggermi quello 
in simil'emergenza devo operare per regolarmi, sempre con l'autorità delli 
stimatissimi comandi dell'Eccellenza Vostra a cui profondamente mi inchino. 
Grazie. 

ИАК, УПМ I, 497. 

31. 

S.L. - S.D. [1685.] 

Димитрије, брат харамбаше Баја Николиhа, моли у име жене и двоје 
незбринуте Бајове дјеце, да се плата коју је примао Бајо сада пренесе на 
једног од синова. У молби истиче како је Бајо напустио своје имање у 
херцеговачкој Ниви, да би се борио за Млетачку Републику. Истичу се 
велике заслуге за вријеме првог (кандијског) рата, када су му два сина 
збринута у коњици У 3адру гдје се и он у доба мира био настанно. Кад су 
се прошле године обновиле ратне операције Бајо је, на тражење которског 
npoвидура, био yпућен, од стране генералног провидура Лоренца Дона, у 

 458 



Документа из Бококоторских архива 

Котор, да дјелује на овој територији. И најзад је погинуо у борби са 
скадарским Санџак-пашом. 

[Illustrissimo] . et Eccellentissima Signor  
Provveditar Estraordinaria 

[2 p. y. τ.] Piva, luoco situato in Harzegovina, paese Ottomano, harambassa 
[Baio N]icolich. Nelli principii della passata guerra, unito con molti altri, [vi]ste 
in total abbandono le proprie sostanze ch'ivi teniva, arivò con tutta fraterna in 
questa parte. Tanto puotè in lui la rel1igione, il stimolo ['ardore], e la fede 
ch'interna nutriva al Serenissimo Suo Prencipe. Armato il[cor] di zello ed il 
braccio di focza, si rivolse ad inseguir gl'inimici nel loro proprio seno, e 
riportando segnalate vittorie delli sressi, a costo però di pericolosi cimenti della 
sua vita, con caratteri del suo sangue sparso in moltiplici cimenti, atestò la 
finezza, ed il candore della, sua divotione. Parlano poi i pubblici attestati 
de1'Eccellentissimi rappresentanti, che nel lungo corso di quella guera hebbero 
il governo di questa parte, di qual frutto e vantaggio sia riuscito al pubblico 
servitio il di lui honorato impiego. Seguita la pace coll'Ottomano, in grata 
rimostranza della patternale assistenza, lo benefficò la Pubblica Munificenza 
con la sua rimessa e di due, delli quattro suoi figlioli, nelle compagnie di 
cavalleria che si ritrovavano in Zara, ove, ancor lui in tal riguardo fermò il suo 
domicilio, nè cessando, però, benchè tempo di pace, d'adoprarsi con tutto 
ardore in pubblico servitio, ove veniva commandato, come parimente risulta da 
pubblici attestati degl'Eccellentissimi Provveditori Generali.  

Rinovatasi l'ano decorso l'hostlità col Turco, fu a richiesta dell'Eccellenza 
Vostra incaricato dal Eccellentissimo Signor Lorenzo Donà, Proveditor GeneraI 
di quel tempo, transferirsi in questa città, e colla servitù che doveva prestare a 
questi confini, continuar nel solito emolumento e benefitio delle sue page(!). 
Occulato spetatore delle sue operationi e del continuo suo periglioso esercitio 
sino gl'ultimi periodi della sua vita, che gloriosamente finì combattendo contro 
il Sangiacco di Scutari, ful'Eccellenza Vostra, nè in conseguenza v'è bisogno di 
mendicar altre prove. 

Hora che doppo la sua morte sono rimasti sua moglie con li stessi quatro 
figlioli due delli quali non godono stipendio pubblico di sorte, anzi, andando 
creditori di molti mesi serviti, lui, quondam Baio, li due suoi figlio1i rimessi, e 
io Dimitri, suo fratello e servo humilissimo dell'Eccellenza Vostra, per il che 
sendo neccessaria la mia compar [sa davanti] l'Eccellentissimo Signor 
Provveditor Generala, per procurar con le mie personal suplica[tioni] 
[risarci]mento delli salarii stessi. Et in riguardo del servitio di lui Baio, quel 
che lui godeva implorar resti assegnata ad [uno] delli suacenati suoi [figlioli]. 
Per tanto, humilissimo comparo dinanti la Sublime Virtù dell'Eccellenza Vostra 
[1 p. y. τ.], suplicandola degnarsi accompagnarmi con efficaci raccomandationi 
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[1 p. y. τ.] l'Eccellenza Sua, acciò consolati tutti noi nelle nostre 
ossequiosissime instanze, possiamo continuar con tutto ardore et spirito sparger 
il sangue e sacrificar le vite stesse a gloria del Serenissimo Veneto Impero.  
sssssib  

Consoli l'Eccellenza Vostra le mie divote supdicationi, e mi dia sempre più 
mottivo di benedir li suo glorioso nome et sospirar gl'incontri per seguitar le 
degne vestiggie dell'estinto fratello, in testimonio infailibile dell'ossequio 
riverentissimo che proffesso all'Eccellenza Vostra, Grazie. 

