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Ужичка Црква Светог Марка између
историјских докумената и усменог предања
Апстракт: У раду је разматрано питање различитих
могућности датирања настанка Цркве Светог Апостола и
Јеванђелиста Марка у Ужицу. Узета су обзир сведочанства
историјских докумената, али и усмено предање. Несагласност до
које се долази поређењем теза нас је навела да покушамо дати
реконструкцију периода између 1718-1739. године. Циљ рада је
постављање темеља за коректан приступ теми настанка Цркве
Светог Марка, без потцењивања или прецењивања исте. Сматрамо
да је то најсигурнији терен, све до евентуалног открића историјских
докумената који би давали извесније сведочанство.
Кључне речи: Ужичка Црква Светог Марка, 1828. година,
1721. година, Аустро-турски ратови, Пожаревачки мир, усмено
предање, антиминс, митрополит Григорије, Самоуки рукопис,
Летопис ужичке Цркве, ктиторско питање, Шејх Мухамед.
Постављање питања о настанку Цркве Светог Апостола и
Јеванђелиста Марка у старом делу српске ужичке вароши званом
„Царина“ уводи у истраживачки проблем. Реч је о нескладу у
могућностима добијања одговора. Са становишта историјске
занованости на забележеним чињеницама за годину настанка се
узима 1828. година. Основ за то су забелешке из путописа Феликса
Каница: „У најстаријој варошкој четврти посетио сам црквицу Св.
Марка, која се са својим малим дрвеним звоником налазила у једној
башти; она је освећена још 1828, па је 1888. обновљена, а 1889, за
време рестаурације главне цркве, требало је да замени ову“.1 Сви
аутори који су прихватили ову годину као време настанка имају
ово сведочанство као аргумент. Са друге стране, усмено предање
Феликс Каниц, Србија- земља и становништво, 1. књига, превод с немачког:
Глигорије Ерњаковић, Српска књижевна задруга, Београд 1986, 511.
1
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потврђено у документима новијег датума помиње 1721. годину.
Распон који се јавља између ове две тезе представља изазов који
је потребно разумети. Без тога би постојала опасност од увођења
противуречности. Несумњивост почетне тезе са 1828. годином
нас наводи да покушамо расветлити аргументе и могућности за
датирање у време XVIII века. Истраживачки подухват који је учинио
Недељко В. Радосављевић кроз израду своје магистарске тезе на
тему Ужичко-ваљевска митрополија 1739-1804. нуди значајну
помоћ. Он нас кроз регистровање постојећих цркава на територији
ужичке нахије доводи до закључка да се међу њима у периоду 17391804. године не налази Цркве Светог Апостола и Јеванђелиста
Марка у Ужицу. Други аутори који су се бавили темом настанка
ове православне богомоље не нуде конкретне доказе којима би се
утврђивало супротно. Период од почетка XVIII века до 1739. године
представља посебан истраживачки простор. Помињање 1721.
године као дела предањског веровања нас обавезује да тај период
расветлимо у складу са доступним подацима као шири контекст
постављања могућности за настанак православне богомоље у тада
муслимански више него доминантној средини, ужичкој.
Да би се расветлио друштвени амбијент са почетка XVIII
века морају се имати на уму дешавања са простора на којима живи
српски народ. Сукоби Аустрије и Турске из последње две деценије
XVII века су довели до великих страдања српског народа. Нашавши
се између својеврсних историјских сила Сциле и Харибде, српски
народ није могао проћи без великих жртава. О вишеструко тешком
стању тог времена др Душанка Бојанић пише: „Ратне године
1683-1699. биле су већином гладне услед дезорганизованости
пољопривреде и сточарства, исељавања становништва и ратних
контрибуција. За многе од њих зна се да су биле и године великих
зима и заразних болести“.2 Услед промењивих резултата ратних
дешавања и опасности од турске освете велики број Срба се у
Великој сеоби 1690. године пресељава на територију Аустрије.
Године 1699. у Карловцима је склопљен споразум између Аустрије
и Турске по коме је под турском влашћу остала територија јужно од
река Дунава и Саве. Услови у којима је живео српски народ са обе
стране границе нису били добри. Изложени разним притисцима,
Срби су могли да размишљају само у категоријама избора мањег зла
Др Душанка Бојанић, „Западна Србија у Аустро-турском рату 1683-1699. године“,
у: Историја Титовог Ужица, Титово Ужице 1989, 214.

2
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или мање лошег историјског избора за себе. Обе стране су повремено
правиле уступке који су давали наде утученом народу да ће доћи
дани за нормалнији живот и опстанак српског вероисповедања и
националног идентитета. Такво стање траје све до 1717. године када
су поново заратиле Аустрија и Турска. Ратна дешавања нису обишла
ни ужички крај. О томе Стеван Игњић пише: „Најзад 1717. године
Аустријанци и српски добровољци поново воде борбу око Ужица.
Том приликом варош није заузета. Свакако да је циљ аустријске
команде био да се пресече најважнија војностратегијска веза
Србије са Босном, а граница аустријске северне Србије помакне на
Дрину. Пожаревачким миром од 1718. године, није био обухваћен
ужички крај аустријском управом у северној Србији. Граница је
секла периферију ужичке области и ишла од Чачка левом обалом
Каменице према Повлену, Маљену, Сувобору, силазила Соколу и
Дрини“.3 Аустријски учесници у утврђивању границе гроф Најперг
и инжењерски капетан Ебшелвиц су оставили детаљне демографске
податке за подручје српских земаља које су припале Аустрији.
Сачувана је и Ебшелвицова мапа сачињена одмах по Пожаревачком
миру 1718. године.

Србија под влашћу Аустрије 1718-1739. године
3

Стеван Игњић, Ужичка нахија, Туристичка штампа, Београд 1961, 39.
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На турској страни немамо сачуване сличне документе.
Разлог је пораз у рату и губљење великог дела територије. О томе
Душан Поповић пише: „У рату од 1683 до 1699, и у рату од 1716
до 1718, Србија је била ратно подручје. За то време она је неколико
пута прегажена и опустошена. У једном новинском допису од
1717. забележено је да су Турци, после свог пораза, сву Србију
опустошили, да би аустријској војсци, на тај начин, онемогућили
снабдевање, а тако је присилили да се окрене према Босни. Ранији
градови и вароши били су запуштени, а села далеко од друмова.
Србија је чинила утисак пустиње која се, како се у званичном
извештају каже, састоји „из самих брда и шума“.4 Позивајући се
на податке из другог тома Историје народа Југославије у вези са
расветљавањем демографске ситуације у Србији у периоду од 17181740. године, З. Аземовић и Е. Мушовић бележе: „Становништво у
Србији је тада било веома много проређено. Аустријска окупација
Србије 1718. године, затекла је земљу готово пусту. На селу је
било једва четири хиљаде породица... 1737. године Србија је могла
имати што сељачког што градског становништва заједно 80-100 000
становника, а када су Турци поново заузели Србију 1740. године
Србија није могла имати више од 60 000 становника“.5 Нашавши се
после 1718. године у саставу турских области Зворничког пашалука
Ужице је било осуђено да овај период његове историје буде
осиромашен за историјске изворе. Српско становништво је у страху
од турске одмазде због учешћа у рату на аустријској страни осећало
већу сигурност у оквирима граница Аустрије после Пожаревачког
мира. Упркос недостатку прецизних података о броју Срба у Ужицу,
логично је претпоставити да их није остало много. Званична Порта
је била свесна да ће на тај начин земља опустети и да ће последице
по економски развој пограничне зоне бити велике. Посебан проблем
је представљало пресељавање муслиманског становништва из села
у град због мањих намета на градско становништво. Због тога су
се морале применити дипломатске мере које су подразумевале
давање повластица онима Србима који би се вратили из Аустрије.
Могло се очекивати да ће ове мере уродити плодом из разлога
што положај Срба у Аустрији није био нимало лак. О томе веома
Душан Ј. Поповић, Србија и Београд од Пожаревачког до Београдског мира (17181739), Београд 1950, 16.
5
З. Аземовић Е. Мушовић, „Шејх Мухамед Ужичанин књижевник и борац из XVIII
века“, Ужички зборник бр.4, Ужице 1975, 83.
4
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истанчано пише Владимир Ћоровић у Историји Срба: „Народ је
тиштало и бесправно и безобзирно искоришћавање његове радне
снаге и његове стоке. Ти поступци доводили су дотле да је народ из
Србије почео да се сели у турске области и да су и саме аустријске
власти налазиле да се прешла мера. Један њихов извештај признаје
сам да је стање у земљи ''beweinenswurdig'', тј. да заслужује да се
оплаче и да би људи заслуживали да се са њима поступа ''више
хришћански''... Поред тога, на Србе је рђаво деловала и аустријска
верска политика. Још пре склопљеног мира у Пожаревцу одлучио
је аустријски цар, Карло VI, да се у Србију пошаље известан број
мисионара, који ће радити у корист католицима. Нова управа добила
је изричито упуство да има опрезно деловати да се помогне дело
уније. Католичка је вера била повлашћена и имала је за собом сав
државни ауторитет. Да би се ојачао католички елеменат, сви нови
досељеници у Србију могли су бити само те вере; у самом Београду
број католика имао је да буде ''сваки пут'' већи од православних.
Већ 1726. године успостављена је католичка епископија за Србију, а
седиште јој је било у Смедереву. Посебни каноници беху постављени
у Шапцу, Јагодини, Руднику и Параћину, а у Београду их је било
више. Пред крај своје владе црквене аустријске власти основале су
нове парохије у Миријеву, Ваљеву, Пожаревцу и Градишту. Уз цркву
деловала је и школа, чији су наставници морали полагати испите
пред исусовачким комисијама.“6 О томе и Рајко Веселиновић пише:
„Римокатоличка реакција и прозелитска пропаганда узели су велики
замах у раздобљу између 1699. и 1703. Полазећи од начела cuius region, illius religio кардинал Колонић је сматрао да је разлика у вери
у давно прошлим временима причинила велике штете Угарској, па
''стога треба настојати али без велике галаме и вређања (sine sensu strepitu ac violentia) да се тај илирски или рашки народ помало
сједини с римском црквом''.7 Простор за турску дипломатију је
био отворен. Несумњиво је да се извесан број Срба са аустријске
територије вратио у Ужице. Ипак, ствари се не могу идеализовати.
Године 1719. уведен је и намет имдади хазарија тј. мирнодопска
помоћ која се односила како на немуслимане, тако и на муслимане
који нису били у војној служби. Боравак војног гарнизона у ужичком
утврђењу је доводио до повремених излива беса према српском
Владимир Ћоровић, Историја Срба, Зограф, седмо издање, Ниш 2004, 476.
Рајко Веселиновић, „Народноцрквена и привилегијска питања Срба у Хабсбуршкој
монархији 1699-1716. године“, Историја српског народа IV-1, Београд 1986, 40.
6
7
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становништву ужичког краја. О томе у студији посвећеној Србима
у Турском царству у периоду 1718-1737. године Радован Самарџић
пише: „Продужење ратовања против Персије и повратак с ратишта
развојачених гомила које су се одавале разбојништву били су узрок
што нереди у европском делу царства нису престајали упркос свим
напорима Порте и њених намесника“.8 У јаничарски ред се све више
ступа митом због повластица. Овде се уводи могућност расветљавања
околности око подизања Цркве Светог Марка у Ужицу.

