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Недељко Шиповац: 
 

ПРИБИЛОВЦИ  У НОВЕЛИ ИВА АНДРИЋА: ХЕРЦЕГОВКА НА ТРГУ РОБОВА 

 

 

I 

ХЕРЦЕГОВКА НА ТРГУ РОБОВА 

„ Није порицала да је виленица. Само је напоменула 
да она припада подземљу источног света, затим силама 
дотадашње византијске територије и хаду православног 
хришћанства. Граница између источног и западног 
подземља, напоменула је судијама, иде преко брда Срђа, 
спушта се у Дубровник и тече тачно подземном међом где 
се састају слане воде мора и слатке воде копна.” 

Милорад Павић, Вечера у Дубровнику 

1. 

Цитат великог мештра постмодерне, Милорада Павића, може да буде путоказ за 
Андрићеве посљедње херцеговачке приче које тако можемо квалификовати из више 
разлога, а посебно зато јер освјетљавају основицу њихових феноменологија. Уистину је 
„граница источног и западног подземља” опредијелила историјску судбину крајева 
којима се макар и периферно баве ове двије приче, као што се наш писац, све до „љетне 
резиденције” у Топлој код Новог на мору, периферно и нецјеловито у сваком погледу 
овом границом бавио тек под старост. Одан чувању тајне, још од ђачке младости у 
сарајевској Великој гимназији и учешћу у конспиративним организацијама какве су 
Млада Босна, Слободни зидари и Комунистичка партија Југославије – да набројимо оне 
за које имамо необориве аргументе да је био њихов члан, Андрић се чувао изразитијег 
бављења „граничним подземљима”, као што ћемо видјети и у случају прве од 
посљедњих његових „херцеговачких” прича – Робиња. 

Увијек недодирљива икона, у обје Југославије, у првој као врхунски дипломата, 
а у другој као нобеловац и градитељ „социјализма са људским ликом”, остајући до 
краја живота вјеран идеалима КПЈ и црвеним хоризонтима титоизма, и као „партијац” 
Андрић је задржао особине заклетог конспиратора из младости. 

Чак и као републички и савезни посланик, предсједник Савеза књижевника 
Југославије и Србије, угледник разних државних делегација и, пред саму смрт, члан 
Савјета Федерације, што је била привилегија само најужег круга Титових сарадника – 
„храстова који умиру усправно” – Андрић се чувао класних тема и текстова који би 
могли да открију његово национално и политичко опредјељавање...1 

Општи је утисак да је волио власт, што одудара од његове бити, и предано јој 
                                                      
1 Ову тврдњу поричу дневнички записи Родољуба Чолаковића, његовог оданог политичког патрона, 
заштитника и породичног пријатеља, пред којим је кадикад, као и пред кумом Александром Вучом, 
износио поражавајуће мишљење о екстремном хрватству, усташтву и нео-усташтву, маспоку и 
монсињору Алојзију Степинцу, Фрањи Туђману итд. Видјети, Здравко Антонић, Иво Андрић у Дневнику 
Родољуба Чолаковића, Књижевне новине, Београд, 1992. 
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служио, али је у својим литерарним преокупацијама сажаљевао побједнике и предвиђао 
им муку наизмјерну на власти. Ни фигурално, чак, није уздизао моћнике, иако им је 
посветио најбоље странице своје литературе, конвертитима и везирима, пашама и Џем-
султанима, ајанима и капетанима. 

При срцу му је била биједа поражених. Нема у његовим књигама из ере 
комунизма у Југославији ни „авангарде радничке класе” – Партије, којој је припадао и 
стасом и гласом, ни славом овјенчаних побједника и њихове усрећујуће идеологије на 
свеопшту ползу „напаћеног народа”, што је уздизао са посланичких говорница и у 
поздравним ријечима разним пригодама, ни „оружане револуције” и „збратимљених 
народа'“, као што нема ни поименице набројаних и у рату супротстављених народних и 
издајничких армија. 

„Рат и револуција” безмало да су посве одсутни у његовој књижевничкој визури. 