ИАК, УПМ I, 807. 

32. 

/Котор, 1684./ 

Димитрије и Петар, браћа покојног Баја Никопића, моле, у име своје и 
четворо Бајове дјеце, да задрже досадашње плаћене положаје, да наплате 
новац који им се дугује и да се још један млађи Бајов син прими у војску. 

Illustrisslrno et Bccellentissirno Signor Provveditor  
Estraordinario in Cattaro et Albania  

Con il merito aquistato nel pubblico servitio da quondam carambassa Bagio 
Nicolioh, fratello di noi Dimitri et Pietro, servi et sudditti humilissimi di Vostra 
Eecellenza, et per il nostro ancora, la publica Sovr[a]na Sapienza si conpiaque, 
in via di ducali in ciò rillasciati, di far ripettere, in compagnia di cavalleria, il 
detto quondam carambassa Bagio li suoi due figlioli maggiori, et noi Dimitri et 
Pietro, di lui fratelli, come anco fu eseguito, Ét perchè Vostra Eccellenza, 
mentre veniva in reggimento a questa parte, volse seco il detto Bagio et me 
Dimitri, ancora per prevalersi in publico servitio, fu con terminatione 
dell'Eccellentissimo General Donà decretato che le nostre page(!) ci fossero 
corrisposte dalla Camera fiscal di questa città et poste fra li compartd mensuali, 
et cosi anco di me, Pietro Nicolich, et delli due figlioli di Bagio. Gionti noi in 
questa città, ci fù di questa raggione nelli principii corrisposta quella summa 
che precisamente non sapiamo scossa(?) dal quondam nostro fratello, ma, 
vedendoci poscia mancato il detto, quondam carambassa nostro fratello 
dimandò più volte licenza di Vostra Eccellenza di portarsi in Dalmatia a veder 
di queste piazze et procurarne la riscossione. Ma perchè Vostra Eccellenza 
voleva di lui prevalersi nelle publiche occorenze, non volse permett[er]li la 
licenza. Havendo finalmente sa[cri]ficato la vita al publico servitio ri[ma]sero li 
suoi quatro figlioli et noi due fratelli, come orfani senza case e campo che 
possono porgerci sussidio per viver, non havendosi risparmiato il quondam 

 460 



Документа из Бококоторских архива 

 461 

nostro fratello di consumare il proprio per le publiche glorie. Siamo pertanto a 
suplioare l'infinita bontà di Vostra Eccellenza, acciò si conpiaccia di farci 
consegudre quel tanto che siamo creditori dal publico et di continuarci nel 
avenire le nostre piazze, come pure quella che godeva il quondam Bagio, farla 
godere ad uno delli due figlioli minori, acciò possiamo vivere, Et quando sii 
altrimente, La suplichiamo di licentiarci, acciò da noi si possa provedere per le 
nostre vite, non havendo noi altro che Vostra Eccellenza doppo il nostro 
Serenissimo Prencipe. Grazie. 

ИАК, УПМ I, 807. 

33. 

Котор, 26. септембар 1689. 

Послије смрти Баја Николића, генерални провидур одлучује да на 
основу дукале из 1677. год. и терминације свог претходника. уврсти брата 
Бајева, Димитрија или једног од синова (Вука и Симеона), у коњичку чету 
капетана Солимана у Херцег-Новом, са платама које припадaју војнику у 
коњици. 

Noi, Alessandro Molin, per la Serenissima Republica di Venetia Provveditor 
General in Dalmatia et Albania.  

Essendosi reso degno il karambassa Baio Nicolioh della publica gratia per li 
servitii da esso prestati nella passata guerra, per li dani (!) da esso inferiti a 
Turchi e per le molte rilevate ferite, restò incaricato l'Eccelentissimo Signor 
Gerolimo Grimani [2 р. н. τ.] con ducal, primo dicembre 1677, a dover consolar 
esso karambassa Baio con rimeter lui e due suoi figlioli magiori nelle 
compagnie di cavaleria. Inerendo, però, alla sopraespressa ducale et ad alera 
posteriore terminatione dell'eccelentissimo signor Lorenco Donà, pur nostro 
precessore, coll'autorità che ci resta impartita, terminiamo che, stante la morte 
d'esso Baio in publico servitio seguita, sia rimesso Dimitri, sue fratello, che pur 
in più incontri ha danto (I) saggio di puntualità e fede, assieme con Vuco e 
Simon, figlioli del quondam Baio sudetto, nella compagnia del capitan 
Soliman, esistente a Castel Novo, cosi che goda, ogni uno di lor, la pagha che si 
contribuisse ad un soldato a cavallo, donde consolati possino in magior animo 
infervorarsi nel publico servitio.  

Cattaro, 26. septembre 1689.  