ПРАВО ПОДИЗАЊА ПРАВОСЛАВНИХ БОГОМОЉА
КАО ДЕО ТУРСКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ И КТИТОРСКО
ПИТАЊЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ МАРКА
Давање права за обнову или подизање нове богомоље
хришћанима је било део мера које је Порта спроводила када је од
тога имала дугорочне интересе. Обично се то дешавало након
разарања истих као дела освете за непокорност раје власти. Када
је реч о времену које претходи 1721. години која се по усменом
предању, прихваћеном и од дела историчара, узима као време
настанка Цркве Светог Марка, могу се навести многи случајеви.
У непосредној територијалној близини која је била под турском
влашћу могу се као пример навести Црква Светог Ђорђа у Сечој
Реци и Црква Светог архангела Гаврила у Севојну. Црква Светог
Марка у Ужицу је највероватније млађа од њих, али припада истом
историјском контексту настанка. Поменуте Цркве деле стварност
боравка на простору црквене организације Ужичко - зворничке
митрополије. О њој Недељко Радосављевић бележи: „Подручје
око Лознице, Јадар и Крупањ, остало је под турском влашћу и
припадало новоуспостављеној Ужичко - зворничкој митрополији.
Њени митрополити су, поред назива ужичко-зворнички, користили и
титулу ариљски (ахилијски), што указује да је реч о старој Моравичкој
и делу Зворничке епархије, спојеним у једну митрополију. Такво
стање остаће све до Београдског мира 1739, када је Османско царство
успело да поврати контролу над северном Србијом, укључујући и
Радован Самарџић, „Срби у Турском царству 1718-1737.г.“, Историја српског
народа IV-1,Београд 1986, 94.
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Београд.“9 Докази о праву на подизање Цркве Светог Марка у Ужицу
не постоје, јер немамо сачуван документ о томе. Стога ни питање
ктиторства није лако решавати. Тада се једина могућност налази у
изношењу мање или више историјски заснованих претпоставки. У
вези са настанком Цркве Светог Марка у Ужицу спомиње се име
Шејха Мухамеда Ужичанина.10 Ово повезивање смо у писаној
форми први пут датирали у делу Самоуки рукопис, насталом из пера
ужичког пекара Миладина Радовића са Татинца. Дело је настало
1911. године као сећање на дешавања у ужичком крају којих је аутор
био очевидац. Помен Цркве Светог Марка не спада у сведочанства
овог типа, већ у оно што је до њега дошло путем усменог предања.
Износећи опис догађаја око „Шеове џамије“, некадашње ужичке
цркве Ружице, Радовић помиње још један догађај за који каже: „чуо
сам од моиг старик“.11 Реч је о Шејховом страдању због давања
дозволе Србима да подигну себи богомољу у Ужицу. О томе Радовић
пише: „Тај је шеик одобрио Србима да начине себе мало цркве ђе ће
се богу молити, и још неке олакшице, те су зато неки Турци, омрзли
на шеика. Тада је по свој прилици подигнута Стара црква светог
Марка на Вароши.“12
Анализа изнетих навода који су значајни за нашу тему, доводи
до неких закључака. Први од њих је да датирање настанка ужичке
Старе Цркве може да се пренесе у XVIII век. Ово је засновано на
Радовићевом позивању на казивање својих предака. Ако би се оно
односило само на време његовог оца и деде, дакле две генерације
које су му биле доступне као извор информација, онда се с обзиром
на чињеницу да је Миладин рођен половином XIX века већ долази
до поменутог времена. Други закључак је да Радовић настанaк ове
богомоље повезује са Шејхом, што време настанка помера у прву
половину XVIII века (пре 1750. године која се узима као време
погибије Шејхове).
Пратећи текст Самоуког рукописа долазимо до закључка да,
по Радовићу, Шејх није ктитор Цркве већ се његова улога у подизању
православне богомоље своди на давање дозволе. Уколико би се као
Недељко Радосављевић, Ужичко-ваљевска митрополија 1739-1804, Историјски
архив Ваљево, Ваљево 2000, 22.
10
Рада Тричковић је изнела тезу по којој је право Шејхово име Мехмед, а не
Мухамед. У историјским радовима се чешће сусреће Мухамед, па ћемо се и ми
тога држати у нашем раду. Тиме се не потцењује теза Тричковићеве.
11
Миладин Т. Радовић, Самоуки рукопис, Арт плус и Народни музеј Ужице, Ужице
2006, 110.
12
Исто, 110-111
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време градње узела 1721. година онда нам ситуација бива разумљива
у ширем контексту историјских збивања која доводе до дипломатске
логике подстицања повратка Срба. Давање дозволе за градњу Цркве
је био знак добре воље Порте и ужичких Турака, као и добродошлице
Србима повратницима са аустријске територије. Управо овде се
могу расветлити и активности Шејха Мухамеда на заштити ужичког
становништва које ће довести до његовог страдања у околини Рожаја
1750. године истичу З. Аземовић и Е. Мушовић. Они бележе: „Те
неприлике погодиле су све, посебно, ниже друштвене слојеве на
Балкану. Против таквог стања протестује Шејх Мухамед Ужичанин,
које, по њему, води Турску у пропаст. Главни кривци за то су, сматра
Шејх Мухамед, корумпирани чиновници и високи функционери, о
чему, по његовом мишљењу, султан није упознат.“13 Писац Самоуког
рукописа Шејхов потез давања дозволе за градњу Цркве види као
узрок његовог страдања. Сачувана преписка Шејха са београдским
везиром указује да је узрок неспоразума и страдања много
сложенији. Првенствено, реч је о економском проблему. Са друге
стране, ту је и политичка делековидост ужичког борца за народна
права која му је указивала да само миран саживот православног и
муслиманског живља може бити гарант опстанка Турске царевине на
Балкану. Давање дозволе православнима да граде богомољу могло је
послужити Шејховим непријатељима да га прикажу као издајника
вере и тиме економске проблеме које су стварали ставе у други
план. Можда је сентиментални српски народ тако и усвојио тезу о
страдању Шејха због Цркве. Тиме је одао захвалност несумњивом
филантропу и вештом дипломати који је у низу политичких мера
предузео и подстицај градње Цркве.
Наведено нас доводи до констатације да питање ктиторства
не може бити везано за Шејха Мухамеда. Његова улога се
реално мора ограничити на давање дозволе. Више од тога нам не
дозвољавају историјски извори. Ктитор је онај коме је дата дозвола.
Миладин Радовић нам у тексту који смо цитирали поручује да је
то српски народ. То је и очекивано. Из данашњег угла би се могао
поставити приговор везан за економску немогућност осиромашеног
српског становништва да подигне богомољу. Ипак, угао данашњег
посматрача није угао XVIII века. О томе Драгиша Милосављевић
пише: „Основано је веровати да материјални статус ужичких
З.Аземовић Е.Мушовић, „Шејх Мухамед Ужичанин књижевник и борац из XVIII
века“, у: Ужички зборник 4, Ужице 1975, 83.
13
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Срба није био пресудан чинилац за градњу ове богомоље. Зидање
већег и раскошнијег храма у условима исламске доминације
почетком 18. века, тешко се могло остварити.“14 Тада се није
могло размишљати на нивоу велелепности Немањићких дана.
Потребе су биле практичне. Имати где служити Свету Литургију
било је довољно. Без звука звона да их позива на службу Божију,
православни Срби су били радосни да имају где да се причесте.
Могућност да притом не покисну била је врхунац очекивања. То
не значи да нису сањали о манастирима Жичи и Студеници, већ да
су били свесни вишевековне сурове стварности. Подићи богомољу
у складу са практичним потребама и није било тешко. Била је то,
највероватније, грађевина као и свака друга скромна српска кућа
динарског типа. Грађена од лаке бондрук конструкције испуњене
чатмом и ћерпичом, покривена шиндром, могла је од свакодневнице
бити одвојена једино крстом на врху крова. Постављање питања о
снабдевању потребним свештеним предметима нас доводи до још
једне историјске чињенице. Демографске кретања бележе око 1720.
год. долазак херцеговачких племена Дробњака на просторе ужичке
нахије. Позивајући се на податке о миграцијама на територији
Босанског пашалука које је у својој докторској дисертацији изнео Е.
Пелидија, Радован Самарџић пише: „Велика глад у Херцеговини, а
посебно у Дробњацима, натерала је становнике те земље да се 1720.
године листом селе у ужички и пожешки кадилук.“15 Они су били
већином сточари, али није искључено да су са простора Босне могли
у Ужице доћи и Срби трговци и занатлије. Др Богумил Храбак у
истраживањима о упућености трговине ужичког краја на Средоземље
проналази помен трговца Михаила Лучића из Требиња који је у Ужицу
набављао восак. Херцег Нови је после Кандијског рата, осамдесетих
година XVII века постао конкурентска скела-лука Дубровнику. Тиме
се отвара могућност да су се међу приложницима Цркве Светог
Марка у Ужицу могли наћи православни Срби из Босне који су били
у прилици да дођу до богослужбених предмета. Није искључена
ни могућност да су се свештеници из осиромашених крајева са
територије Босанског пашалука, коме је после 1719. године припало
и Ужице, досељавали заједно са народом. Они су са собом могли
Драгиша Милосављевић, Стара Црква у Ужицу (културни значај, односи и
утицају), Спомен обележје Кадињача, Ужице 1991, 32-34.
15
Радован Самарџић, „Срби у Турском царству 1717-1737.г.“, Историја српског
народа IV-1, Београд 1986, 100.
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понети свештене предмете. Доказа о таквим преласцима постоји
код истраживача стања у српском народу почетком XVIII века. Др
Радмила Тричковић наводи пример проте Василија Стратимировића
који је био родом из Требиња, једно време боравио у Ужицу, а потом
1717. године прешао у Чачак.16

ПОМЕН 1721. ГОДИНЕ КАО ВРЕМЕНА
НАСТАНКА
Теза о 1721. години као времену настанка Цркве Светог
Апостола и Јеванђелиста Марка у Ужицу се заснива на два
документа. Први је Летопис Црквене општине ужичке у коме се у
краћем излагању о историјату овог храма помиње 1721. година. Тамо
пише: „О самом постанку ове цркве круже две верзије. По нашем
мишљењу: ни једна од њих није историјски документована, мада прву
сматрамо веродостојнијом. По њој, Стара црква је подигнута одмах
по Пожаревачком миру а то значи око 1721. године“ .17 Четворица
ужичких прота који су 1956. године завршили састављање Летописа
не наводе ни један историјски извор да би поткрепили наведено.
Њихово сведочанство би се могло узети у разматрање као део
усменог предања. Ни више, ни мање од тога.
Други документ је копија цртежа по Каницу Цркве Светог
Марка од стране Бирбаума Курта, која се чува у Историјском
архиву у Ужицу. На њеној полеђини је по сведочанству Драгише
Милосављевића записано: „Предлажем државној архиви 1 примерак
цртежа Старе цркве подигнуте 1721. године, а узете под заштиту
државе као културно уметнички споменик. Слика представља
собом рад Бирбаума Курта, Немца а пре обновљења споменика“.18
Потписник ових редова је извесни Божидар Р. Спомињање узимања
под заштиту државе нас упућује да је овај запис настао у другој
половини XX века.