Пословично закопчан и плашљив, велика личност Јанусовог лица, он се као 
змијског уједа бранио и заклањао пред политичким идентификацијама тајећи их у истој 
мјери као и приватни живот. У томе смислу је на питање Добрице Ћосића да ли се 
Проклета авлија може метафорички довести у везу са Голим отоком, са индигнацијом 
одбио сваку помисао на такву инсинуацију. Огромно животно искуство – и политичко, 
највећма, стицано у тако супротним и непомирљивим државама какве су биле 
Аустроугарска монархија, Краљевина Југославија и комунистичка СФРЈ, учврстило је 
код овог писца недокучивих тајни дежурно око и ухо за све изазове са непредвидљивим 
посљедицама. Једноставније, био је човјек који се сагињао прије но што ће наићи 
погубна олуја... 

Ми пред очима видимо таквог Андрића док радимо на овој књизи тематских, 
мотивских и других његових текстова о Херцеговини. И управо зато, понирући дубље у 
његову сложену личност, чини се да смо на трагу открића које ће га приповијетком 
Робиња представити у неочекиваној благороднијој димензији но што је са реченим 
припоменама које му руже лик пред читаоцима пуним оданости његовом дјелу и 
недовољно познатој биографији. 

Робиња је постављена тако да дјелује као прича из незапамћених, тамних 
турских земана, а збори о дјевојци из села Пребиловића, које смо идентификовали као 
Пребиловце на Неретви код Чапљине – познато по трагизму из времена Павелићевих 
јамобацача и  велике Царевине, у чијем ће пријестоном граду Мостару бити изведена 
нечувена приредба са јединим њеним везиром Али-пашом, неоствареном великом 
литерарном темом нашег писца. Пијанка је окончана у зору, кад муртар табор полази у 
још једну неравну битку са на грозну смрт осуђеним муслиманским ајаном.2 

Утробе им горе на жеравици која остаје од вина зеленкастог сјаја. Омерови 
официри, средњоевропска, хришћанска легија странаца, плаћеника у турској војсци на 
брзину и касно сунећених, преведених на ислам само промјеном имена, кренуће у нову, 

                                                      
2 Свој интернационални артиљеријски, официрски кор Омер-паша је припремио за херцеговачку 
авантуру управо пијанком на којој ће заборавити босанска злодјела. Сви се ту препиру и безразложно 
вичу. „Сви говоре, и сви гласно, и сви нешто доказују и неког убеђују у нешто. Говори се на неколико 
језика. Кад је реч о прошлости, онда Пољаци говоре између се пољски, Мађари мађарски, заједнички 
језик им је немачки, а разговор о садашњим стварима, о служби, женама, пићу и новцу, као и шале и 
добацивања редовно су на турском. И у сву ту вавилонску мешавину доктор Фриц убацује с времена на 
време неку од својих многобројних латинских сентенција…“ 
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њима далеку, бесмислену и посве туђу авантуру коју режира „feldmarschal fon Lat as“. 

У завршници записа о овом вину, зато, и само зато, Андрић припомиње: 

„ Ови озбиљни и несрећни људи,као деца у игри, изводе подвиге, бивају оно 
што зажеле, остварују оно што замисле... из суспендоване и прогнане 
стварности њиховог свакидашњег избегличког живота...” 

У зору је окончан њихов боравак у Сарајеву 1851. године, као онај, један, Дан у 
Риму 1926. веселог, опјањеног Мостарца Крилетића, „добровољачког потпоручника и 
дипломатског курира”, који је, изубијан у ресторану на љупкој римској пјацети са 
фонтаном, у цик зоре кренуо на Крф, заборављајући римско вино, које га је подсјећало 
на мостарску жилавку, што омамно примиче далеки херцеговачки завичај и развлачи 
стварност, главоболну вез превеликог пића... 

2. 

Свему прилазећи као научник, дакле – и вину, као што смо већ рекли поводом 
давне његове новеле Вино, из које смо узели мото за овај прилог, писац је и Вину 
званом жилавка пришао опробавши и сам његова својства, али побринувши се да 
сазна његове особине као производа специфичне земље, каква је Херцеговина. Додуше, 
у Вину је поништио ту истину, умјетнички, дабоме, као што је то радио, мудрац, и са 
много озбиљнијим стварима и догађајима. Рекао је: 

„ Оно што песници говоре то је као ветар, а о мишљењу људи не вреди 
водити рачуна, јер се не живи од мудрих људи ни због мудрих људи, него мимо 
њих и против њих. Ја говорим само о стварним радостима, које су вечите, јер 
су једном постојале. Све што ја славим овим речима, прошло је једном кроз моја 
чула и моју свест, обрадовало ме и окрепило и оставило ми мисао о себи као 
једину стварност. Једна од тих ствари је и вино!” 

