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Аутори књиге 

 

Божидар Јојић (1959) је основну школу завршио у Бежанији, па затим II београдску

гимназију. Студирао је права у Београду и Новом Саду. У младости се бавио

новинарством (“Студент”, “Омладинске новине”, “Џубокс”, “Репортер”...).

Радио је у Љубљанској банци, а касније се бавио приватним бизнисом. Ожењен и има

двоје деце.

Драган Гогић (1956) је рођен у Бежанији, где је завршио основну школу (као носилац

дипломе Вук Караџић). Завршио је II београдску гимназију (као носилац дипломе

Михајло Петровић-Алас), а машински факултет-ваздухопловни смер у Београду. Био је

технички директор ЈАТ-а и генерални директор Aviogenex-a, а данас је регионални

директор Singapore Technologies Aerospace. Био је талентовани кошаркаш, кошаркашки

судија, комесар и контролор судија на EUROLEAGUE. Носилац је ФИБА лиценце.

Бранислав Ковачевић-Бане Ћаленски (1948) је основну школу завршио у Бежанији, а 

средњу економску у Земуну. Све време, до пензионисања, радио је као службеник у 

Управи КБЦ Звездара. 

Фрањо Фабијанец (1946) је основну школу завршио у Соколовцу, општина Дарувар, а затим

као питомац-пилот летео на школским авионима РВ и ПВО. По завршеној Ваздухопловној

Војној Академији службовао у гарнизонима у Земуну, Краљеву и Београду. Пензионисан је у 

чину пуковника и живи У Бежанији (у Блоку)

Зоран Матијашевић (*1945) је основну школу завршио у Бежанији, па затим земунску

гимназију, а Машински факултет у Београду. Цео радни век провео је у ЈАТ Техници

радећи на одговорним пословима на одржавању авиона, где је био један од високих

руководилаца. Зоран је био председник омладине у Бежанији у време кад је културно-

забавни живот младих Бежанинаца био на завидном нивоу (гостовања песника,

београдских позоришта, игранке са познатим поп групама...) а био је и познати фудбалер и

голгетер ФК Бежанија. 1996. године написао је књигу „75 година фудбала у Бежанији“

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Књига је посвећена бежанијској деци и 

будућим генерацијама, 

а у славу и  спомен наших предака. 
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Реч аутора 
Дубоко свесни чињенице да је нестајање наше старе Бежаније 

незаустављив процес, аутори ове књиге су уз помоћ и масовну подршку 

великог броја Бежанинки и Бежанинаца и оних који то нису а Бежанија 

им је у срцу, решили да њеним издавањем тај процес, колико је то у 

њиховој моћи, бар мало успоре. 

Уместо ламента над судбином старе Бежаније, а у славу својих предака и 

зарад велике обавезе према бежанијској деци и будућим генерацијама 

Бежанинаца, успешно је организована прослава сеоске славе Духови и 

свечано је обележено петстотина година од првог помена Бежаније у 

једном писаном документу а подигнуто је тим поводом и спомен обележје 

да вечно подсећа све нас Бежанинце и путнике намернике да је једном 

некада ту постојала стара Бежанија.  

Аутори ове књиге се нису бавили научно-истраживачким радом, нити су 

акценат ставили на обиман и детаљан приказ историјских прилика у 

Срему кроз векове. О томе је до сада написано и објављено прегршт књига 

од стране признатих и познатих стручњака из разних области. Намера 

аутора је била да ова књига буде што је могуће више аутентична, тј. да  у 

њој многобројне фотографије и факсимили  докумената које су вредно 

скупљали сами Бежанинци углавном из XVIII, XIX I XX века или су 

пронађени у разним архивима, остваре примат над помало сувопарном и 

обимном историјском грађом која се може наћи у већ поменутој стручној 

литератури.  