Види у: Др Радмила Тричковић, „Ужице у XVIII веку“, у: Историја Титовог Ужица
(до 1918), Историјски институт Београд и Народни музеј Ужице, Титово Ужице
1989, 260.
17
Летопис ужичке цркве, 171.
18
Драгиша Милосављевић, наведено дело, 19. Покушај да дођемо до овог записа у
Историјском архиву у Ужицу нам је донео сазнање да је сада цртеж Цркве Светог
Марка урамљен, па се запис више не види.
16
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Копија цртежа цркве Св. Марка по Ф. Каницу

Запис на антиминсу19 који се чува у ризници Цркве Светог
Марка нам доноси ново упућивање на почетак осамнаестог века.
Наиме, реч је о антиминсу који је освештао рашки митрополит
Григорије III. Епископ Сава (Вуковић) је у делу Српски јерарси о
овом митрополиту забележио да је на рашком епископском трону
био од 1697-1730. године. Позивајући се на Љубомира Стојановића,
бележи и следеће: „У записима се помиње као књигољубац. Обновио
је јеванђеље и поклонио га, заједно са антиминсом манастиру
Хиландару“.20 Антиминс који се чува у ужичкој Цркви Светог
Марка додатно сведочи о великом труду митрополита Григорија за
бољу организацију црквеног живота у тешким временима за српски
народ. На антиминсу се поред именовања митрополита Глигорија
(посрбљени назив за име Григорије) помиње да је освештан 1710.
године.21 Чињеница да је антиминс сачуван у ризници ове Цркве
Реч „антиминс“ се може превести као: уместо мензе-трпезе. То је платно у коме
је најчешће ушивен део светитељских моштију и на коме се може служити Света
Литургија. У случајевима потребе може да замени олтарски престо.
20
Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси - од деветог до двадесетог века,
Каленић, Крагујевац 1996, 140.
21
До превода црквенословенског текста у коме се налази запис ове године дошли
смо трудом господина Зорана Ранковића, професора Црквенословенског језика на
Православном богословском факултету у Београду. Ранији преводиоци су записану
годину тумачили као 1722. Дошавши до овог антиминса, посумњали смо да је реч
о 1722. години. Специфичност словног система црквенословенских бројева, као и
индивидуалне карактеристике пишчевог рукописа, уз утицај дотрајалости тканине
19
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наговештава блиску повезаност. Новоподигнутој Цркви је био
неопходан антиминс, а могла га је добити само од надлежног
епархијског епископа. У тексту овог антиминса се не помиње
да је намењен Цркви Светог Марка, али то није аргумент за тезу
да није био њој намењен. Разлог је тај што се овде уопште не
помиње коме је намењен. То није изолован случај. Као подударан
пример наводимо средњовековну епископску катедру у ариљској
Цркви Светог Ахилија у којој се чувају антиминси из 1770. и 1896.
године који носе забелешку ко их је освештао, али не и коме су
намењени. Могли бисмо закључити да је постојање овог антиминса
у ризници Цркве Светог Марка у Ужицу још један прилог за
датирање ове цркве у време првих деценија осамнаестог века.

Антиминс (ризница цркве Св. Марка)

протоком времена, су довели до стварања простора за недоумице. Због тога смо
текст дали на увид професору Ранковићу, који је завршетак записа превео: „освети
га 7218 а од оваплоћења Бога Слова 1710, круг сунца 15“.
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Закључак
Црква Светог Апостола и Јеванђелиста Марка у Ужицу
наставља да постоји између историјских извора који је датирају
у XIX век и усменог предања које помиње 1721. годину. У циљу
коректнијег сагледавања овог временског раскорака предузели смо
наше истраживање. Тешки тренуци које је српски народ ужичког краја
проживљавао под турском влашћу током XVIII века су контекст у коме
ово треба разумети. Уколико се претпостави да је 1828. година време
обнове на темељима раније грађевине, простор за усмено предање
постаје отворен. Наше настојање на реконструкцији околности у
ужичком крају у периоду између 1718-1739. године образложили
смо чињеницом да истраживачки рад Недељка Радосављевића,
као ни други радови укључујући и наш, нису пронашли трагове у
осамнаестом веку у периоду након 1739. године. Период 1718-1739.
година, по историјским дешавањима која смо покушали приказати, у
великој мери упућује на могућност настанка православне богомоље
у Ужицу. Она је већ 1737. године могла бити уништена као израз
турске освете због српске подршке Аустријанцима у току аустријскотурског рата 1737-1739. године. Тиме се објашњава изостанак
помена о њој у периоду између 1739-1828. године. Везивање усменог
предања, као и малобројних писаних трагова новијег датума, за 1721.
годину сматрамо покушајем да се буде што прецизнији. Чини нам се
да та година по великом броју историјских параметара не може бити
научно оспорена, али ни чврсто документована. Може бити узета
као симбол. Прецењивање или потцењивање тога јесте повод који
нас је подстакао да се заинтересујемо за ову тему и ствари покушамо
трезвеније сагледати.
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Summary

UZICE CHURCH OF SAINT APOSTLE AND
EVANGELIST MARK BETWEEN HISTORICALS
DOCUMENTS AND VERBALLY TRADITION
The Church of Saint Apostle and Evangelist Mark in the city of
Uzice is subject art and historical researchs. On the basis on record Felix
Kanitz in work Serbia- country and population, many historians accepted
1828 for the year of origin. Church tradition mention 1721. The period
between 1828 and 1721 presents question for us research. We did not
discovered new historicals sources. Miladin Radovic in the work named
Selw-taught handwriting witnesses in support the hypothesis that 18th
century. We showed context during 1718-1739 where we can suppose
possibility for the construction of the St. Mark’s Church. This is the only
correct space for communication between written documents and verbally tradition...
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УДК: 355:929 Пурић Д.(093)

архивски саветник

ПРИЛОГ ЗА БИОГРАФИЈУ ДУШАНА
М. ПУРИЋА
- Картон личних и службених података Апстракт: У овом прилогу приређен је персонални досије
пешадијског потпуковника Душана М. Пурића, а на основу грађе
Војог архива у Београду – фонд Досијеи персоналних подтака
официра, подофицира и чиновника Краљевине Југославије. Састоји
се од девет страна текста, фотографија и новинских чланака
Кључне речи: Душан Пурић, Мачков Камен, Први светски
рат, Ивањица, Војна академија, Дринска дивизија, Тимочка дивизија,
одликовања
Према подацима из Протокола крштених цркве ивањичке
Душан Пурић је рођен 22. октобра 1873. године, од родитеља Милана
и Тодоре трговаца из Ивањице1. У месту рођења је завршио основну
школу, а у Београду гимназију и Војну академију. Учествовао у
Првом балканском рату 1912-1913 на служби у Штабу Дринске
дивизије I позива, а у Другом балканском рату 1913. командовао је
2. пешадијским пуком који је водио тешке борбе против бугарске
7. рилске дивизије на Рујну 1. јула 1913. У Првом св. рату био је
командант 4. пука I позива на Мачковом камену, где је погинуо у
јуришу прса у прса против делова аустроугарског 16. корпуса.
Постхумно је унапређен у чин пешадијског пуковника.

Историјски архив Ужице, Протокол крштених цркве ивањичке 1865 – 1875,
страна 76, број 94.
1
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Пурић М. Душан

У знак признања за његово јунаштво и патриотизам у Ужицу
је 2010. године подигнута спомен - биста пуковнику Душану Пурићу,
рад акадмеског вајара Бранка Тијанића2.
Објављивање Картона личних и службених података
потпуковника Душана М. Пурића покушај је да се допуни
биографија једног од најзнаменитијих официра ужичког краја
из периода одлободилачких ратова 1912 - 1918. године. Досије
се састоји од девет страница текста са подацима о школовању,
професионалном напредовању, учешћу у ратовима и одликовањима
за залсуге. Поред тога, садржи и фотографију и новнски чланак
„Поводом двадесетшестогодишњице јуначке погибије команданта
пешадијског пука I позива Душана Пурића“, али без података из
којих је новина или часописа. У чланку неименовани аутор описује
Пурићев физички изглед и истиче:
Војна енциклопедија, књ. 7, Београд, 1974, 541; Биографски лексикон Златиборског
округа, Београд, 2006, 604-605; Александар В. Савић, Погинули, умрли и нестали
Ужичани од 1912. до 1920, према листу „Ратник“ 1921-1926, Историјска баштина
број 17, Ужице, 2008, 150-154; Ђорђе Пилчевић, Милица Турудић, Херој Мачковог
камена, Вести, 14. мај 2010, 13.

2
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“Потпуковник Пурић био је један од оних најизразитијих
типова наше снажне и здраве српске расе: висок, прав као бор,
плећат, прсат, мусколозован, и увек разборит, снажан и врло ведар
дух. На лепо усађеном врату била је дивна глава, израз мушке лепоте:
црна бујна коса, чело високо и право, под челом доста јако извучене
дуге обрве, под њима два крупна црна бадем ока, која су мађијски
миловала и војнички секла; нос прав и правилна мушка уста; брада
јасно оцртана.... Лепота његовог стаса и лична лепота правила га
је у правом смислу витезом. Али, Пурић је био витез не само стасом
и држањем, већ и својом душом, јер је у његовим грудима куцало
витешко срце. Он је још као млад кадет заволео само оно што је
војничко: војну и војништво...“
У даљем тексту наглашавају се његове војничке врлине,
патриотизам и спремност на жртвовање, а део текста посвећен је
војним операцијама и борбама у којима је учествовао.
Међу досијеима персоналних података официра, подофицира
и чиновника Краљевине Југославије у Војном архиву у Београду,
налази се и досије потпуковника Душана М. Пурића. У овом прилогу
досије је приређен у изворном облику без интервенције приређивача3.