Alessandro Molin, Proveditor General  
Gasparo Marino, segretario 

АХ ПУМА књ. 45-25 



 



III) ДОКУМЕНТА ИЗ  
ZADARSKOG АРХИВА∗ 

                                                 
∗  Документа преузета из књиге Марко Ја ов, Списи генералних провидура у Задру о 
бокељским хајдуцима. – Споменик /Српска академија наука и умјетности; 
CXXVII. Одјељење друштвених наука; 5). – Београд 1986. – стр 179–209. – Избор 
докумената за овај зборник Ђорђе Борозан и Маријан–Машо Милић 



 



Документа из Задарског архива 

1 

Венеција, 5. II 1669.  

Сенат y Венецији изражава признање хајдуцима за њихове подвиге у 
борбама против Турака. Генерални провидур Антонио Барбаро позвао је у 
своју канцеларију чтворицу хајдучких харамбаша из Пераста и прочитао 
им текст признања Сената и дао им копију тог текста.  

1669: 5: feb[rai]o. In Pr[ega]di  

Che fatti venir nel Col[legi]o n[ost]ro li 4 harambassa dei Haiduci, habitanti 
nelle pertinenze di Perasto, sia loro letto, et lasciato in copia quanto segue.  

Il Senato, che riconosce la qualità del merito acquistato da voi con le 
valorose operat[io]ni, esseguite nel lungo corso della pas[sat]a guerra con van-
taggio delle pub[lich]e armi, vi rende anco certi del suo 'benignis[sim]o 
aggradim[en]to, e dell'affetto, di cui in tutte l'occ[asio]ni ve ne darà sempre i 
più vivi testimonij.  

In tanto si verserà da noi s[opra] l'in[stan]ze, che ci havete rap[prese]ntato, 
et prese le nec[essa]rie informat[io]ni si devenirà opport[uni]tà alle proprie 
deliberat[io]ni, con mira di rendervi dentro il possibile contenti, a consolati. 
Potrete però al v[ost]ro ritorno in Prorv[inci]a portarvi alla p[rese]nza di quel 
P[rovedito]r n[ost]ro G[enera]le, al quale scrivemo dover in tutte l'occor[en]ze 
portarvi ogni mag[gio]r assistenza. Nel mell1tre in test[irnoni]o del pub[li]co 
affettuoso Patrocinio si commette d'espedire in q[ue]lla Prov[inci]a qualche 
summa di grano, con ord[in]e à quel P[roveditor] G[enera]l[e], che resti 
ripartito à 'v[ost]ra consolat[io]ne, e sollevo.  

Atti, Antonio Barbaro, lib. I, fol. 193r. 

2 

Хвар, 11. VI 1669.  

"Хајдучки харамбаша Бајо Пивљанин крвљу је потврдио оданост и 
послушност Принципу", а за то није добио никакву награду од Венеције. 
Имајући то у виду, генерални провидур Антонио Приули издаје 
терминацију по којој Бајо Пивљанин треба да буде уписан међу 
"заслужне грађане Котора" и добија "с времена на време плату и 
бишкот".  
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Ha contradistinto col sangue il harambassa de Haiduci Baio Pivglianin 1a 
fede e devot[io]ne, significata al Prencipe dal t[em]po della sua volontaria 
dedditione, e l'ha poi esercitata sempre con acquisti di merito, e con marohe 
notabili diferite, cimentando la vita nelli continuati combattimenti contro 
Turchi, e al reprimer le loro hostilità dal confine avanti di Noi per qualche 
caparra di Publica predillett[io]ne, e poi riflettendo, che dalle tante fattiche, 
spese, e pericoli sofferti per publico servicio nonl ha sin hora riportato alcuna 
riconoscenza, nè recato aggravi à Sua Serenità, stimiamo giusto il render 
consolate, et essaudite l'istanze, che [... ] coll'aut[or]tà del G[e]n[er]alato 
n[ost]ro terminiamo, che il sud [etto] harambassa Baio Pivglianin sia remesso 
nel rolo de benemeriti di Cattaro in qualità di fante, e gli sia corrisposta di 
tempo in tempo la paga, e il biscotto, da quella Camera, e Munition, onde da 
questo contrasegno di munificenza maggiorm[ent]e s'infia'lna à continuare li 
suoi fruttuosi, c valorosi impieghi in servicio Pulblico. Comettendo 
l'essecut[io]ne, et registro delle p[rese]nti dove occore, et à chi aspetta. In 
quorum.  

Liesena li 11 zugno 1669. 

Alti, Antonio Priuli, lib. II, fol. 560v-561r. 

3 

Пераст, 28. V 1671. 

Пресељавање бокељских хајдука из Пераста у Истру. 

