
Добросуседски односи и суживот са другим и другачијим 

 

 Након много времена сам поново шетала равним војвођанским улицама. Са 

осамнаест година сам отишла на колеџ у Америку и овај војвођански ваздух нисам              

осетила читавих двадесет година. Признајем, љутим се на себе јер сам своју историју, 

своје порекло и свој језик толико неправедно сахранила у широким погледима Њујорка. 

 Стигла сам испред Каштела у ком сам одрасла, у једном мајушном градићу у срцу 

Војводине. Кућа у Војводини ми је огромна и зато су је у прошлости, остали становници 

ове варошице звали Каштел. Долазим из једне богате српско-мађарске породице старог 

кова, у наследству мог оца имам имање и Каштел у једном градићу који у својим улицама 

има различите националности и још више различитх људи.  Долазим из града који пуца од 

обичаја, који из дана у дан може да игра и Чардаш и Коло и Валцер. Тако је бар било пре 

двадесет година, а данас сам одлучила да проверим да ли је остало још увек тако. Ја сам 

Јелена Челенак и ово је моја породична прича. 

 Као што рекох, вратила сам се у место где ми спавају корени. Дуго сам шетала кроз 

моју вољену кућу и сетила се целог свог живота, док сам упијала детаље који се годинама 

нису променили. Сетила сам се и моје баке по тати, Карле, која је била једна од 

најугледнијих жена тога времена. Била је веома угледна и посебно поштована. Док је мој 

отац био мали, мој деда се заљубио и оставио баку и тату саме. Нестао је без трага са 

пекарком из суседне улице. Бака Карла је зато и била поштована, зато што је сама 

сачувала угед и образ породице, иако је била повређена. 

 Као што би живот био празан без љубави, тако би и улица била празна без 

комшилука. Сећам се сваког комшије, а још се више сећам њихових обичаја. Чудно је 

колика случајност живот може бити. Моја мајка и отац су одрасли у кући до куће, и тек 

негде пред крај младости схватили да се њих двоје могу венчати. Одмах поред татине 

момачке, мирно је спавала мамина девојачка кућица. Мамина кућа је била права 

Србијанска. У низу аустроугарских кућа, мамина кућа је изгледала као да је дошла у госте. 

Мој деда по мајци, Тројан је имао ергелу коња и у вароши је био познат као, Газда Тројан 

из Лесковца, јер је из успаване Србије. 

 Како год да се окрене, суседи су ипак вреднији од злата. Моја бака Карла и мој 

деда Тројан су често знали на фин начин да кажу нешто ружно једно другоме, али ипак 

нису могли једно без другога. Сећам се, док сам била мала, мој деда Тројан је увек носио 

везене кошуље, док бака Карла није скидала хаљине са карнерићима. Деда Тројан је често 

знао и да опсује, док се бака Карла редовно хладила лепезом и говорила свом другу 

Тројану ,,Ју пријатељу, па не смеш лајати у друштву једне ФРАУ као што сам ја.“ Деда 

Тројан би се онако, суседски насмејао и одговорио би јој ,,Море пријо, изражавај се по 

српски бре, ја сам из Лесковац, не сам од ти твоји Угари. Можеш да будеш ФРАУ колико 



год ти је воља, ал сви ћемо ми под исту земљу лећи. Као прави суседи, Тројан и Карла су 

често заједно размењивали рецепте. На пример, знали су да се посвађају око тога да ли се 

прво поставља кокошија супа или печено јагње. Или, када деда умота гибаницу, па 

пребаци баки преко ограде она би му се учтиво захвалила, али би цео дан гунђала како она 

никада себи не би дозволила да једе гибаницу, а опет увече, када мисли да је не гледам, 

бака је сочно убацивала по неколико парчића у уста. Исто тако, када бака направи 

принцес крафне, деда их једва унесе у кућу колико гунђа, јер он никада не би јео та 

господска јела, па онда трчи у шпаиз, у мркли мрак да их све поједе.Такође, често би 

размењивали утиске о цвећу, моја бака је била првакиња у гајењу тулипана и ружа, док је, 

у дворишту деде Тројана мирисало ливадско биље, здравац, камилица, хајдучка трава. 