ПУРИЋ М. ДУШАН

пешадијски потпуковник
Рођен 13. октобра 1873. године у селу Ивањици, срез
Моравички, бановина Дринска, од оца Милана , тровца и мајке
Тодоре.
По свршеном 6 разреду гимназије у Београду, ступио је у Војну
академију 15. септембра 1891. године са 24 класом, коју је свршио
2. августа 1894 и произведен у чин артиљеријског потпоручника. (Ф.
А. бр 5412).
ДАЉЕ ЊЕГОВО УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКЛО
ЈЕ ОВАКО:
У чин артиљеријског поручника унапређен је 1-X-1897. г. (Ф. А. бр.
8388)
3

Војни архив, Персонални досије Душана Пурића.
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У чин артиљеријског капетана II класе унапређен је 6-XII-1900. г.
У чин ђенералштабног капетана I класе унапређен је 22-IX-1903. г.
У чин пешадијског мајора унапређен је 23-VI-1907. г.
У чин пешадијског потпунковника унапређен је 20-X-1912. г.
Погинуо 22 –IX –1914. г.
У СВОЈОЈ КАРИЈЕРИ ВРШИО ЈЕ ОВЕ ДУЖНОСТИ:
Водни официр 6. батерије 2. дивизиона Дринског артиљеријског
пука од 2-VIII-1894. до 15-IX-1897. г.
Слушалац Више војне школе Војне академије (7 класа) од 15-IX
-1897. до 1-XI-1899. г.
Комаднир 2. батерије Тимочког артиљеријског пука од 1-XI-1899.
до 1-X-1900. г.
Приправник за ђенералштабну струку од 1-X-1900. до 22-X-1902. г.
Произведен у ђенералштабну струку 22-X-1902. г.
На дсуству у Француској (Паризу) у циљу изучавања језика од 22-X
-1902. до 22-IV-1903. г.
Помоћник начленка штаба Дринске дивизијске области од 10- I-1904.
до 7-II-1904. г.
На расположењу господина министра војног од 7-II-1904. до 8-I1905. г.
Помоћник начелника штаба Дринске дивизијске области од 8-I-1905.
до 11-X-1905. г.
Помоћник шефа Ђенералштабног одељења Министарства војног од
11-X-1906. до 30-IX-1906. г.
Помоћник начелника штаба Тимочке дивизијске области од 30-IX1906. до 5-VIII-1907. г.
Преведен из ђенералштабне струке у пешадију.
Командант 2. батаљона 6. пешадијског пука од 7-IX-1907. до 24-III1908. г.
Командант батаљона 17. пешадијског пука од 1908. до 1910. г.
Командант 6. пешадијског пука од 1910. до септембра 1912. г.
Помоћник начелника штаба Дринске дивизије I позива до септембра
1912. до 19-VIII-1913. г.
Командант 4. пешадијског пука од 19-VIII-1913. до јула 1914. г.
Командант 4. пешадијског пука I позива од јула 1914. до 22-IX-1914.
г. када је погинуо.
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Пурић М. Душан

У ТОКУ РАТОВА:
У српско - турском рату 1912 - 1913. године, био је помоћник
начелника Штаба Дринске дивизије I позива. У овоме својству
у свим важнијим борбама слат је од свог команднатна дивизије,
да интервенише и управља борбама код пукова I линије. У овоме
смислу нарочито је била корисна и сапсоносна његова иницијатива
код 5. пешадијског пука у Битољској бици. Пети пешадијски пук
под командом Алексе Радовановића неуктивно (је) застао у некој
ували, одакле га је кренуо Пурић, пришавши команданту пука с
речима „Госп. пуковниче наређено је да овог момента кренете пук у
међупростор 6. и 17. пешадијског пука и у њихову висину“. Остао је
код пука док ово у целости није извршено.
У српско – бугарском рату 1913. године био је командант 2.
пешадијског пука и учествовао у бици на Брегалиници. За време
битке био је рањен, али је остао у строју.
У европском рату 1914 - 1918. године био је командант 4.
пешадијског пука I позива у саставу Ужичке војске, а потом у саставу
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Дунавске дивизије I позива. Учествовао је у борбама на Рожњу,
Милетина и Мачковом Камену где је славно пао 22 - IX -1914. године
у вршењу дужности.
РАЊЕН: 1913. године у српско - бугарском рату, али је остао
у строју.
ЗА ЗАСЛУГЕ СТЕЧЕНЕ У РАТОВИМА И МИРУ
ОДЛИКОВАН ЈЕ НАШИМ И
СТРАНИМ ОДЛИКОВАЊИМА:

НАШИМ:
Споменицом краља Петра I 1913.
Медаљом за војничке врлине (1901).
Карађорђевом звездом IV степена са мачевима (1913).
Потпуковник Пурић, спада у ред наших елитних предратних
пешадијских официра. Био је чврстог карактера, искрен,
дружељубив и хладнокрван. Службу је вршио са разумевањем и из
сопствених уверења. У току ратова непрекидно се налазио у строју
и важио је за једног од најхрабријих официра српске војске. Колики
је био његов ауторитет у пуку и лични пример у пуку, види се по
резултатима акције његовог пука.
Извори:
Подаци добијени приватно и Ранглисте 1908. године4.

4

ВА, Персонални досије Душана Пурића.
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Summary

A SUPPLEMENT TO THE BIOGRAPHY OF DUSAN.M.PURIC
- A record of personal and official data In this supplement, a personal dossier of infantry Lieutenant Colonel Dusan M. Puric has been organized based on the material from the
Military Archives in Belgrade – the Fund dossiers of personal data for officers, noncommissioned officers and officials of the Kingdom of Yugoslavia. It consists of nine pages of the text, photos and newspaper articles.
The intention of the organizer was to supplement the biography
of Dusan M. Puric, one of the most prominent officers of Uzice region
from the period of liberation wars of 1912 - 1918. The dossier consists of
nine pages of the text with information about the education, professional
advancement, participation in wars and decorations for merits.
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професор

УДК: 94(497.11 Стрмово)"1912/1918"(093)
355.1-058.65(497.11)"1912/1918"
355.291.6(497.11)"1912/1920"

СТРМОВО И СТРМОВЦИ У РАТОВИМА
1912–1920.
Сажетак: У овом рукопису обрађена су збивања у селу
Стрмову (Бачевцима) у време балканских и Првог светског рата
и приказани Стрмовци - ратници који су углавном припадали
Чертвртом пешадијском пуку „Стеван Немања“, а било их је и у
Седамнаестом, Петом, Десетом и Трећам прекобројном пуку, као
и у Златиборском добровољачком одреду мајора Косте Тодоровића.
Ово село, смештено на десној обали Дрине, која је била граница
са моћном Хабсбуршком монорхијом, највише је, од асвих села у
Ужичком крају, пострадало за време прве Аустроугарске офанзиве.
Тада су бројне куће и зграде попаљене а 30 највиђенијих Стрмоваца
убјено, заклано или запаљено. Најжешће борбе на подручју Стрмова
вођене су у новембру 1914. године када је Аустроугарска балканска
војска успела, код Бачеваца, да успостави мостобран на Дрини. У
раду су приказана и сачувана документа из периода окупације, дати
натписи са надгробних споменика и споменика крајпуташа и један
мали део сачуваних одликовања. Први списак изгинулих, ликвидираних
и помрлих Стрмоваца, као и осталих учесника ових ратова сачињен
је 1980. године и на основу писаних докумената, објављених радова
из ове области и нарочито подигнутих споменика допуњаван је до
ових дана, а изгинулим Стрмовцима подиже се споменик испред
старе школе у Бачевцима.
Кључне речи: Балкански ратови, Први светски рат, офанзива,
окупација, Ужичка војска, Ужичка бригада, четврти пук, редов,
наредник, Стрмово, Бачевци, Мачков Камен, Гучево, Албанија, Крф,
Кајмакчалан, тифус, колера, шпанска грозница.
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ПРАНГИЈА СА ШАРАМПОВА
Миран сеоски живот Стрмоваца са почетка двадесетог века
прекинули су балкански ратови. Сада се све прилагођава ратним
условима. Указом краља Петра I Карађорђевића од 30. септембра
1912. године објављена је мобилизација за рат против Турске. Тога
30. септембра са Шарампова се огласила прангија, чији су пуцњи
најавили мобилизацију1, а на Прокопу засијала велика ватра. Одмах
потом, сви војни обвезници обавештени су да се на мобилизацијским
збориштима окупе до 3. октобра.

Војвода Радомир Путник
(преузето са Википедије)

Стрмово је територијално припадало Дринској дивизијској области,
односно њеној Ужичкој пуковској
команди. Стрмовци су распоређени у
Први (бајинобаштански) батаљон IV
пешадијског пука Дринске дивизије
првог, другог и трећег позива, XVII
пешадијски пук, у који је мобилисано
људство из све три пуковске области,
III прекобројни пук, у који су распоређени прекобројни и добровољци,
коњички дивизион (у њему је коњички
официр Димитрије Вучићевић), артиљеријске и приштабске јединице
Дринске дивизије првог и другог
позива. Неки Стрмовци, који су
одсељени у ваљевски крај, мобилисани
су у V пешадијски пук.

Прангија, чији су пуцњи најавили мобилизацију, преживела је оба светска рата.
Са Шаромпава се оглашавала да најави ванредне прилике, велико невреме, све до
седамдесетих година прошлог века, када је са њом руковао Обрадин Арсеновић.
Ношена је и по селу и најављивала свадбене свечаности, све док неко није уместо
барута у њу ставио динамит.

1
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Mатрикула (војна идентификациона плочица) наредника Игњата Николића
на којој је назначена припадност 4. чети, Првом (рачанском) батаљону,
4. дринског пука, III позива

Војна обавеза обухватала је мушкарце од 18. до 50. године
старости, а обвезници су били разврстани у народну војску и
последњу одбрану.
Народна војска:
I позив – обвезници од 21. до 31. године
II позив – обвезници од 31. до 38. године
III позив – обвезници од 38. до 45. године и
последња одбрана – од 18. до 21. и од 45. до 50. године.
Мобилизацијска места 4. пука налазила су се у Ужицу, I позива
у Крчагову, II позива у Ади, а III позива на Вашаришту. Иако је
Стрмово најудаљенија општина од центра Ужичког округа, Стрмовци
су на зборишта стизали већ првог и другог дана мобилизације2. На
пут дуг 60 километара морало се пешке, а само они најимућнији
ишли су на коњу.
Обвезници III позива вршили су заштиту мобилизације
и обезбеђивали гранични фронт Дринске дивизијске области
према Турској и Аустроугарској, а обвезници последње одбране
обезбеђивали су унутрашњу мобилизацију и штитили путеве, пруге,
мостове, тунеле, телеграфске линије, магацине опреме и друге
објекте од диверзантских акција.