Аутори, свесни чињенице да стару Бежанију не могу спасити од њеног 

нестанка, преузели су на себе велику одговорност да од заборава отргну 

бар њено име и сачувају нашу припадност Бежанији кроз стављање 

акцента на бежанијске породице у слици и речи, њихове родослове и оно 

што их чини надасве посебним у односу на друге а то су – наши обичаји. 
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Људски загрљај на левој обали Саве 

Књига пред Тобом, поштовани Читаоче, није историјски документ 
брозовске историографије. Добро је да није. Зашто? 

Тај приступ истраживачкој историји и науци, посебно кад су у 
питању историјске истине, био је катастрофалан по српски род. 
Наслеђе таквог приступа настављено је и касније, посебно у раздобљу 
глобалистичке политике  када су многа истраживања везана за корен 
људског живота и породицу као највиталније семе једног друштва, 
била с предумишљајем спутавана и потиснута. Ако завирите у 
историографију покушавајући у њој да нађете траг о насеобини 
људског живота, насељу званом – Бежанија, нашли би сте га  само у 
урбанистичкој поставци спаваонице Новог Београда који у време своје изградње, после Другог 
светског рата, бива са свих страна окружен песком и мочварним тлом.  Тако се могло и догодити да 
дуговековна историја живота српског насеља (са почетка XVI века) са 32 куће по имену Бежанија, 
како то бележи  `Крушевски поменик, `  брозовском историографијом бива гурнута у новобеоградско 
мочварно тло. Тако се догодило да дуговековни живот Бежаније, целокупна етика и естетика тог 
живота, као његово  целокупно наслеђе, од виталног значаја за одржање данас и сутра, бива гурнуто 
под новобеоградски песак. 

 
Дакле, књига пред Тобом Читаоче,  нису странице окоштале историје нити њена безживотна 

аналитичка хроника. Она је  потврда постојања живота на левој обали Саве. Она је задужбина живота 
и вековног протока времена и бића људског, човекових потреба, страсти,  веровања и заблуда, 
судара, привлачења и одбијања, вечитог таласања реке на левој обали  Саве. Она је животни ток који 
попут Саве тече, вековно извирање и извора и ушћа људског живота у људској срећи и патњи 
загрљеног.  Реч и слика пред Вама, људски је загрљај на левој обали Саве. Ту, баш ту, где се Сава 
спрема, топла и податна, да полети у наручје вољеног Дунава.  Бежанија у слици и речи није нема 
игра речи и слике. Она је говор живота и слика оног што је до сада било и што ће га бити у 
променљивој и вечито истој драми људског постојања: живот који је Бежанија имала и има и којег се 
морамо држати ако нам је до нас стало. 

На овим драгоценим страницама под корицама књиге замишља се време земно и судбина 
људска. Граничари Бежанинци, кућегосподари и виноградари, вршидба сунцокрета и дувана и жито 
што се врло коњима у сувачама. Односи људски када су удовице биле кућегосподари и голема вода 
Савина црвена,  лађе тугом насукане и Савина вода малена. Свадбари на коњским колима 
једнопрежним , двопрежним, Максимовим шестопрежним,  таљиге и фијакери, кола воловска и лађе 
дрвењаче напуњене послом трговинским и обртом,  бежанијски пашњаци и заклетве пољочувара што 
поља своја најверније и најбрижљивије треба да чувају и бране. То је време када бројеви расту од 
један па иду даље, тамо ка доњем крају, све до Зековића а онда Шорићем,  када се адресе не пишу 
парним и непарним бројем, него именом што носи човека. Време када је адреса човека име човека.   

 
Бежанинци сеоских зборова, литија, традиција и слава породичних, конфискација и страдања, 

одавања поште и спомен обележја. Бежанинци букета млади и младожења, свечаних одора на 
Гатеровим фотографијама, одликаша и школарца диплома НиколеМачванског,  момака и девојака 
сунчаног даха плаже `Бомбај` и љубавног уздаха кафане „Код куме“. Бежанинци истакнутих 
послењака, спортиста, песника, уметника, просветара и авиона „Рогожарског“. 