Све то Андрић говори као човјек који је „под вином”, а то је дискурс умјетника 
који бјежи од студене збиље научника да би задржао „мисао о себи као једину 
стварност”. Пластично манипулишући ријечима као златом, писац своју мисао о вину 
своди на крајње једноставну истину, због које пију и они интернационални официри 
Омер-пашини који пале бутум Босну: 

„То је нада, оно последње што видимо у сваком вину док. га држимо и 
док загревамо престудену чашу топлином свога длана, слушајући профан 
разговор профаних људи. И тренутак ћутања, док посматрамо светлу 
површину пуне чаше, у ствари је потајна, нема здравица тој нашој нади. Јер, и у 
чаши најтамнијег вина назиремо танак и покретан одблесак светлости, као 
отшкринута врата у пределе без звука и знака, без лика и вида, без сваког вина 
и опоја. И док ћутимо загледани у тај одблесак, у нама пупи слутња да сва вина 
ове земље нестају као кап воде на врелом сачу, да смо пијући без мере и без 
престанка у ствари прошли жедни овим светом и да ћемо се појавити на 
Истини сува грла, гинући од жеђи за једном капи непознате милости.” 

Тако завршава новела Вино. 

Из ње је рођено Вино звано жилавка\ 

Неки судови као да су преписани. Наводимо их из посљедњих реченица, које су 
још при свијести читаоца: 



4 

 

„Жилавка је уклонила све бране у њима, одапела све кочнице, разбуктала 
машту, замрачила стварност, а између маште и стварности бацила нове, 
чудесне мостове. Сви су нагони ослобођени и свака логика 

Туђманових новоусташа. Овдје је видимо баш као – робињу, тако, ратни плијен из 
једног осветничког турског похода „ који је дуго трајао, и о коме се много говорило“ , 
када се очекивало херцеговачко робље, које је било „ малобројно и изгледало јадно“. 

с л и к а: 

Херцеговка, цртеж Арсе Пајевића 1875, 

    Из Црне Горе и Херцеговине, Нови Сад, 2001. 

Несрећна дјевојка, уникатан и патријархално дражесан морални лик – изданак 
неке српске породице из краја који је страдавао од кад је свијета и вијека на ријеци која 
и данас чини међу између хришћанских цркава – римске и православне, и ислама – 
доспијела је сиротица, дакле, на приморски, мали трг робова – „ у сенци, испод стрме 
стене и тврђаве на њој...”  

Поновићемо да је прича пронађена у рукописној заоставштини Куће на осами, 
смјештене на падинском сарајевском насељу Алифаковац, познатом по старом турском 
гробљу и очуваним примјерцима гробљанске исламске архитектуре, до данас иако 
Турци и њихови епигони нигда нису држали до гробаља и споменика на њима. Робиња 
по много чему одступа од осталих прича у тој збирци поетског наслова. Писац нам је 
представља као човјек који је имао, и стварно је имао, „кућицу на мору”, недалеко од 
овог трга робова, који запљускују морски вали као и његову, тако да се разумијевао и у 
говор мора колико и у патњу робиње: 

„То је сусрет који човек не би никад пожелео да доживи, али који се не 
може избећи. И ово ми није ни испричала робиња сама, него тешко и једнолично 
тал-сање јужног мора које, у тами, упорно удара о темеље древне и мрке 
новљанске тврђаве. Оно је дошло једне ноћи у ову моју сарајевску самоћу, 
пробудило ме из првог сна и нагнало да слушам његову причу...” 