Essendo rissoluta volontà de1l Ecc[ellentissi]mo Senato, che i Haijduci 
habitanti in q[ues]to canale di Cattaro siano trasportati nella Prov[inci]a dell' 
istria, per il qua1'effetto Noi ne teniamo l'incombenza, perciò havendo Noi fatto 
seguire à tal fine l'imbarco de med[esi]mi rissoluti di render'intieram[en]te la 
pub[lic]a intent[io]ne adempita; Com[andia]mo al cap[ita]nio, capi, et altri della 
co[mun]ità di Perarsto, che non debbano in modo alcuno, nè sotto qualsivoglia 
tittolo, ò prettesto dar ricovero à huomini, donne, putti, nè à robbe di qualsisia 
sorte di rag[io]ne dei Haijduci stessi; mà il tutto immediatam[en]te consignare 
nei vasselli den'imbarco, e caso che doppo la partenza N[ost]ra se ne rittrovasse 
alcuno nella lor'terra, ò territorio debb[onn]o fermarlo, e consignarlo nelle forze 
dell'I1l[istrissi]mo S[igno]r Prov[vedito]r di Cattaro; perchè dal med[esi]mo 
habbino poi ad'esser essequiti gli ordini N[ost]ri, et se non sarà con pontualità 
essequito il p[rese]nte n[ost]ro m[emoriale] incorrerrano li contrafattori in pena 
di bando, prig[io]ne, gal[er]a, ad arb[itri]o N[ost]ro, che sarà irremissiibilmente 
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essequito, et etiam della vita, se così portasse l'eccesso dell'innolbedienza; a1 
qual fine saranno sop[ra] le prop[ri]e barche essi Perastini, et altri innobedienti 
fermati. In quorum.  

Perasto 28 maggio 1671. 

Alti, Antonio Barbaro, lib. II, fol. 471rv. 

4 

Генерални провидур Антонио Барбаро наређује да се хајдуци из Боке 
Которске преселе у Истру. Предвиђене су оштре казне за оне који не буду 
хтели да се преселе. Истовремено захтева се од капетана и старешина 
Пераста да ни под каквим изговором не дају уточиште хајдуцима 
њиховим "женама ни деци". 

Havendo il S[igno]r Marco Andrijch da Perasto, havuto ad'imprestito dal 
·haramb[ass]a Baio de Haijduci, e da Steffano Gliganich folori quattrocento, e 
ottanta di z[echini] dieci l'uno, con obligat[io]ne per la sua sodisfat[io]ne della 
casa à Stollecio, e parte di possessione, la qual'egli Marco Andrijch ha 
comprato dal S[igno]r Luca Bisanti [...] D[omi]no Luca; come per scritto di ciò 
trà essa parti celebrato sotto li XI maggio 1664, da me coad[iuto]r, e 
test[imon]ij infra[scri]tti visto, et letto; et essendo di p[rese]nte per partire, e 
lervarsi col domicilio da queste parti, per ordine dell'Ecc[el1entissi]mo S[igno]r 
G[e]n[er]ale; l'antenom[ina]ti Bajo, e Steffano con la mossa, che parim[en]te 
fanno gli altri Haijduci; hanno perciò fatto instanza al S[ignor] cap[ita]no 
Vucasino Mazzarovich stante l'albsenza del S[ignor] cap[itan]o Christoforo suo 
fr[at]ello, e marito deBa S[igno]ra Margarita Nepote ex fratre, et herede del 
d[ett]o S[igno]r Marco Aindrich di fargli restit[utio]ne, e sodisfat[io]ne del 
d[ett]o danaro, à che condescendendo egli S[igno]r cap[ita]no Vicenzo, per 
n[om]e dell'anteno[min]ato S[igno]r cap[ita]no Christoforo suo fr[at]ello ha 
perciò esborsato il detto danaro, all'anten[omi]nati haramb[asa]a Baio, e 
Steffano Gliganich, come li med[esi]mi confessamo, et hanno confessato; 
renonliando perciò ad ogni eccettione di non havuto, ò non numerato danaro; 
stante il qual' esborso, e sodisfat[io]ne li med[esi]mi haramb[ass]a Baio, e 
Steftfano Gliganich, hanno affrancato, e liberato la d[ett]a casa, e possess[ion]e, 
da11'obligo suaccennato, che haveva per il detto danaro, transfondondo ogni 
ragg[ion]e, et att[entio]ne, che per quello à loro competiva in esso S[igno]r 
cap[ita]no Vicenzo, per n[om]e del S[igno]r cap[ita]no Christoforo suo 
fra[te]llo antenom[inato] stip[ulan]te, et accett[ant]e, con havergli anco fatta la 
consegna del scritto pred[ett]o. Promettono li d[et]ti haramb[ass]a Baio, e 
Steffano Gliganich per se, herédi, e successsori loro di così mantener, et 
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osservare sott'oblig[atio]ne di tutti, e cad[au]ni loro beni imobili , stabili, 
p[rese]nti, e futuri, risservandosi egli S[igno]r cap[ita]no Vicenzo d'haver il 
rimborso d'esso danaro dal S[igno]r cap[ita]no Christoforo suo fr[at]e11o, per 
haver quello esborsato di prop[ri]a ragg[io]ne, et ita p[rese]nti.  

Io Vicenzo Vrachien son test[imoni]o à quanto di sopra.  