 
Оваквим коцкицама мозаика живота аутори овог издања зналачки, оригинално и складно 

слажу бежанијски мозаик живота. Аутори, Зоран Матијашевић, Фрањо Фабијанац, Бранислав 
Ковачевић, Драган Гогић и Божидар Јојић и за издавача Волга Илић, стварањем ове писане 
задужбине  показују  сву виталност, величину и снагу оне истине – колико је важно снагом предака  
снажити снагу потомака. 

 
Април 2013.                                                            Драгослава Копривица 

 



УВОДНИ ДЕО 

 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишљење о књизи 

        Рад групе аутора посвећен насељу Бежанија, носи многе карактеристике 
доброг монографског приступа. Пре свега задивљује количина прикупљене грађе 
и њена разноврсност. Ауторе нарочито треба похвалити због савесности у 
прикупљању и презентовању родословних табела становника Бежаније. 
Импресиван је и број објављених фотографија. 
 
Без обзира на извесну фрагментарност, присутну у овом обимном раду, може се 
рећи да је слика историје Бежаније, целовита и упечатљива. Јасно и прегледно је 
изложено, како је од некадашњег сремског села настало приградско, па градско насеље Београда. 
Уз захвалност ауторима, препоручујемо за објављивање. 
 
 
Небојша Дамњановић, саветник у Историјском музеју Србије 
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Поводом издавања ове Монографије, Милан Кајалић-Кајгана, Лука Јојић и Бранислав 

Остојић-Бане „ексер“ написали су специјално за ову прилику песме о Бежанији 
 

Још понекад заједно 
 
Како је лепо бити са вама, 
лице већ шара по која бора, 
баш као давно у старо доба, 
опет сте овде из сваког шора. 
 
А још ми у глави шуште жипони, 
широке сукње и тесне блузе, 
сећања давна на прошле дане, 
време нам брзо године узе. 
 
Није се смело сем воћа красти, 
слатко смо јели леба и масти, 
пољупце прве крили смо свуда, 
у капији некој или иза дуда. 
 
А још ми у глави шуште жипони, 
широке сукње и тесне блузе, 
сећања давна на прошле дане,                                                           Милан Кајалић-Кајгана 
време нам брзо године узе. 
 
 
 
Бежанија  
 
Бежанија, село доњег Срема, 
Лепшег места на планети нема! 
Виногради пуни сочног грожђа, 
Испод брега црква Светог Ђорђа. 
 
Село пуно мирисног бехара, 
Свака крошња од по четврт ара, 
А баштице пуне зрелог воћа, 
За крађу права су слаткоћа! 
 
Галовица пуна је живота, 
Рибљи мамац сваки час се мота! 
То је прави рај за риболов, 
Сваког часа ту ради мередов!                                                                         Лука Јојић 
                                                                                          ученик 6. Разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“ 
А кад Сремац прави забијачку, 
Направи је баш праву сремачку, 
Кобасице,чварци,ребра и сланина, 
Буде меса читава планина. 
 
За фудбалски клуб „Бежанија“ 
Сваки Сремац ватрено навија, 
Њен стадион наше село краси, 
Навијачи к`о морски таласи! 
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Сећање на стару Бежанију 
 
Враћам мисли у детињство, безбрижних је било дана,  
љубави се прве сећам, Бежаније и малог стана. 
Беше време лепо неко, прохујало, ко би рек'о,  
ту сам раст'о као клинац, ја поносни Бежанинац. 
 
До Старе а и Нове школе Војвођанском ишли пешке,    
уз плаве ђачке блузе, нослили смо торбе тешке. 
Кокотовићу грожђе крали, на брду неч'ју трешњу брали,  
давно беше, био сам мали, а сви смо се у Бежанији знали. 
 