То што је несрећна дјевојка нагнала писца да на тако необичан начин слуша 
њену причу може се протумачити на разне начине. Нама се чини да је сазнање о   
трагедији српског села Пребиловаца код Чапљине 1941, прве године нацистичке, 
клерофашистичке Независне државе Хрватске и покушаја биолошког истребљења 
народа чијем је духовном и националном корпусу одушевљено пришао и остао му 
вјеран у свим искушењима политике анационализације и старања вјештачких, па и 
југословенске нације, Иво Андрић имао непосредно након рата. То се односи на 
вријеме док је живио у Сарајеву послије 1945. године, док је био републички и савезни 
посланик за срез Травник, угледна личност са широким радијусом утицаја, познанстава 
и кориштења чак и прикриваних информација о звјерствима „окупатора и домаћих 
издајника”, којима су се годинама бавили народни судови и пресуђивали строго и без 
милости „у име народа”. 

3. 

Усташки покољ српског села Пребиловци спадао је међу најокрутније у ионако 
окрутној нацистичкој Хрватској, којој су припадале и Босна и Херцеговина, као 
„древне хрватске територије, које су Божијом милошћу враћене својој матици”, како је 
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писао тисак на почетку 1941. године, од 10. травња, када је „у Кристу краљу ускрсла” 
ова квислиншка творевина, страхобнија по нехрватски живаљ и од саме нацистичке 
Њемачке, којој је била вјерна слушкиња. 

Страдање питомог села на лијевој обали Неретве одмах на почетку државног 
права о рјешењу српског – „гркоисточног питања” прочуло се даље од сваког другог 
застрашујућег усташког злочина, којих је било на претек и безмало по цијелој 
Херцеговини са српским насељима. Управо је било немогуће не знати за тај догађај, 
или не чути страхотну истину о њему. 

Али, „комунистичка власт” која је одмах заиграла на карту „ неразрушивог 
братства и јединства свих наших народа и народности”  на брзину је забетонирала 
крашке јаме у које су живи, или звјерски мучени, и убијени, бачени недужни људи, 
жене, дјеца, старци. Плашећи се нарастања осветничких страсти, држава и њена 
владајућа КПЈ, којој је припадао, строго су забрањивали чак и најскромније, локалне 
комеморативне скупове, а о опијелима и црквеним зборовима није могло бити ни 
помисли. Црква је била изван држ;ве, а Бог истјеран из друштва које је обећавало 
земаљско умјесто небеског царства... 

Остављено у сфери несвјесног, Пребиловци и његова трагедија су ипак, 
свеједнако, узнемиравали људе и кадикад се јављало као латентна потреба за 
цивилизацијским сахрањивањем недужних жртава, подизањем спомен обиљежја и 
организовањем народног збора у помен пострадалим. Као што ћемо видјети из једног 
документа актуализованог поновном изградњом пребиловачке крипте порушене од 
новоусташа 1992. године, трагедија херцеговачког села је била и остала мòра 
покољења. 

Потискивање несвејсног налаже постојање конфликта свјесног и несвјесног. 
Психоаналитичким рјечником се за оно што се овдје догодило каже „поцијепао сам 
его” на подсвјесно и несвјесно. Свјесно Ја и пасивно Ја у оваквим ситуацијама 
посредују између себе дјелујући стишавајуће, што се може назвати „здравом памећу” у 
још недовољно стабилној држави, која је у име своје будућности истакла барјак 
„здравог разума у могућим међунационалним тензијама... 

Боравећи у неколико наврата у Мостару, Почитељу, Стоцу, Могорјелу и 
Чапљини, Иво Андрић је ћутио трагедију Пребиловаца кроз које га је ионако наводио 
пут преми мору, или је боравио, рекосмо, у мјестима насеље. У томе контексту, он је 
био убијеђен да то потиснуто несвјесно не може бити потрано у егу, или – најзад, у – 
супер егу. У сваком случају. „уношење ега у изгубљени објекат узрок је болног 
сјећања“. Процес је, каже отац психоанализе Сигмунд Фројд, довољно чест „да се 
схвати како природа ега из таложења запосједања напуштених објеката“.1 

Читалац ће у анексу ове књиге наћи новелу о пребиловачкој страдалници из 
давних времена, потрешену као што је стресно све у вези тога села коме ни Бог ни 
назови људи нису дали да живи у миру, а ми промовишемо још и ово: 

Што се тиче нашег писца и његове новеле Робиња, несрећне дјевојке из уклетог 
насеља на питомој обали је, према овој новели, страдавало не само у новијој историји, 
одје бисмо могли да примјенимо Фројдово дјело из 1921. године Психологија маса и 
                                                      
1 Ego и Id, у Речнику психоанализе, Елизабет Рудинеско и Мишел Плон, Издавачка књижарница Зорана 
Стојановић, Сремски Карловци – Нови Сад, 2002, 208. 