Io cap[ita]no Marco Napodich da Pastrovich son test[ilmoni]o quanto di 
sopra. 

Alti, Antonio Barbaro, lib. II, fol. 472r-473r. 

5 

Генерални провидур Пиетро Ћивран је обавештен да се "десет 
хајдучких породица" преселило из Пуле у Сењ да заједно са Сењанима 
нападају Турке. Млетачке власти им забрањују сваки прелаз преко своје 
територије. 

Osserviamo il passaggio à Segna delle dieci famiglie degli Haiduci di Pola, e 
nella notitia dei loro dissegni di portarsi in partita uniti con Segnani à danno de 
Turchi soano comendabili le disposte avvertenze, perché sia loro impedito il 
transito per ill n[ost]ro stato; Nel rimanente per li diversi Morlachi di S[an] 
Giorgio di Segna, che inchinano à ridursi di qua, vi lasciarno in facoltà di 
permetterglielo à parte à parte, et in modo che la loro partenza non causi 
osservatione, e dovrete prima ben'accertarvi, che non conservino intelligenza 
con quei Segnani, che turbano la quiete, ed infestano i Turchi.  

Sono state molto ben'impiegate le diligenze per la ricupera gia riuscitavi del 
legno dalle mani del Scardignan bandito, e sarebbe desiderabile, che vi 
succedesse anche l'arresto, che procurate di sua persona, per punirla col 
meritato castigo.  

Esprimendovi poi, che nel caso d'avvicinarsi il bassa di Bossina, sarà proprio 
l'essercitar seco col solito regalo le cortesi rimostranze, con le quali giova 
sempre coltirvar il genio di tali comandanti.  

Venetia 28 ap[ri]le 1674.  

Alti, Pietro Civran, lib. II, fol. 790rv. 
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6 

Генерални провидур Пиетро Валиер обавештава своју валаду да је 
добио "тешке вести из Котора" о надирању скадарског санџака, који је 
већ "присилио старешине Куча, Климента и других Брда да му предају 
таоце ради сигурности његовог похода". Ратници у служби Венеције 
приморали су санџака да се повуче. У тој бици су према неким вестима, 
"изгледа погинули Бошковић и харамбаша Бајо". 

Ser[eni'ssi]mo P[ri]n[ci]pe 

Quando avevo consignato il dispazio per Vostra Ser[eni]tà mi capitano 
lettere pesanti assai di Cattaro con gli av[v]isi dell'avvanzamento del sangiaco 
di Scuttari, che di molto tempo minaccia, e che ha obligato li capi di Cuzzi, e 
Clementi, et altri monti alla consegna d'ostaggi per sicurezza della marchia. La 
fazione seguita alli passi presi da nostri, e finalmente la rittirata soprafatti dal 
num[ero] molto maggiore con dubio della morte del Boscovich, e del 
harambassa Bajo.  

Il passaggio del sangiaco sopra Cettigne, e le minaccie contro sudditi de 
monti venuti alla divozione. Più dubitava massime nel disarmo de1la galera 
Querini, e delle galeote neccessarie, particolarmente per la custodia di Risano; 
chi viveva con gelosia delle aggressioni 'di quelle parti; ricerca danaro, e 
rimedio alle angustie, che lo circondano.  

Sopra tutto mi ricerca galera, premendo per questa più d'ogni altra cosa. 
Vuole il Sig[no]r Iddio, che io abbia espedita la Priula, come av[v]isai con le 
antecedenti, con il danaro per' le due mesate, trattenuto per non averlo voluto 
arischiare, senza legno rinforzato, e sicuro. Il Pan: della Gaetta mi av[v]isa, che 
nell'uscir del canale entrava la galera medema con una, ò due galeote, che se li 
doveva unire à Curzola, onde voglio credere, che giovarà molto la comparsa di 
q[ue]sta galera per consolare la milizia, custodire li posti, e trattenere quei mali, 
che per l'inabilità della Querini potevano succedere à Risano, e nei luochi del 
bordo di quel canale.  