У зградама су живели службеници и радници.  
у домаћинским кућама, већином вредни земљорадници. 
Било је крава, коња и запрежних кола,  
а Кајгана је због неке цуре Синђелићу дао 4 гола.  
 
ИМТ и Елип!  Е то су биле фабрике! 
Перспективне фирме за младе и нове раднике! 
Отворено је прво у Бежанији Југодрво, 
на Галовици пецали штуке, а хлеб куповали код Анђелка и 
Чочај Уке.  
 
А тамо где су сад блокови, жабе су крекетале,  
на Перину бару због њих су и роде слетале. 
У благословеном сиромаштву рађала се деца, 
прескакао сам ограде да ухватим комшијиног зеца. 
 
С' брда смо се спуштали санкама по снегу, 
а заљубљени су ишли у виноград на брегу. 
Играли смо се сиротињских игара,  
а срећни смо били и са мало пара. 
 
Играли смо кликере, од блата правили топ,  
девојчице ластиж и вртеле су хулахоп, 
Играли смо жмурке, с' “другарицама” фоте масне, 
у Пере Сегединца 6, сећам се, биле су две сестре расне.  
 
У кафану “Код куме” ишли су да пију,  
а имали смо и фризера Донета Королију. 
У радњи код Зековића свашта ј' могло да се купи,  
кад игранку неко свира увек се лепо друштво скупи. 
 
Аутобуси су ретко ишли, 35 и 36, 
ако неко купи фићу, е то је била важна вест.  
Црно-бели телевизор у згради смо имали само ми, 
долазио је комшилук да вести заједно гледамо сви.  
 
То је било време неко сасвим друго, 
волим те Бежанијо, моја верна друго. 
Било куд да кренем, говорим у себи, 
моје срце је увек ту и вратићу се теби. 
 
Ооо, ја дуго ту нисам био, ооо, такве те се сећам Бежанијо! 
Ооо, било где да будем био, ооо, волећу те Стара Бежанијо! 
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Из рецензије - Музеј под ведрим небом 

Ова књига, заједнички написана од стране пет аутора, Зорана 
Матијашевића, Фрање Фабијанеца, Божидара Јојића, Бранислава 
Ковачевића и Драгана Гогића разликује се од класичних монографија, јер 
нема много општих места о историји подручја Срема, већ је искључиво 
везана за село Бежанију, њене житеље и њихов живот. Поред овога, 
књига је колико год за читање, толико и за гледање, јер се у њој налази 
око 4.500 фотографија, слика Бежанинаца, њихових кућа и свега осталог 
што их је вековима окруживало у свакодневном битисању, све док их 
Нови Београд није „отерао“ са вековних огњишта. 

Аутори на почетку говоре о историји Бежаније и о њеном географском положају и констатују да се 
име села појављује први пут у списима 1512. године. Мало се које место може похвалити својим 
постојањем од 501 године.  

На кружном току, испред куће Максимових, 2012. године, Бежанинци су подигли спомен обележје-
обелиск, који ће остати за вечна времена и казивати када је настала Бежанија, старија четири и по 
века од Новог Београда, а од чије милости зависи њено даље постојање.  

У књизи се даље говори о цркви и вери, разним верским обредима за време хришћанких празника 
такође и о народним обичајима при раду и свакодневном животу мештана. У поглављу о школи дат 
је историјат бежанијске школе, фотографије свих просветних радника везаних Бежанију а такође и 
девет кратких биографија Бежанинаца, који су завршили два или више факултета и докторирали. 

Спортски живот у Бежанији сводио се углавном, што је апострофирано у књизи, на фудбалски клуб 
истог имена као и села, Бежанија. Кроз тај клуб су пролазиле многе генерације, а појединци су 
оставили неизбрисив траг у тој чудној вештини са фудбалском лоптом. Сликама и речима поменуте 
су фудбалске легенде, а њих је приличан број, што је знак да се у Бежанији увек играо добар и прави 
фудбал. Набројани су и описани успешни председници ФК „Бежанија“, па онда фудбалери који су 
играли у клубовима савезног ранга некадашње Југославије. Ту су и остали спортисти који су 
остварили врхунске резултате. Од забавног живота спомиње се биоскоп, дом културе, кафане, плажа 
Бомбај на Сави а све то буди велике емоције код Бежанинаца. 