6 

 

анализа ега. Али та, свакако драгоцјена открића генијалног научника, чија је дјела 
читао Андрић и као бечки студенти Фројдов савременик из прве руке овдје нећемо 
разлагати. Вратићемо се причи и причању, које је, очигледно настало у херцеговом 
граду Новом у Боки Которској, гдје је Иво Андрић послије добијања Нобелове награде 
саградио кућу и у њој са својом највољенијом Милицом боравио све до женине 
изненадне смрти. Те неколике срећне, најсрећније године живота, како је говорио сам, 
прошле су му „као дланом о длан” брзо и неповратно али у сталном дослуху са 
историјом макар о њој слушао кроз једнолично таласање мора у дугим, бесаним 
ноћима. 

Ту је Андрић, велики заљубљеник у Херцеговину, дакле и у тај херцеговачки 
град са кулом Херцегушом и херцеговим тргом, показао у више наврата жељу за 
актуелним темама. У томе контексту видимо и ову Робињу, дјевојку „раскошне 
лепоте” на тргу робова испод старе тврђаве, која му је, кроз шкрипу и уздахе морских 
таласа, дошла у самотну Кућу на осами у сарајевском падинском насељу. 

Могућа претпоставка настанка те приче, свакако трагичне (као што је трагично 
све што је могао да чује о крвавом колу херцеговачком у НОР-у и „Револуцији”4 у 
Пребиловцима код Чапљине, јесте потискивана пребиловачка несрећа, упамћена као 
једна од најужаснијих у цијелом периоду ужасне усташке историје у Херцеговини.5 

Посебно у архиву БиХ и Јеврејској општини у Сарајеву и данас се налази обиље 
тог драгоцјеног, шапирографисаног материјала, који је из жиже јавности потиснула 
најновија „ужасна историја буди бог с нама земље” Босне и Херцеговине. На овом 
несрећном дијелу ионако несрећног Балкана велике несреће претичу једна другу и 
историја је погрбљена од трагедија, које не стају. 

Иво Андрић, из речених разлога, не описује потанко поријекло своје трагичне 
хероине, али и то што о њој саопштава нама даје довољно аргумената за могућу 
интерпретацију потиснутог сјећања на српско насеље уз Неретву, чији је сав живаљ у 
два усташка покоља побијен и бачен у крашке јаме, из којих су њихови посмртни 
остаци извађени, опојани и достојно сахрањени пред сам „босански рат” и излагумани 
са спомен-криптом одмах на почетку тога рата. Писац, дакле, даје сљедеће назнаке о 
Пребиловцима и његовој лијепој и, видјећемо то, трагичној робињи, у складу са 
свеопштим страдањем српског православног народа на овој вјетрометној граници 
подијељених свјетова. 

„... Село из којег је робиња сравњено је са земљом и све живо у њему 
побијено! 

То није дјевојка, него тврди град... 

                                                      
4 Најдокументованије штиво о страхотама „братоубилачког рата” управо у Херцеговини написао је 
ратни, војни историчар др Саво Скоко са поменутим насловом – Крваво коло херцеговачко I-II, Београд, 
2000. 
5 Управо у вријеме Андрићевог живљења у Сарајеву у годинама непосредно послије рата, била су 
серијска суђења „квислинзима и издајицама”, посебно ухваћеним усташама, о којима су издаване „тоне 
стенографских биљежака” у оптицају међу личностима са којима је контактирао угледни народни 
посланик. Иво Андрић је још од ђаковања имао пријатеље међу сарајевским Србима и Јеврејима, међу 
којима је било и жртава усташких погрома у вријеме НДХ. Међу њима је био и „босански Чехов”, његов 
вољени друг и пријатељ Исак Самоковлија, који је преживио усташки логор захваљујући свом 
љекарском статусу у тој кући ужаса, што је Андрићу било и те како познато. 
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Њеног села више нема. Од њега је остало згариште. Чим је до темеља 
изгорело око тридесетак кућа које сачињавају њихово село, у истом трену 
подигли су се у њој, сами од себе, нови Пребиловићи, црни, тешки и мртви, и 
леже јој у грудима и не дају да дубоко уздахне, а људи се, њени људи, уколико 
нису побијени, претворили у робље и растурили по свету. И она сам је роб, и 
само роб... А Пребиловића одавно већ нема. 