Se io avessi le galere in ordine tutte, averei preso risoluzione oportuna di 
quelle parti, e se avessi milizie, ne communicarei porzione; è però provisto di 
più di mille uomini, e d'ogni altra provisione, non dolendosi, che del disarmo 
delle galeotte. Già ho scritto in tale proposito quanto serve, farò tutto, c starò 
attento à ciò emergesse di nuovo, perché quando di qua si dileguasse il torbido, 
che deve anco stante queste insorgenze, considerarsi con molta attenzione, 
superarei l'impossibile per consolare quei popoli, e consolidare la forza di 
quella parte.  
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Ma perché, e dalle lettere del S[igno]r Prov[vedito]r Straord[inari]o Zen, e 
da più avisi, che mi pervengono, è sicura la permanenza di molte fuste da 
Dulcigno, e di Castel nuovo in mare, e divise in più parti ponno inferire gran 
male, e nei stati del Dominio,e negli Ecclesiastici, dubitando, che la galera 
Priuli, à cui era data l'incomlbenza di correre il mare, non possi per qualche 
giorno levarsi dal canale di Cattaro, non potendo nè pure valermi di queste, che 
qui si rittrovano per esser disfatte, stante la permuta degli arsilij, ricercandosi 
ancora almeno più d'una settimana per aggiustarle, mentre sono li arsilij senza 
le necessarie faure di seragli, et altro, convingo consigliarmi con la necessità, e 
lavorare di mosaico prendendo la galera Chersina oggi capitata in questo porto 
con il sopracomito infermo, e fattale rinforzare con le genti della Bragadina, e 
spedirla à correre il mare. Ma perché anco questo legno, essendo aperto nella 
coperta, e mal all'ordine non lascia sicurezza nel passaggio del golfo, ho 
ordinato all'Ill[ustrissi]mo Bragadin, che ho posto sopra detta galera di far 
viaggio fuori delli scogli verso Zara, et ivi prender l'arsil Balbi, e prendendo 
lingua delle fuste passar per quella parte, che è la più propria, le rive d'Ancona. 
In tanto ordino al sop[radet]to Balbi, quando possa muoversi con la sua gente, 
assicurar la parte bassa con quest'arsile, che può scorrere il canale di Zara, e 
Quarnier, e poi ridursi alla mia ulbbidienza, perché col rittarno del Bragadin 
ogn'uno possi ripigliar la gente, e rimontar la sua galera.  

Nel rittorno il Sig[no]r Bragadin obligarà gli abitanti d'Aribe ressistenti alla 
consegna della loro porzione de galeoti, all'obbedienza, assicurandomi della 
molta pontualità sua nell'esecuzione degli ordini, che comandato di partir oggi, 
partirà questa notte.  

In tanto s'andaranno aggiustando le galere, e se capitasse rinforzo de 
sforzati, sperarei di poter supp lire ad ogn'occorenza, che molti plicando ogni 
giorno, mi riduce molte volte in una molta afflizione per vedermi costituito in 
necessità di non ben servire alle gravi urgenze, et ai comandi sempre riveriti di 
V[ostra] V[ostra] E [ccellenza] E[ccellenza].  

Faccio pure avanzare aviso alla galera Brazzana espedita à Curzola perché 
guardi quei canali, e veda di colpire, potendo qualche legno, che può credersi 
andar circondando quelle isole, et infestando quei sudditi; avisando pure il 
Sig[no]r sop[radet]to Trevisano, che si rittrova à Sebenico di dar una corsa nel 
suo rittotno, che deve fare per necessità di permuta, nei luochi più pericolosi, et 
esposti. Aggiustate q[ue]ste galere ne farò avanzare una à Cattaro in cambio 
della Querina, non potendosi lasciare quella inutile, et oziosa, mentre con il 
ressiduo di sua gente sarà meglio rinforzare le allre, sino si ponga in stato di 
prestare qualche servizio.  
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Assisti il S[igno]r Dio ai voti del mio cuore, che circondato anco nella 
debolezza della persona da tante travagliose apparenze, tiene la sola confidenza 
nella di lui misericordiosa bontà, non potendo mai credere, anzi non dovendo 
dubitare, che abbandoni la sua causa il suo popolo, la sua Repu[bli]ca. Grazie.  

Spalato 12 maggio 1685.  

Dispacci, Pietro Valier, lib, I, fol. 132r-135v.  
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Zabilješka o vjenčanju Dimitrija, brata Baja Pivljanina,  
sa Janjom Janković 
17. I 1675. 

Zadar, 17. februara 1675. godine po starom. 

„Ho sposato oggi io soprascritto sacromonaco Dimitri Nicolich con la 
donna Anna Giacovichi. 

Compare illustrissimo signor Battista Sopino“. 

(Arhiva crkve sv. Ilije u Zadru, Libro del santo matrimonio. 
Dr Boško Desnica, Istorija kotarskih uskoka, knj. I, str. 168. 
Desnica napominje da je ova Janja Janković vjerovatno sestra 
Stojana Jankovića i da je poginula nesrećnim slučajem 1680. 
godine u 25. godini života.) 

Bajo Pivljanin nudi se da primi i čuva roba Omera Mustafu Čehajića, koji mu je 
sporan sa Vučićem Kajićem, a nudi za jemca Stojana Jankovića 
3. XII 1675. 

„Adi 3 decembre 1675 in Zara. 