Радивоје Папић: Дринска дивизија, Четврти пук и Ужичани у Балканским
ратовима 1912 – 1913, Ужице, 2012. Др Раде В. Познановић: Изгинули у ратовима
1912 – 1918 из Ужичког округа, Историјски архив Ужице, 1998. године.
2
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Највише Стрмоваца, у Првом балканском рату, било је на
Вардарском ратишту. Они су са Четвртим пуком првог позива и
Петим (ваљевским) пуком прешли границу између Србије и Турске
и у силовитом нападу однели прву победу балканских савезника код
Куманова. У тој борби, која je почела 20. октобра 1912. године, пали
су и први Стрмовци: Јевтић М. Тодор, Ковачевић Видоје и каплар
Рељић П. Вукоман, који је умро од задобијених рана. Уследиле су
борбе код Велеса и Прилепа и крајем октобра и почетком новембра
велика битка на Бакарном гувну у којој су погинули Јовановић Љ.
Живан, редов, и Перишић П. Лазар. После Битољске битке, која је
трајала од 17. до 19. новембра, Стрмовци Дринске дивизије ушли су
у Битољ.
Дринска дивизија другог позива наступала је преко Косова
и Метохије, ослободила Приштину и Ђаковицу и преко северне
Албаније избила код Љеша на Јадранско море. На албанској граници
погинуо је граничар Ђукановић М. Живојин. Убрзо је наступило
примирје које није у потпуности поштовано. Највише сукоба било
је на простору Албаније где су српски војници, поред сукоба са
турском војском, били изложени и нападима Арнаута. Сећам се
приче ђеда Илије, учесника балканских ратова и Великог рата до
заробљавања 1915. године, кога су због његове побожности звали
Илија Богомољац. Да би код нас деце, који смо тада васпитавани
и образовани у духу комунизма, пробудио бар мало вере у Бога,
често нам је причао како се са својом четом нашао код места Мали
брат на граници са Албанијом. Увек пре почетка сваког посла треба
се прeкрстити и помолити Богу. Тада, када смо ишли да гушимо
побуну Арнаута, мене и још једног борца командир чете постави на
предстражу и нареди да ископамо себи заклон. Најпре сам клекао,
прекрстио се и почео да се молим. Мој друг ми се насмејао и ужурбано
кренуо да копа. Док сам се ја још молио, он је већ био у заклону.
Одједном, однекуда, долети залутали метак и погоди га усред чела...
На захтев Црне Горе, Српска врховна команда формирала је
21. фебруара 1913. године Приморски кор под командом генерала
Петра Бојовића и упутила га под Скадар. У његов састав ушла је и
Дринска дивизија II позива. Из Алексинца, где су били на одмору,
Подрињци су железницом превезени до солунског пристаништа
и укрцани на грчке бродове. Садејство са црногорском војском на
опсади Скадра трајало је свега неколико дана, јер се српска војска
под притиском великих сила морала повући. Од Стрмоваца на том
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путу, у солунском пристаништу, погинуо је потпоручник I позива
Обрадовић Антонија Милутин.
Иако је Уговор о миру између балканских савезника и
Отоманског царства потписан 30. маја 1913. године, демобилизација
војске није извршена. Због нерешеног спора око поделе Македоније
долази до заоштравања односа између Бугарске са једне стране и
Србије и Грчке са друге стране. И док представници шест великих
сила (Аустроугарска, Немачка, Уједињено Краљевство Велике
Британије, Италија, Русија и Француска) покушавају да проблем
реше договором, војске се концентришу у источној Македонији, око
Брегалнице и Злетовске реке. У центру српских положаја налазила
се Дринска дивизија I позива. Изненада, у ноћи између 29. и 30. јуна,
без објаве рата, Бугари са троструко јачим снагама, нападају пукове
Дринске дивизије. У крвавим борбама, које су трајале наредних
десет дана, погинуло је или умрло од зарaзних болести (колера,
тифус) најмање 15 Стрмоваца. У првим окршајима на Брегалници
погинули су: Ђокић Љубисава Драгомир, Николић Крсте Алимпије
и Николић Н. Рајко. У наставку борби на Овче пољу своје животе
дали су: поднаредник-кадровац Јанковић Ђоке Радован, Јовић Нешка
Чедомир, каплар I позива, Лазић Нинка Милан и Перишић Сретена
Ђорђе. За време трајања борби у обе војске појавила се епидемија
колере, која је носила животе изморених ратника и после завршетка
ратних дејстава. На Овче пољу од колере умрли су: каплар Марковић
Мијата Борисав, редов I позива Марковић Саве Иван и кадровац
Николић Љ. Ђорђе, док је болест редова 2. позива Марковић Саве
Ивана покосила у Скопљу, кадровца Николић Ранисава Остоју у
Куманову, а кадровца Николић В. Сретена у Кривој Паланци.3

Списак изгинулих ратника у ратовима 1912–1918. прављен је на основу доступних
докумената и изјава потомака и сведока, за двадесетак њих није било могуће
утврдити место смрти, па је вероватно и неки од њих настрадао у балканским
ратовима.

3
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Генерал Петар Бојовић, командант
Приморског кора. Иако се томе
противио, морао се повући из опсаде
Скадра, који је одлуком великих сила
припао новоформираној држави
Албaнији. (Преузето са Википедије)

Демобилизација је уследила одмах после потписивања
Букурештанског мира 1913. године. Војници-ратници свечано су
дочекани у Ужицу 11. августа, где су раздужили оружје и опрему и
отишли кућама.

МУЧКИ УБИЈЕНИ ОД АУСТРОУГАРА
Још Стрмовци нису били ожалили своје изгинуле ратнике нити
су рањени зацелили ране у потпуности, а прангија са Шарампова
поново је објавила мобилизацију 26. јула 1914. године. Већ прекаљени
ратници, брзо су кренули ка својим мобилизацијским збориштима,
да ступе у своје пукове. Са забринутим погледом и сузним очима
испратиле су их старе мајке, супруге, сестре, девојке-заручнице...
Њихови храниоци и заштитници, са белим торбама преко леђа, брзо
су замакли друмом уз Дрину, а оне су им дуго, дуго махале, бришући
крајичком мараме сузне очи. А њихови очеви-домаћини водили су
своју стоку, волове и коње на одредишта где су их предавали војним
властима.
Рат између Србије и Аустроугарске почео је 28. јула 1914.
године. Дринска дивизија првог и другог позива била је у саставу
Треће армије којом је командовао генерал Павле Јуришић Штурм и
посела је положаје на десној обали Дрине, низводно од Љубовије.
Четврти кадровски пук и Четврти пук првог, другог и трећег позива
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били си у саставу Ужичке војске команданта Милоша Божaновића,
која је штитила правац од Дрине према Ужицу и долини Западне
Мораве. Рејон Стрмова нашао се на левом крилу Треће армије. На
такозваном Рогачичком одсеку, на Дебелом брду, налазила су се само
два батаљона трећег позива, која су штитила правац према Ваљеву.
После две недеље артиљеријске припреме и гранатирања
српских градова и положаја, почела је прва аустроугарска офанзива
на Србију. Најпре су 12. августа створили мостобран код Лознице,
а следећег дана и код Љубовије. Највећи терет и жртве поднеле
су јединице Треће армије, односно њена Дринска дивизија првог
и другог позива. Оне су затварале простор аустријским трупама у
продору према Ваљеву, што је омогућило преорјентацију српских
снага за одлучујућу битку у долини Јадра и планини Цер. За то време
Ужичка војска добила је наредбу да наступа према Вишеграду.
Из правца Љубовије наступала је 12. брдска бригада под
командом генерала Келзера, која је била у саставу 48. аустроугарске
пешадијске дивизије под командом генерала Аислира.4 Супротставила
им се само једна чета трећепозиваца из допунских батаљона Треће
армије. Суочени са надмоћнијим непријатељем, повукли су се према
Дебелом брду ради затварања правца Рогачицa-Ваљево. У Бачеваце
су стигли у 18. августа 1914. године и ту заноћили. Следећег дана,
19. августа, починили су нечувена зверства и искалили свој бес и
мржњу убијањем недужних људи, нејачи, углавном стараца, жена и
деце.
Имали су наређење да при заузимању места одмах узимају
таоце - попове, учитеље, угледне поседнике. При поласку повести их
са собом до последњих кућа и безусловно их побити, ако само иједан
метак из места буде испаљен на трупе.5
Међутим, агресори нису чекали да на њих буде испаљен метак,
нити су таоце, угледне грађене, водили кроз село - ликвидирали
су их одмах. На самом улазу у село, пред њих је изашао познати
подрински трговац, Јевтић Радосав, који је течно говорио немачки
језик, и обратио им се на немачком језику. Шпијун, шпијун...,
завикаше освајачи на чистом српском језику и убише га на лицу места.
Исте вечери старог Јеротију Перишића и дечака Милоја Илића уби
аустријска патрола, на коју су налетели када су се током ноћи на коњу
враћали кући. Следеће жртве били су угледни свештеник Антоније
4
5

Према натпису на споменику свештенику Антонију Обрадовићу.
Др. Слободан Ристановић: Церска битка
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Обрадовић и поседник, трговац, народни посланик и преседник
Општине стрмовске Митар Вучићевић, који су својим суграђанима
причали о култури немачког народа. Дошавши до свештеникове куће,
одмах су га везали. Ту пред кућом, вод представника тог културног
народа, пред његовим очима, силује његову шеснаестогодишњу
ћерку Милену. Затим су свештеника заклали, одсекли му полни
орган и ставили га у онесвешћену Милену. Митра су на кућном
прагу исекли бајонетима. Побили су све његове сараднике, који су
се нашли у његовој близини. То су: радници у механи и екмешници
Ђукановић Борисав и Милутиновић Драгомир, рођак Вучићевић
Маринко, комшије Лазић Маринко и Митровић Војислав и ковач
Карадаревић Омер.

Антоније Обрадовић, свештеник, којег 18. августа 1914. године невиног
стрељаше аустријски ђенерали Аислир 48 пешадијска дивизија и Келзер
12. брд. бригада у његовој 66 години и попадија Мирослава Обрадовић, рођ.
Вучићевић

У Дони су најпре заклали супружнике Игњата и Неранџу
Панић, а затим 30 стараца, жена и деце из Стрмова и Доњих Кошаља
затворили у неку шталу и запалили. Међу њима од Стрмоваца су
били: Јевтић Гвозден, Јевтић Милан, Јевтић Станимир, Лазић Обрад,
Лазић Прокопије...
38

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Стрмово и Стрмовци у ратовима 1912-1920.