Нема Пербиловића, нема њене куће ни њеног рода. Па онда да нема ни 
ње! То је био једини лек и најкраћи пут ка спасењу. Због живота одрећи се 
живота. Стално јој се привиђа пламен, а са њим упоредо иде и жеља: нестати 
у том, пламену. Да нестане, али посве и заувек, као што је све њено нестало... 

Али свет. постоји, свет без Пребиловића, који је исто што и ропство и 
срам и непрестан бол... Па кад је тако онда нека нестане света, целог света, 
заједно са њеним телом...” 

Читалац наслућује да дјевојка не може да живи послије трагедије која је 
задесила њене Пребиловиће и све у њему. И не може. 

Она ће крајњим напором своме моћном дјевојачком тијелу одузети живот. А 
„њено тело, пуно крви, ватре и снаге” као да је дотле било неуништиво. Но, понос, туга, 
понижење у које је стављена, губитак свега смисленог у Пребиловићима, како у таквом 
стању то што се још зове живот, а заправо је патрљак од живота, довести до немогућег 
краја? 

Никако!6 

Писац је, чини се то по општој интонацији, потискивано сјећање на 
херцеговачко село и његову стравичну историју, преко приче Робиња, желио да на свој 
начин саучествује са муком овога народа?! Он њен самоубилачки чин као да оправдава 
ријечима задоцњелог саучешћа, које међутим, никада не губи на снази: 

„Па кад је тако, онда нека нестане света, целог света, заједно са њеним 
телом. Тада ће бити рачун чист и изведен до краја. Неће постојати ништа. 
Значи, биће добро, или бар подношљиво, јер неће имати шта да се подноси... 
Она ослушкује ту своју мисао и непрестано иде за својом једином жељом...” 

Несрећа дјевојке је alter ego судбе худе шизматичког села на Неретви код 
Чапљине, које је незапамћеним геноцидом хрватских усташа збрисано са лица земље, а 
све живо побијено, поклано и побацано у крашке јаме у околини Пребиловаца. 

О томе злочину, који је супституција претходног, описаног у причи Робиња, 
сазнаћемо из службеног дописа, који је, формално, упућен аутору ове књиге, који га 
препоручује својим вјерним читаоцима, да га прочитају и поступе по диктату савјести 
као прилог ужасној историји толико некњижевној да је и књижевни принос великог 
писца стао у ту раван... 

Српско национално друштво  11000 Београд, Булевар деспота Стефана 6 
ПРЕБИЛОВЦИ    тел.: 011 32 48 714, 28 95 037 

                                                      
6 Америчка списатељица Елизабет Абот, која је истраживала поријекло афричких робова допреманих 
бродовима у Америку (од којих потиче и садашњи, први „обојени” предсједник Барак Обама), вели да су 
ти робови „непрекидно жалили за својим покојницима” и да је „запрепашћујући број оних који су 
одабрали самоубиство умјесто ропства...” (Из књиге Е. Абот Слатко горка историја шећера) 
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Београд     е-пошта: info@prebilovci.com 
      www.prebilovci.com 
      Текући рачун: 205-106373-02 

Поштовани, 

У другој половини 1990. године отворено је 12 забетонираних јама на 
територији чапљинске и столачке општине у Херцеговини. Из ових јама, сродници и 
потомци жртава извадили су кости више од 4000 Срба које су 1941. године усташе 
НДХ, углавном живе, бациле у јаме. Само из села Пребиловци, у једном дану, у 
Шурманачку јаму живо је бачено 500 жена, девојака и деце од којих је њих 300 било 
старости до 14 година. Пре одвођења и бацања у јаму, усташе суи ухваћене жене и децу 
затвориле у основну школу, где су децу отимали из наручја мајки, а потом им разбијали 
главе о зидове школе. Девојке, па и малолетне девојчице, силоване су пред очима 
њихових мајки. Ту је мучена, силована и заклана учитељица Стана Арнаут. 