Constituitosi in officio il harambassa Baio Nicolich il quale per non 
molitiplicar maggiormente i dispendi che corrono per il vito que viene dal prior 
di quest' ospitale prestato ad Omer Mustaf Chiechaich chiavo contentioso con 
Vuchich Caich, si esibisce de riceverlo appo di se e custodirlo perque non 
fugga, con dare uma idonea pieggeria in caso che fuggisse de inducio sisti et 
judicatum solvendi, offrendo per pieggio il signor Kavalier Stojan Mitrovich e 
ci senza preguidicio delle raggioni delle parti, dichiarando di tenerlo in forma di 
deposito come appunto s'attrovava in hospitale. Ger. Nimiza rappresentante del 
sopradetto Vuchich non si opone. 

illico 

Constituito il Kavalier Stoignan Mitrovich et intesa la continenza si é 
volontariamente constituito pieggio in tutto il signor dottore Lantana e ...“ 

(Zadarski arhiv. Spisi Grimani, knj. II, str. 4  
Dr Boško Desnica, Istorija kotarskih uskoka, I, 175) 
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Krsni list Simeuna, sina Baja Pivljanina 
5.II 1676. 

„Adi 5 febbraio 1676 stile vecchio, in Zara. 

Hogi e stato battezzato da me Athanasio Troilo sacromonaco et 
officiatore della chiesa del profeta Sant Elia Simeon figlio del Bagio Nicolich et 
de Manda sua consorte. 

L'erano compare illustrissimo signore Gregorio Detrico. Comare Anna 
(di) Matia Gnegosovichi“. 

(Arhiva crkve sv. Ilije u Zadru. Libro del santo bettesimo.  
Dr Boško Desnica, navedeni rad, knj. I, str. 185-186) 

Zapis o zalaganju Zavodišta Pivskom manastiru 
1677. 

„Neka se zna kako dođe knez Vuk, iz Seljana, i Vučina i Grdan i svi 
Seljani u manastir, i založiše Zavodišta, vasi dogovorno, malo i golemo i sva 
hiseta, da poslije riječi nije. I uze Vuk 1.800 aspri... Paki potle toga, va leto 
7185 (1677), dođe Sava Vuković i Toman Vučinić i Grdanovići, Umko i 
Sekuo, nakon 40 godina, i otkupiše sva iseta, malo i golemo, da nije ilake 
manastirske u Zavodištijeh, dlakom ni slamkom. I daše 10 iljada asprih 
gotovijeh. I to otkupiše pri igumanu Aksentiju. Da se zna“. 

(B, Mihailović, Manastir Piva, str. 39). 

Krštenica Nikole, sina Dimitrija Nikolića i Janje Janković  
11. X 1677. 

„Adi primo ottobre 1677 stil vecchio, in Zara. Battezzai hoggi io 
soprascritto Nicola figlio del Dimitri Nicolich e di donna Anna sua consorte. 

 Compare: illustrissimo signor Battista Sopini. 
Compare: la signora Anzola del alfier Renessi“. 

(Matica krštenih u arhivi pravoslavne parohije crkve sv. Ilije 
u Zadru. Dr Boško Desnica, navedeni rad, knj. I, str. 94) 
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Dalmatinski providur Lornco Dona oprašta Baju Pivljaninu odmetanje i naređuje 
da ponovo bude uveden u spisak konjičke čete kojoj pripada i da mu se izda plata za 
vrijeme koje je bio odsutan 
 8. XII 1683. 

„Noi Lorenzo Dona et cet. Essendo stato dato per fallito Baio Nicolich 
nel rollo della compagnia di cavalli del capitano Zuanne Soliman sin sotto li 4 
novembre caduto, si e rimmesso poi con pronta volontaria rassegnatione alla 
nostra obbedienza e pero da noi per varii riguardi di publico servitio accolto 
novamente con il condono del commesso trascorso. Coll' autorita del generalato 
nostro annuliamo la suddetta falligione, ordinando che sia zavvivato il di lui 
nome nel suddette rollo cosi che dal giorno della falligione prommessa le sia 
corrisposta a paga e tanto da chi si aspetta sara puntualmente eseguito. In 
quorum fidem. 

Zara 8 dicembre 1683“. 

(Zadarska st. arhiva. Spisi Donato, knj. I, str. 404. 
 Dr Boško Desnica, navedeni rad, knj. I, str. 293) 

Dalmatinski providur Lorenco Dona odobrava zahtjev novoimenovanog vanrednog 
providura u Kotoru, Antonija Zena da po potrebi službe uputi u Boku Baja Pivljanina i 
brata mu Dimitrija, koji su tada služili u konjičkim četama u Zadru, i određuje da se 
njihove dotadašnje plate šalju u Kotor. 
 12.VI 1684.  