Видевши да окупатори пале куће, Сава Арсеновић из Жегиња
и Зарија Милићевић из Доне сакрили су се у Савин чардак. Међутим,
они запалише и кућу и чардак. У свом даљем наступу, према
Рогачици и Дебелом брду у Јаковцу заклаше Божидара Игњатовића,
а у Скакавцима Владисава Митровића. Наступајући даље кроз село,
агресори ухватише, истераше на Прокоп и заклаше старце: Ракић
Косту, Спасојевић Мијаила, Тодоровић Игњата, Тодоровић Радича,
Тодоровић Симеуна и Ћубић Стевана.

Владисав Митровић, рођен
1851. г., мучки убијен од
Аустро-Мађара 1914. синови;
Велимир (1881–1932); Радисав
(1893–1922); Радован (1895–
1915) албанске голготе жртва

Митар Вучићевић, трговац,
председник општине, народни
посланик, рођен 1856. У
Бачевцима, а погинуо 5. августа
1914. године на прагу своје куће
од првих најезда аустроугарских
трупа који пређоше преко Дрине
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Димитрије Митра Вучићевића,
коњички потпуковник, носилац
Албанске споменице и других
одликовања, после рата живео
у Ужицу, од 1938–1941. био је
председник општине Ужице

Споменик Игњату и Неранџи
Панић на коме пише: Игњат
Панић и његова супруга Неранџа
живели 56 г., које су непријатељи
поклали 1914. г. Спомен подиже
брат Јаков и снаја Аница

Владисав је првобитно сахрањен у гробљу на Љештаначком
брду. Син Спасоје 1936. године пренео његове посмртне остатке у
порту бачевачке цркве и подигао овај споменик
Јевтић Васе Борисав, особа са сметњама у развоју, гађао
швапску патролу камењем и клиповима кукуруза, они узвратили
пушчаним мецима.
Описујући ово стање књижевник Вукадин Сретеновић у свом
роману Ужичка војска записао је:
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… Ситуација на фронту Треће армије не задаје бриге,
пошто је благовремено стигла и Моравска дивизија другог позива
на угрожено крајње лево крило ове армије. Дејству непријатеља
од Рогачице преко Дебелог брда, где се налазе само два батаљона
трећег позива, који припадају Трећој армији, могла би успешно
парирати Ужичка војска.
Стога се наређује команданту Ужичке војске да врши
обезбеђење правца Рогачица - Ваљево. Затим је уследило наређење
бр. 1524.
„Наредите одмах да се правац Рогачица - Ваљево јаче
осмотри и довољно обезбеди, јер у том правцу, по извештају
команданта Треће армије, појављују се непријатељске патроле. На
Дебелом брду се налазе две слабе чете од допунских трупа Треће
армије - одмах их појачајте.“
Ради обезбеђења правца Рогачица–Ваљево појачан је
Рогачички одсек, са једном Четом трећег позива и 3 добровољачке
чете. Сем тога, 1 ескадрон са 2 митраљеза, који је стигао у Бајину
Башту упућен је у Рогачицу, ради јачег извиђања у правцу селa
Бачевци и одржавања везе са Дебелим брдом.
Непријатељске коњичке патроле стизале су до Оклеца, изнад
Постењских стена. До борбе није долазило.
Код села Стрмова, на левој обали Дрине, примећен је један
непријатељски батаљон.
Један аустријски наредник, бегунац из Другог босанскохерцеговачког пука, који се предаo, изјавио је да се у Бачевцима
налази: 12. брдска бригада, 8 брдских топова, 12 митраљеза и вод
коњице.7
Током 19. и 20. августа 12. брдска бригада успела је да овлада
положајима Вранковина - Трубало - Гвоздац. У међувремену су код
Бачеваца изградили понтонски мост.
У оваквој ситуацији, командант Ужичке војске наређује да
се боље осигура правац Рогачица - Дебело брдо, те је упућена једна
чета из прекобројног пука трећег позива на Звезду, источно од
Рогачице.
У исто време наређено је команданту Рогачичког одреда
да најупорније брани положај Просек-Перуника, одржавајући
везу са Трећом армијом на Дебелом брду. За овај циљ стављен
му је на располагање ескадрон коњице са једним митраљезом из
Шумадијског коњичког дивизиона другог позива.
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Овог дана очекивао се напад надмоћније непријатељске снаге
од Бачеваца ка Рогачици, па је командант Ужичке бригаде упутио
са Мусиног брда на Кадињачу 4 дебанжова топа.6
До овог напада није дошло јер је судбина офанзиве решена на
Јадру и Церу, тако да су и предњи делови непријатељске 12. брдске
бригаде пред мрак, 20. августа почели повлачење. Гоне их Рогачички
одред Ужичке бригаде и ескадрон коњице. Пут је био закрчен
комором и заробљеном непријатељском војском. Поред пута лежала
су попаљена аустријска кола, надувени лешеви коња и војника.
Један део непријатеља прелази Дрину код Факовића и одступа према
Сребреници, а други део бежи према Љубовији. После спајања са
Љубовијским одредом борци Рогачичког одреда вратили су се на
старе положаје, а ескадрон у састав Шумадијске дивизије другог
позива.
За деловима 12. бригаде који су из Бачеваца прешли у Факовиће
упућена је једна добровољачка чета од 150 комита (четника), под
командом мајора Косте Тодоровића. Прешли су Дрину код Бачеваца
31. августа 1914. године. У овој чети од Стрмоваца били су Рајко
Ристановић и Здравко Спасојевић. Рајко је био и борац и водич, јер
је ове терене познавао из времена пре рата.
У тим првим борбама погинули су Стрмовци, ратници
Четвртог пука првог и другог позива: Јосиповића Јанка Милорад,
наредник Панић Теодосија Јеврем, кадровац Николић Алексе
Светозар и Тодоровић Сретена Бранко.

Патрола на Дрини августа 1914. године (преузето
из Политикиног забавника)
6

Вукадин Сретеновић: Ужичка војска, Слобода Београд, 1977, страна 52.

42

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Стрмово и Стрмовци у ратовима 1912-1920.

БИТКА НА ДРИНИ
Битка на Дрини или Дринска битка представља низ борби
између српске и аустроугарске војске, у јесен 1914. године, на веома
дугачком фронту: Шабац – Митровица – Лешница – Лозница –
Крупањ – Љубовија – Бајина Башта – Вишеград. Друга поћорекова
офанзива на Србију почела је 8. септембра да би парирала успешну
српску офанзиву у Срему. Због преласка јаких аустријских снага
преко Дрине, у подножју Соколских планина, Српска врховна
команда је 9. септембра наредила команданту Ужичке војске да
упути у састав Треће армије Четврти пук првог позива и Четврти пук
другог позива са њиховим допунским батаљонима и две батерије.
Четврти кадровски пук и Четврти пук трећег позива остали су у
саставу Ужичке војске чија главнина 14. септембра 1914. године
успоставља мостобран на Дрини код Вишеграда и наступа према
Власеници и Рогатици. На десном крилу Ужичке војске, која захвата
и рејон Стрмова налази се Ужичка бригада.7
За добровољачком четом Косте Тодоровића, која је, успут,
успела да до последњег члана уништи неколико банди шуцкора8 и
после тешких борби стигне до Сребренице наступају и трупе Ужичке
бригаде; 2 батаљонa трећепозиаваца, а 14. септембра и 2. батаљон 4.
пука 3. позива (4 официра и 594 војника). Сребреница је освојена 18.
септембра 1914. године, а одмах затим и Братунац. У Сребреници је
одред био неколико дана, а Тодоровић, свестан да не може да држи
град, под притиском надмоћног непријатеља, повукао се на почетне
положаје изнад Сребренице.
Пошто су аустријска војска и шуцкори наставили са терором,
Тодоровић је добио наређење, да по трећи пут крене у правцу
Сребренице и заузме је по сваку цену. Када се чета приближавала
Сребреници, на Караџином брду улетела је у аустријску заседу.
Желећи да задржи своју поколебану јединицу, јурнуо је сам напред.
Том приликом погинуло је више од 50 бораца, а Коста је добио три
прострелне ране, кроз обе ноге и слабину. Сакрили су га у неки
стог сена, али га је потера убрзо пронашла, однела у Сребреницу
Вукадин Сретеновић: Ужичка војска, Слобода Београд, 1977, страна 56.
Шуцкори – специјалне јединице жандармерије у аустроугарској провинцији
Босни и Херцеговини, углавном састављени од локалног становништва, Бошњака
и Хрвата.

7
8
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и спалила на ломачи. Преживели његови борци, међу њима и Рајко
Ристановић, распоређени су регуларне јединице или прешли су
одред Војводе Вука.9
Од чича (трећепозиваца) из Стрмова, код Братунца је погинуо
каплар Милутиновић Јеврема Рајко, а у борбама око Вишеграда и
на Виогору Ђорђевић Николе Војислав, Ђорђевић Николе Јован,
Обрадовић Миленка Обрадин, Стефановић Цвије Михаило, Јанковић
Јовице Субота...
У исто време на Мачковом камену, где је стигао Четврти пук
првог позива, и Гучеву, где је положаје посео Четврти пук другог
позива, одигравала се крвава драма.
У војној историји, борбе на Мачковом камену, забележене су
као најогорченије, најкрвавије и најдинамичније борбе. У очајничком
рвању Мачков камен привлачио је обе стране као магнет и прелазио
у руке час једној, час другој страни и по неколико пута на дан.
Предвођени неустрашивим командантом, потпуковником Душаном
Пурићeм Ужичани су ишли из јуриша у јуриш и одбијали да се
повуку у резерву. У огорченом рвању и клању, борењу прса у прса,
где су бајонети ломили кости ратника, кундаци разбијали лобање,
зуби заривали у месо, а прасак бомби и граната заглушивали бојну
вику, своје животе на олтар отаџбини положило је око 20 Стрмоваца.
Њихова имена су: Спасојевић Филип, каплар, Продановић Обрада
Будимир каплар и редови - 3 Биљића: Вучета, Константин и Симеун,
Марјановић Никола, Милосављевић Милоје; три Николића -Јанићије,
Милан и Никола; Пурић Дамњан, Ракић Петар, Ристановић Станко,
Симеуновић Тихомир, Симић Млађен...
Колона Четвртог
пешадијског пука Стеван
Немања под заставом и
командом команданта
пука потпуковника
Душана Пурића заузима
положаје на Мачковом
Kамену 1914.