Извађене кости из јама и два већа стратишта пренете су у Пребиловце и 
смештене у Дом који је раније био основна школа. На педесетогодишњицу њиховог 
убиства, 4. августа 1991. године, кости су пренете у крипту цркве Сабора српских 
светитеља и Пребиловачких мученика која се градила у Пребиловцима. Опело 
убијеним Србима служио је Његова светост патријарх српски господин Павле, уз 
присуство великог броја политичких, културних и јавних радника из Републике Србије 
и БиХ. 

Почетком јуна 1992. године, нападом војске Републике Хрватске и уласком у 
Пребиловце, минирана је црква у изградњи, заједно са криптом у којој су биле 
сахрањене кости извађене из јама. 

Петнаест година после рушења, јуна 2007. године, отпочело је рашчишћавање 
миниране цркве са криптом и том приликом утврђено је да су кости, услед експлозије, 
смрвљене с обзиром да су нађени само њихови уситњени делови. Радови на даљем 
рашчишћавању рушевина цркве и вађењу костију прекинути су пошто за наставак 
радова нису обезбеђена потребна новчана средства. 

До сада извађене кости стављене су у сандуке који се чувају у потпуно 
неусловним и необезбеђеним просторијама. 

Да би се наставили радови на рашчишћавању рушевина цркве, вађењу костију и 
створили услови за њихов достојанствен и безбедан смештај, Српско национално 
друштво Пребиловци покренуло је акцију за прикупљање новчаних средстава, 
неопходних за завршетак започетих послова. 

Мишљења смо да извађене кости треба да буду смештене у Пребиловачком 
дому који је, такође, спаљен, а за чију ће се обнову, такође, користити прикупљена 
новчана средства. 

У овом дому, кости жртава усташког геноцида чувале би се до поновне изградње 
цркве са криптом у коју би кости биле трајно сахрањене. Истовремено, овај дом би био 
место у коме би се сродници и потомци жртава скупљали, одржавали годишње 
парастосе и паљењем свећа и полагањем цвећа одавали дужну пошту својим трагично 
настрадалим прецима. 

Уз Вашу помоћ, у складу са Вашим могућностима, на достојанствен начин ћемо 
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се одужити трагично и невино настрадалим Србима, нашим прецима. 

Председник Извршног савета                                        Председник Скупштине 
             Илија Зуровац                               (МП)                              Павле Булут 

4. 

У случају Иве Андрића према пребиловачкој робињи, на крају, намеће се, по 
реченим моделима психоанализе којом се често користио, поријекло моралне свијести, 
односно осјећање кривице потискиваног несвјесног. Срогост супер ега према егу у 
дјевојчиној одлуци да се убије апсолутно је у вези осјећања губљења сврховитости 
постојања на земљи и међу људима – звијерима, прво – онима који су запалили њене 
Пребиловце и побили житеље, а друго – међу онима који је, на тргу робова у сјени 
тамне тврђаве, продају у склепаном кавезу као прекоокеанску звијер.  

У унесрећеној дјевојци са обесмишљеним суицидним нагоном супер его се 
ухватио у тежак коштац са садизмом, како би порази его. Сам садизам се устоличио у 
супер-егу на равни свеоптшег моралног дебакла, па су његови атаци управљени 
искључиво на насилну смрт прије дефинитивног моралног пада у неподношљивој 
стварности. Неизмјерна надмоћ нагона смрти над ишчилилом силином живота, повела 
је у смрт Робињу, која неће да то буде изван кавеза у коме је изложена на продају 
муслиманском трговцу најнижих страсти. У њеном случају, сведеном на мрак који пада 
на земљу и у којој је сама неподношљива и непотребна честица тмице, нагони за смрћу 
чекали су свој час у чистом стању, сједињени у супер егу. Фројд је у једном сличном 
случају истакао да се овдје могу наћи „основе концепције о вишем бићу које кажњава и 
самокажњава – о осветничком богу”. 