„Havendo presentato il harambassa Baio Nicolich humilissima 
suplicatione all' eccellentissimo senato ci resto la modesima trasmessa con 
ducali 22, marzo spirato, quali contengono eccitamenti di tenir consolato non 
meno esso Baio che Dimitri suo fratello in una delle compagnie di cavalleria da 
esser pagato dalla camera di Cattaro. Nell passaggio seguito per quest' acque 
dell' illustrissimo signor Antonio Zen destinato proveditor estraordinario della 
stessa piazza di Cattaro, ci fú ricercato il perdetto harambassa Baio col fratello 
per potersi de medemi prevalere in publico servitio nelle correnti congiunture. 
Acconsentitosi da noi, al motivo et dovendo il predetti star lontani da questa 
città dove sono respettivamente rollati in cavalleria, cioè il harambassa Baio 
nella compania Solimen et Dimitri suo fratello in quella del capiten Passedaria 
conseiamo proprio il farli continuare la solita paga onde delli sopra espressi 
pubblici incarichi decretiamo che essi Baio et Dimitri restino compresi nei 
comparti mensuali, che si trasmetrono a Cattaro, et godano bienque absenti da 
questa parte la paga che presentamente consegniscono nelle compagnie di 
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cavalleria cioé di lire cinquanta in denaro et numero quarantacinque di biscotto 
per cadanno dovendo da quella camera di tempo esser inviata nel generalato la 
fede dell'esborso nelle loro mani secondo li pratica con le militie et ordiniamo à 
tall' effetto il registro et esecutione delle presenti. In quorum fidem. 

Zara 12 aprile 1684“. 

(Zadarski st. arhiv. Spisi Donato, knj. I, str. 411. 
 Dr Boško Desnica, navedeni rad, knj. I, str. 351-352) 

Mletački senat pohvaljuje Baja Pivljanina i Jovana Sikimića zbog pobjede na 
Jezerima i odobrava odluku vanrednog Kotorskog providura Antonija Zena, kojim ih je 
nagradio medaljama i cekinima. 
 12. X 1684. 

„La relatione distinta, che raportate nelle vostre lettere del № 21 del 
seguito nella mossa del Caram-Bassa Baio Nicolich et Jovo Sichimich contro il 
Sangiachi che dimoravano à Jessera, resta dal Senato pienamente gradita, 
attribuendosi ogni buon esito all' arme nostre in conteste parti, alla vostra buona 
direttione et all' insinuatione che mature e con ragione portata à contesti popoli.  

Aproviamo le due medaglie contribuite alli Carambassa sodeti Baio 
Nicolich e Sichimich come il sedeci cechini à quelli che hann portate teste 
recite de Turchi, onde da tali proportionate ricognitione restino inanimiti à 
riportar vantaggio sopra Turchi stessi...“ 

(Deliberazioni Rettori, Reg. 59, f. 159-196.  
 Jovan Tomić, navedeni rad, str. 15) 

Komesar Marin Mikiel, javljajući o stanju Mletačke konjice u Dalmaciji, ističe da 
Stojan Janković i Bajo Pivljanin primaju platu konjičkih vojnika, radi zasluga, po 
državnoj milosti, ali efektivno ne vrše vojničku službu. 
 26. I 1685. 

„Serenissimo principe, (izostavljeno) 

Nella cavalleria de corazza e legiera si ritrovano 572 huomini; anco in 
questa 32 amalati, 25 senza cavalli et 13 con cavalli amalati, cosi che destrati li 
absenti con licenza, li benemeriti, Morlachi, Gianco e Baio che godano per 
pubblica gratia piazza nella cavalleria, e li figlioli di qualque offitiale, che se 
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bene servono, non si puo il pubblico promettere fattione importante restano in 
469, intendendosi sempre tra corazze i cavalli leggieri... 

Zara 26 genaro 1685“. 

(Marin Michiel, provveditor estraordinario  
 commissario in Dalmatia ed Albania, Fa 696. 
 Dr B. Desnica, navedeni rad, knj. II, str. 52-53) 

Odluka o primanju Dimitrija, brata Baja Pivljanina, u mletačku konjičku četu  
26. IX 1689. 

„Mi Alesandro Molin, za prevedru Mletačku Republiku Generalni 
providur u Dalmaciji i Albaniji. 

Pošto se harambaša Bajo Nikolić pokazao dostojnim javne blagonaklo-
nosti zbog usluga koje je ukazao u prošlom ratu zadavši štete Turcima, kao i za 
mnoge zadobijene rane, bilo je naloženo preuzvišenom gospodinu Jeronimu 
Grimani, našem pretšasniku, dukalom od 1. decembra 1677. godine, da ima 
utješiti spomenutog harambašu Baja time da uvrsti njega i dva njegova starija 
sina u konjičku četu. Držeći se nevedene dukale i druge kasnije odluke 
preuzvišenog gospodina Lorenca Dona, takođe našeg pretšasnika, danom nam 
vlašću odlučujemo da po smrti rečenog Baja, koja je uslijedila u javnoj službi, 
njegov brat Dimitrije, koji je u više prilika dao dokaza o svojoj tačnosti i 
vjernosti, skupa s Vukom i Simom, sinovima pomenutog Baja, bude postavjen 
u četu kapetana Solimana u Herceg-Novom, tako da svaki od njih uživa platu 
koja pripada vojniku i konjici, da bi se tako zadovoljeni mogli što većim 
poletom oduševiti u javnoj službi. U vjeru čega itd. 

Kotor. 20. septembra 1689 (M.P.) 

Alesandro Molin, generalni providur  
Gasparo Marino, sekretar“. 

(Petar D. Šerović, Zapisi, knj. 15, godina 1959, str. 576) 
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