 Са леве стране куће у којој сам одрасла живели су Мустафа и Зорка Мехмедовић. 

Они нису имали деце и своје животе су посветили себи. Њих двоје, мужа и жену је ко зна 

који рат бацио из Босне у Војводину. Зоркино девојачко презиме је било Ивановић, била је 

права Црногорка, али је, Бога питај из којих разлога морала да се уда за Муслимана, који 

је био, један од вољенијих личности у граду, деда Муса. Они су били по много чему 

посебни у вароши. Имали су кућу на три спрата и цео градић се питао ,,шта њима треба 

кућа на три спрата, кад су њих двоје сами.“ Такође, њих двоје су први и једини имали 

телефон у овој војвођанској равници. Ако ме градске приче нису превариле, они су имали 

рођаке у Данској и ти рођаци су им слали свакакве дрангулије.  

 Моји бака и деда су често док су били сами, диванили како их нервира тај 

муслимански брачни пар, али су их опет радо посећивали. Мој деда Тројан је често знао да 

каже: ,,Брат је мио, ма које вере био!“ Волела сам да гледам сусрете те четири личности, 

та четири света, те четири димензије. Зорка је волела да игра карте са деда Тројаном, а 

Карла и Муса су често разговарали о многим књигама које су читали. Зорка и Тројан су 

Карли и Муси често говорили да се ману тих прашњавих слова и да дођу да уживају у 

картама, али их Карла и Муса нису баш слушали. Били су занимљиви сусрети та четири 

света. Када би се састали у нечијој кући, Зорка би причала о црногорској части, Карла би 

свирала клавир, Тројан би секао мезе, а Муса би износио филџане и кувао мераклијску 

кафу, а ја сам њихове сусрете и њихове савете слушала читав живот. Ове четири личности 

су сваким даном у седмици били заједно, осим недељом. Недељом је свако ишао својим 

путем, у своју цркву, или у своју собу за молитву, као Зорка и Мустафа. Понекад је Зорка, 

пошто јој је девојачко Православље, ишла у цркву са мојим дедом Тројаном, али јој је 

Муса то дозвољавао, па, није му баш било паметно да јој не дозволи.. Иако су били 

различити свако је свакога учио све. Били су ми смешни моменти када је деда Тројан учио 

остале да играју коло, када је Карла учила остале да причају Немачки, били су смешни док 

су се трудили да певају уз гусле са Зорком, и упорно су се трудили да науче да пишу 

Мусиним језиком. 

 Моја бака Карла, са господским држањем, мој деда Тројан са брковима који 

причају најлепше хајдучке приче и њихове комшије, Муса са очима у којима спава читав 



океан и Зорка, жена која је прва почела да се шминка су били толико различити,  а опет 

толико исти. Сви су се будили под истим небом, сви су причали истим језиком, а опет су 

сви живели неке другачије животе. 

 Неколико дана сам шетала по мом родном граду и дуго сам размишљала о појму 

комшилука, вере, сличности и разлика. Размишљам о свом српском имену и мађарском 

презимену. Питам се, да ли суседи живе животе својих суседа, или ипак не живе, колико 

ми као обични људи проживимо или пропустимо живота у току једног нашег, и, да ли 

комшије остају комшије и када им откуца судњи дан? Ја сада седим у свом стану, са ког се 

види пола Менхетна, једем жербо коцке, пијем ракијицу и ову причу причам својим првим 

комшиницама, Црнкињи и Кинескињи. Сматрам да, није битно које си боје, нити у којој се 

цркви молиш, нити у којој држави си никао. Сматрам да је битно бити добар човек, јер, 

„свакако ћемо сви под исту земљу лећи.“ 
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