Писци ове књиге такође су се сетили, што је веома похвално, и свих својих мештана који су били 
истакнуте личности у разним занимањима и областима живота. Има ту попова, ратника, политичара, 
научника, мајстора, сељака, ударника, спортиста, глумаца и других. На овај низ се надовезују и 
познате личности које су на неки начин биле везане за Бежанију (глумац Беким Фехмиу, актуелни 
министар иностраних послова Србије Иван Мркић, песник Брана Петровић и остали). 

Поглавље, „Биографије и родослови“, заузима централно место и најобимније је штиво, у коме су 
урађени родослови за преко 250 породица, које Сремаца староседеоца, тако и људи касније 
досељених у Бежанију.  А у Бежанију су долазили људи из свих крајева бивше Југославије. Долазили 
су Хрвати, и Словенци, између два светска рата, запошљавали се на аеродрому, који је изграђен на 
бежанијској земљи. По завршетку Другог светског рата, у куће бежанијских Шваба, долази 
колонизирани народ са свих страна, из Црне Горе, Санџака, Босне... Долазак у Бежанију се наставља 
и касније и у њу стижу породице, из неких делова Србије, Славоније, Далмације и ту купују плацеве 
за градњу или већ готове куће. Велики је прилив становништва у Бежанију и из осталих места Срема 
због њене близине граду. Интересантна је појава да су се Сремци из других села „улазили“ у куће, 
женили се са бежанијским девојкама (талошкињама) и са бежанијским удовицама и тако се појављују 
многа нова презимена почев чак с почетка XIX века. 

Два одељка књиге „Бежанинци на фотографијама“ и „Бежанијске младе и младожење“ су скоро без 
речи, сем имена да би се знало ко је ко на слици. Све те слике дају једну визуелну димензију, 
вредност,  да у једном тренутку само погледом доживиш нешто лепо, да неко давно заборављено 
драго лице дође опет до твог срца. 

Од старе Бежаније, некада лепог, чистог и уредног сремског села остало је пола главног шора 
(Војвођанска улица) и то од Зековићи до Максимових и пар старих кућа у Виноградској улици. Тај 
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ред кућа стоји чврсто као бедем према граду, гледа у њега и као да му пркоси и свађа се са њиме за 
своје место под сунцем небеским. А Бежанинци, тај чудни, жилави народ, настао уједињењем 
Сремаца староседеоца и свих осталих досељеника, весео и дружељубив, духовно уједињен, иако 
доста расељен, још увек се скупља и другује на сеоској слави о ДУХОВИМА, на викендицама покрај 
Саве, на приредбама у школама, на богослужењима у цркви, на крсним славама, свадбама, 
рођенданима... Не могу се тек тако заборавити школски другови, кумови, комшије, другари са 
фудбала. Не бледе сећања на бежанијске игранке, фудбалске утакмице, седење у кафанама, купање 
на Бомбају, на сељачке мобе и бербе грожђа и божићна јахања коња и санкања. 

Аутори књиге, може се слободно рећи, направили су једну лепу монографију, која ће остати као 
успомена за нека будућа поколења, када Бежанија можда више неће постојати.                                    
Остаће слике и речи и горак укус да ли је баш све тако морало бити.                                                            
Можда је Бежанија село могло остати као знаменита старина испред које би стајала табла: 

МУЗЕЈ ПОД ОТВОРЕНИМ НЕБОМ – СРЕМСКО СЕЛО У ДВАДЕСЕТОМ ВЕКУ 

 

У Петровчићу, маја 2013                                                             Радивој Прокопљевић-Прока          

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