Најзад, Андрић је студиозно проучавао самоубиство много прије но што га је 
уводио у своје дјело, које не оскудијева у више разнородних ситуација. Термин је –
поучно је и то рећи – настао полазећи од латинског sui (себе) да означи чин убијања 
самог себе у смислу болести или патологије, насупрот пређашњој формулацији „вољне 
смрти”, синониму за – злочин против себе. Фројд, коме вјерујемо у многим оцјенама, 
омануо је у процјени самоубиства жене:  

„Жена може да изврши самоубиство на три начина – да скочи са 
прозора, да се баци у воду или да се отрује. Скок с прозора означава порађање, 
бацање у воду значи рођење, а тровање означава – трудноћу. Тако жена 
испуњава своју сексуалну функццју чак и умирући...” 

Типично фројдовски! 

Робиња из Пребиловаца није пресудила себи ни из хероизма ни из кукавичлука, 
а ни због самоубилачких склоности који се сматрају депресивним.7 Клинички 
психолози тврде да када један субјект заиста хоће да изврши самоубиство, ниједна 

                                                      
7 Андрићеви биографи подсјећају нас да је овај писац, у складу са разнородним студијама у Загребу, Бечу 
и Кракову, слушао два семестра анатомије на медицинском факултету. То нам говори да је већ у 
младости слутио, а можда и ћутио, догађаје својих романа и прича у којима ће бити набијања на колац, 
вјешања, убијања, тровања и разних облика насилне смрти. У Бечу је, засигурно, као Фројдов савременик 
и сљедбеник, читао и дјела о суициду, придржавајући се и властитих оквира за њихов опис. Самоубиство 
херцеговачке робиње је, ипак, искључиво у моралној сфери и тешко би се могло подвести под било који 
други вид пресуде. Њена самопресуда изведена је у етичкој радионици творца приче о њеном узвишеном 
паду?! 
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терапија не успијева да га у томе спријечи. Но, самоубиство су, изгледа, боље 
разумијевали – писци, почев од Достојевског, преко Мопасана, Диме оца и сина, и - 
Андрића, који је свако убиство и самоубиство у своме дјелу оправдао до најситнијих 
детаља. 

У случају дјевојке из Пербиловаца, страшним несрећама опечаћеног српског 
села, које је у разним временима доживљавало посвемашне трагедије, о чијим је 
волуменима и застрашујућим размјерама и облицима одузимања људских живота знао 
много, она је одведена у вољну смрт снагом пишчеве потискиване свијести о својој 
кривици као високог јавног и друштвеног чиниоца у заташкавању злочина. Зато је на 
стратиште изнуђене приче извео Его – Супер Его. Он је психоаналитички разрадио 
концепт прочишћења њеним увођењем у причу. Најзад, присјетимо се, на крају, 
почетка који је Алфа Омеге у његовој литерарној конструкцији: 

„ То је сусрет који човек не би никад пожелео да доживи, али који се не 
може ни избећи. И ово ми није ни испричала робиња сама, него тешко и 
једнолично таласање јужног мора, које, у тами, упорно удара о темеље древне 
и мрке новљанске тврђаве. Оно је дошло једне ноћи у ову моју сарајевску самоћу, 
пробудило ме из првог сна и нагнало да слушам његову причу...” 

Остајемо у посвемашном увјерењу да Иво Андрић, боравећи вишекратно у 
Херцеговини, и крећући се у близини Пребиловаца, са својим супер-егом није могао да 
поднесе притисак количине зла које је сатирало село и његове житеље. Осјећајући 
кривицу због окрутног окружења и несношљивог злодјела, он је написао Робињу да се 
искупи... 

Све остало из те наметнуте му приче знамо. Читаоцима стављамо на 
располагање приложени службени допис о најновијим и нимало мање суровим 
злодјелима у Пребиловцима. Остало је на њима... 

Вођен максимом: „Што дубље у прошлост да би био у крилу савремености”, 
писац је Робињу и спржено село Пребиловце смјестио у неко турско вријеме 
деспотског кажњавања и плијењења роба, а заправо је, сада нам се то чини посве 
извјесним, доиста био у дослуху са догађајем, стравичним и незаборављеним, из 
његовог и нашег времена... 

  
 