др Богумил Храбак: Дејства добровољачко-четничких јединица у Ужичкој војсци
у лето 1914. године, Ужички зборник бр. 9 1980.
9
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Гучевска битка позната је као једна од првих рововских
битака из Првог светског рата. Српски и аустроугарски ровови били
су на веома малој удаљености, која је на појединим котама износила
5-7 метара. Овако мала удаљеност између српских и аустроугарских
ровова била је ради паралисања аустроугарске артиљерије,
која је била далеко надмоћнија од српске. На Гучеву и околини
пали су следећи другопозивци из Стрмова: редов Вукосављевић
Јанко, резервни поручник Вучићевић М. Драгомир, поднаредник
Ђукановић Ц. Обрад, редов Јанковић Љ. Љубомир, редов Јеремић
Г. Милорад, редов Јосиповић Ј. Алекса, редов Јосиповић M. Петар,
редов Јосиповић В. Стојадин, редов Јосиповић В. Стојан, редов
Марјановић Т. Владисав, редов Николић М. Ненад, редов Прокић
М. Стојан, редов Симић Митар, редов Цвијић Н. Милан, редов
Ђукановић Ц. Тихомир. За исказану храброст у овој бици каплар
Николић Ненад, одликован је златном медаљом Милош Обилић.

За исказану храброст на Гучеву каплар Ненад
Николић посмртно је одликован златном медаљом
за храброст Милош Обилић
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ТРЕЋА ОФАНЗИВА
После крвавих борби на Дрини уследио је предах пред још
теже борбе. Аустроугарска балканска војска, после одмора, допуне
опреме и појачања артиљерије кренула је 6. новембра 1914. године
у нову општу офанзиву. На подручју Стрмова, које ће и овај пут
бити жариште жестоких борби, на такозваном Рогачичком одсеку,
положаје држи Ужичка бригада, чији је командант генерал Иван С.
Павловић. Ево како је он у својој књизи Из наше офанзиве описао
ове догађаје:10
... У зору, 25. октобра (7. новембра) непријатељ врши напад
према целом фронту Ужичке бригаде. Нарочито јаком ватром
дејствује на Дрини према селима Оклецу, Стрмову, Петричи
и Дервенти. Напади су свуда били одбијени сем према Оклецу
и Стрмову. Јаком концентричном ватром на овим местима
непријатељ успева да потисне са Дрине наше предње делове и врши
прелаз Дрине у јаким масама.11
На положајима Главица - Ждријело, изнад села Стрмова и
Оклеца трупе Рогачичког одсека Ужичке бригаде целог дана дају
јак отпор и противстају непријатељском надирању. Борба се
продужава у ноћ. Јаком навалом непријатељ овлађује Главицом.
Огорчена ноћна борба 25/26. октобра (7/8. новембра МЈ) продужава
се на положајима Ждрело - Трубало. После дуге и упорне борбе
непријатељ је 26. октобра (8. новембра МЈ) до зоре овладао
положајима: Главица - Трубало - Ждријело.
Деснокрилне трупе Рогачичког одсека поседају положаје:
Шарампов - Црвене стене - Запоље. Оне на овим положајима и на
линији Биљези-Товарница у огорченим борбама 26. и 27. октобра (8.
и 9. новембра МЈ) одбијају јако надмоћнијег непријатеља и положаје
одржавају. Непријатељ трпи велике губитке, застаје, ојачавајући
се трупама које непрестано прелазе Дрину.
Стеван Игњић: Споменица изгинулим ворцима и жртвама Среза рачанског 19121918.
11
Понтонски мост је постављен између Факовића и Бачеваца на месту које се
зове Завоз. Када су рониоци са академиком Војином Трбуховићем 1981. године
претраживали корито Дрине, на овом делу пронашли су његове остатке и више
примерака оружја. Понтон су неколико пута кидани балванима које су Срби
бацали у Дрину.
10
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Сви покушаји Аустријанаца да пређу Дрину на осталом
фронту Ужичке бригаде одбијени су.
По подацима добијеним од заробљеника, Аустријанци су на
фронту Стрмово - Оклетац пребацили 1, 4, 5. и 13. пешачку бригаду.
Ноћу 27. октобра (9. новембра МЈ), по наређењу Врховне
Команде О бр. 6145, од трупа на Дебелом брду и 15. прекобројног пука
- целог Рогачичког Одсека, образује се одред под командом резервног
пуковника Петра Машића, који је 28. октобра (10. новембра МЈ)
примио команду над одредом на Дебелом брду, за одбрану правца
Дебело Брдо - Ваљево.
Командант Рогачичког одсека, потпуковник Ђорђе Манојловић, услед ситуације на Дебелом Брду, према отуда добивеном
наређењу 29. октобра (11. новембра МЈ) по подне, повукао се са
својим трупама са линије Запоље – Шарампов ка Дебелом Брду.

Иван С. Павловић, пуковник,
командант Ужичке бригаде 1913.
(Народни музеј Ужице)

Према сећању старих Стрмоваца посебно жестоке борбе
вођене су око Запоља. Када се код наших трупа осетила несташица
муниције, са Црвених стена и Запоља отискивали су стене и камење
од којег су настрадали многи непријатељски војници. Плавио се
Швабо испод Запоља. Њихови лешеви прекривали су Бачевачку
раван.12

12

Прича Милоја Ђорђевића
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Запоље - некад поприште жестоких борби. Овде се од 1996. године на
Велику Госпојину одржава народни вашар

У склопу опште стратегије у Колубарској бици, Ужичка
бригада, у којој је био знатан број Рачана, а тиме и Стрмоваца,
повлачи се испред технички и бројно јачег непријатеља. Паралелно
са војском, заплашено терором непријатеља за време прве офанзиве,
повлачи се и цивилно становништво. Са собом носе најнужније
ствари и воде крупну стоку, што ствара знатне проблеме на блатњавим
и лошим путевима. Преко Ужица и Пожеге, Ужичка војска повлачи
се у правцу Овчара и Каблара и зауставља изнад Западне Мораве,
на планини Јелици, у рејону села Крстац. Цивилно становништво
наставља даље, све до Чачка.
Одлучујућа битка на овом делу ратишта одиграла се 5.
децембра 1914. године. Величанствена победа Ужичке војске на
Крстцу, која је извојевана надчовачанским напорима, упркос умору
и недостатку одеће, обуће и опреме, уздигла је морал српске војске.
Непријатељ, чије су трупе биле крајње деморалисане, бежао је у
нереду, а неке групе војника које су заостале по селима предавале
су се, не само војницима већ и ненаоружаним мештанима. Од
Стрмоваца у овој борби погинули су трећепозивци Илић Богдана
Илија и Крстић Марка Богосав. У борбама на Колубари, Сувобору и
Руднику остали су резервни поручник Вучићевић Деспота Милош,
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командант трупне коморе X пешадијског пука, Васиљевић Срећка
Милорад, Ђорђевић Јакова Живојин, Маринковић Н. Ненад, Ђокић
Николе Милан и Миливојевић Мијаила Сретен.

ДЕВЕСТОПЕТНАЕСТА И АЛБАНСКА ГОЛГОТА
После ових борби и бекства агресора преко Дрине наступило
је десетомесечно затишје на фронту. Међутим, патње и умирања
нису престали. Епидемија пегавог тифуса која се јавља у децембру
1914. године, кулминира почетком 1915. У ужичкој и ваљевској
болници, али и на положајима умиру прекаљени ратници: редов
3. позива Аџић Милутин, кадровац Ђуканпвић Леонтија Милорад,
Јосиповић Соврена Вукоман, Јосиповић Јоксима Ђурђе, редов
3. Позива, Јосиповић Јоксима Милан, редов 3. позива, Мијатовић
Јеврема Арсеније, редов 2. позива, Миливојевић Мијаила Сретен,
редов 2. позива, Милосављевић Недељка Милета, редов 3.
позива, Милосављевић Недељка Милосав, редов трећег позива,
Милосављевић Недељка Сретен, редов 3. позива, Митровић
Пантелије Митар, редов трећег позива, Срећковић Милована Рајко,
редов 2. позива, Тодоровић Илије Радомир...
Болест се преноси и на цивилно становништво. Умиру
жене, деца, старци, регрути. Још у првој офанзиви побијени су
највиђенији људи у селу. Сада је председник Општине стрмовске
Ранисав Обрадовић. Благајник је Сретен В. Арсеновић. Свештеничке
дужности преузео је парох рогачички Глигорије Поповић. Двадесетог
јануара (3. фебруара по новом календару) 1915. године, Суд општине
стрмовске пише пароху цркве рогачичке:13
Молим пароха цркве Рогачичке да изволи попунити Регрутни
свештенички списак. Који су помрли и у које време а по извештају
породица шаљемо вам списак помрлих регрута по назначавању
њиних родитеља.
Молимо пароха цркве Рогачичке да ово уради у нај краћем
року јер је врло хитно.
20/I – 1915. год.
Председ. Суда
Стрмово
Печат
Ран. Обрадовић

Историјски архив Ужице; Допис пронађен у Матичним књигама умрлих
Парохије горњотрешничке.
13
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Почетком јануара 1915. године, IV пешадијски пук Стеван
Немања I позива пребачен је из Ваљева у Неготин. А када је Бугарска
отворила фронт према Србији, јединица је заузела положаје на
линији: Петрово село - Књажевац - Локва.14
Ужичка војска престала је да постоји као формацијска
јединица 25. септембра 1915. Формиран је Ужички одред у чијем
саставу су и 4. кадровски пук на одсеку од ушћа р. Бруснице до ушћа
Рзава у Дрину, док је 4. пук 3. позива као резерва одреда смештен у
рејону Граба, Кадињаче и Дуба.
На подручју Стрмова, уз десну обалу Дрине, налазио се 2.
прекобројни пук 3. позива, који је држао положаје од ушћа Трешнице
до Дервенте. Када је почела тројна офанзива на Србију, 6. октобра
1915. године, Четврти пешадијски пук трећег позива пребачен
је на положаје код Вишеграда. Ту су чиче, у свануће 8. октобра,
енергичним противнападом зауставиле наступање аустроугарских
Др Стеван Игњић: Ужички IV пешадијски пук Стеван Немања I позива; Ужички
зборник бр. 10, 1981.

14
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снага и присилили их на панично бекство преко Дрине. Врховна
команда је, проценивши да на сектору код Вишеграда непријатељ
неће ускоро предузети нови напад већих размера – већ 10. октобра
наредила је да се 4. кадровски пук повуче са овог фронта и упути
возом до Владичиног Хана, затим да одмах продужи на Власину у
састав Власинског одреда.
Иако знатно ослабљен одласком 4. кадровског пука, Ужички
одред имао је задатак да и даље остане на положајима, а посебно да
држи Дебело брдо и Кадињачу, све до повлачења свих снага Прве
армије на Колубару.
Крајем октобра Ужички одред повлачи се у долину Западне
Мораве, а крајем новембра стиже на Косово.15 На Косово стиже
и 4. пук другог позива који се борио против Немаца на северном
фронту. У тим борбама погинули су Стрмовци: Мијатовић Алексија
Велизар, Мијатовић Радосав, Спасојевић Илије Стеван, Тодоровић
Добрисава Никола, Тодосијевић Косте Рајко, Тодосијевић Косте
Здравко, Филиповић Недељка Владисав. У борбама на Бугарској
граници погинули су кадровци и граничари Ђокић Крсмана Милоје,
Маринковић Недељка Божидар, Марјановић Тодора Витомир,
Марјановић Малише Милорад, Обрадовић Живка Маринко... Знатан
број Стрмоваца пао је у заробљеништво. Неки успевају да побегну
из логора на Копаонику и врате се кућама. При покушају бекства из
логора погинуо је Николић Јеврем. Кући су се вратили и они који су
при повлачењу изгубили контакт са јединицом.
Вућићевић Вукашин (седи)
и Јосиповић Радосав у
заробљеничком логору и Мађарској

Милан П. Граховац: Дејства ужичког одреда 1915. године до ступања на Косово,
Ужички зборник бр. 13 1984.

15
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Уследила је Албанска голгота. У врлетима Албаније и Црне
Горе, због глади, исцрпљености, мраза, набујалих река, животе су
изгубили: Биљић Светозара Тијосав, Јакшић Милана Вукадин,
Николић Ранисава Рајко, Миливојевић Ивана Божидар, Митровић
Јеремије Панто, Митровић Владисава Радован, Николић Аврама
Светозар, Обрадовић Миладина Субота, Ракић Митра Будимир,
Спасојевић Милорада Станко, Тодоровић Игњата Миладин, Ћубић
Ч. Божидар, Филиповић Давида Милорад... Болест је наставила да
коси и по доласку на Крф. Посмртни остаци Николић Јакова Видоја,
Николић Јевте Косте, Обрадовић Недељка Томе... завршили су у
Плавој гробници, крај острва Видо. Током лета војска се на Крфу
опоравила. Њене дивизије су обновљене. Ужичани, а самим тим и
Стрмовци, поново су у саставу Дринске дивизије, у свом Четвртом
пешадијском пуку Стеван Немања 1, 2. и 3. позива. Сада, окрепљени
и освежени, ратници су имали времена и за игру и за песму. У жудњи
за отаџбином настала је и следећа песма.

OСВЕТНИЦИ16

(НАРОДНА ПЕСМА ИСПЕВАНА НА
СОЛУНСКОМ ФРОНТУ)
Српска војска на Крф стала,
По острву жагор бруји,
Из облака киша лије,
Узбуркано море бруји...

Шатори су тесна кућа,
Али за све места има:
Згрчио се друг до друга Те ја тако топло свима.

Под столетним маслинама
Шатори се српски беле,
Под њима се одмарају
Српске чете оживеле.

Разговор се живо води,
За причом се прича ниже,
А досетке пошалице,
Једна другу бурно стиже!

Прошли дани искушења,
Нова нада душе згрева,
Нова нада – стара вера,
А на Крфу Србин пева!

Само један војник млади,
Мутна ока, бледа лица,
Ћути тужно, невесело,
Сред песама, пошалица.

Песму сам први пут слушао као дете од старог ратника, учесника оба балканска
и Великог (Првог светског) рата, носиоца Албанске споменице Саватије Аџића
– Тодоровића. Ову верзију песме забележио је наставник Видан Павићевић из
Оклеца, од оца Драгољуба.)
16
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Преко морских бурних вала
Замућен му поглед блуди,
И дубоки, тежак уздах,
У младом се осмех губи.

Кућа ми је украј пута,
И ја стегох пушку боље.
Још понесох две - три бомбе:
Може доћи до невоље.

Тешка туга њега мори,
Горки јад му срце пара,
Али што га младог мучи Нико не зна од другара.

Стигох кући – али касно!
Тамо беху већ Бугари.
Ено прве страшне слике:
Обешен ми бабо стари.

Већ и њега задиркују,
И са њим се сваки шали.
Питају га: што је тужан?
Питају га: за чим жали?

А на прагу, авај, Боже Сва у крви наја лежи
И слабачким гласом виче:
- Радивоје, сине, бежи!

Де олакшај срцу своме,
Повери нам тајне своје.
То ће лепа прича бити,
Причај друже Радивоје!

А у кућу када ступи'
Излудити тада хтедо':
Поред моје мртве љубе
Лежи наше мртво чедо!

А Радивој' махну руком:
Испунићу вашу жељу,
Али то ће и крај бити,
Нашој шали и весељу.

И оно се невинашце
Већ растало с овим светом:
Видео сам да је било
Прободено бајонетом.

Крвава је прича моја,
И жалосна тајна моја.
То бејаше после оног
На Морави страшног боја.

А у другом крају собе,
Где икона стоји стара Као да су у гостима,
Вино пије шест Бугара!

Непријатељ беше јачи,
Ми морасмо даље ићи,
И ја реших на растанку
Часном дому своме сићи.

Тад ми крвца зали очи
И ја јекну из дна груди:
Опростите миле душе,
У пакао ви нељуди!
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Па убацим једну бомбу
Посред оне руље клете
И ниједан од Бугара
Не утече од освете!

Радивоје сврши причу Под шатором тајац наста,
Нико ништа не говори,
А дисање ко да заста.

Из мог дома порушеног
Дим се диже у висину,
А кад пламен све прогута
Ја умакох у планину.

Али, зачас после тога,
Нагрнуше сви из гласа:
Ими ћемо с тобом, друже,
У освету сваког часа!

Где да склоним пусту главу,
Нисам зато још на свету,
Већ и даље да продужим Страшну казну и освету!

У освету за све жртве
- Што падоше за слободу,
У освету за част дому,
Отаџбини и свом роду!

Евиденциона листа Биљић Вукојице из болнице у Бизерти

Током лета 1916. године, опорављена, наоружана и реконструисана српска војска пребачена је француским бродовима у Солун, око
кога је од снага четири велике силе (Велика Британија, Француска,
Италија и Русија) и Србије формиран Солунски фронт. Српске
армије поселе су положаје наспрам Бугарских.
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Крста Вучићевић (лево), један од тројице синова Митра
Вучићевића са Велимиром Урошевићем у Солуну 1916. године

Сада је већина Стрмоваца у јединственом IV пешадијском
пуку Стеван Немања у саставу Дринске дивизије, која припада
Трећој армији и којом командује генерал Павле Јуришић Штурм.
До првих борби долази већ у другој половини августа, када Бугари
крећу у офанзиву против српске војске која је још у фази поседања
положаја. У операционом дневнику IV пешадијског пука првог
позива записано је да је на Чегањским планинама 22. августа 1916.
године погинуо поднаредник 1. позива Вујић Крсте Тодор и Николић
Јевте Милорад. Дринска дивизија учествује у крвавим борбама на
Кајмакчалану и прва ступа на тло Србије. Ту на крову Балкана заувек
су остали: наредник Вујић Крсте Љубомир и редови Васиљевић
Милорада Алекса, Обрадовић Љубисава Павле и Филиповић Давида
Милутин, а на Груничком вису 13. новембра 1916. пада и поручник
1. позива Митровић Арсенија Сретен...
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ОКУПАЦИЈА
Трогодишња аустроугарска окупација Рачанског среза и
Стрмова у њему трајала је од краја октобра 1915. до краја октобра
1918. године. Окупационе војне власти задржале су административну
поделу по законима предратне Србије, само што су називе мало
измењали, па је пореска општина Стрмово припадала Среском
заповедништву Бајина Башта, Окружном заповедништву Ужице
и Војној централној губернији у Србији. Општинске власти, тамо
где где су биле поуздане, биле су у рукама домаћих представника,
а где нису биле, замењивани су представницима жандармерије.
Како им Обрадовић Ранисав није био по вољи, за кмета Општине
стрмовске постављају Арсеновић Миливоја из Јездиновца, учесника
балканских ратова, који је 1914. престарио за војни позив а за
благајника Вит(ора) Симеуновића.17 Њихова имена су у потписима
квита и пореских књижица за време окупације 1916–1918. године,
који су оверени печатом са текстом на српском (хрватска варијанта)
и немачком језику – латиницом: POGLAVARSTVO OPŠTINE – STRMOVO – GEMEINDEAMT. Поред њих, потписник пописних листа,
испред окупационих, жандармеријских власти је и Бертон Миклош.18

У потпису је Vit. Simeunovič (латиницом) што може бити Витор Јована
Симеуновића или Витомир Продана Симеуновића (што је мање вероватно јер је
Витомир као резервни официр српске војске био теже рањен у некој од ранијих
борби).
18
У потпису је Vit. Simeunovič (латиницом) што може бити Витор Јована
Симеуновића или Витомир Продана Симеуновића (што је мање вероватно јер је
Витомир као резервни официр српске војске био теже рањен у некој од ранијих
борби).
17
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Пореска књижица
удове Драгиње
Јосиповић

Најближа жандармеријска постаја, пошта и телефон били су
у Рогачици.
Аустроугарске власти биле су веома заинтересоване за
све статистичке податке који су се односили на бројно стање
становништва, стоке и свих културних површина и прометних
средстава, које обрађује један пољоделац (власник, закупац) и које
пољоделству и шумарству служе.19
По попису становништва од 10. јула 1916. године, у Стрмову
је 400 становника мање него 1910. Ако би се у обзир узео природни
прираштај становништва од 1910. до 1914. године, ови губици
становништва знатно су већи. Број мушкараца 1910. године био је
за 40 већи од броја жена. Сада 1916. године број жена је већи за 182.
Пописни лист из 1918. године штампан је на немачком, мађарском, хрватском и
српском језику.
19
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Да би обезбедиле довољно хране за потребе војске,
становништва Двојне монархије и градског становништва у
Србији, окупационе снаге најпре су ишле од куће до куће у потрази
храном, коју су одузимали (пљачкали). Касније доносе прописе о
реквизицији, односно принудном откупу вишкова пољопривредних
производа. У почетку су пољоделци могли да за своје потребе задрже
350 грама брашна дневно по особи. Временом им је ова количина
смањивана, да би се од 1918. свела се на свега 100 грама брашна по
особи. Окупатор је покушавао да пописом свих културних површина
и прометних средстава које обрађује један исти пољоделац (власник,
закупац) и планирањем за наредну годину подигне ниво производње
на предратни ниво. Тако је сваки пољоделец добијао 150 кг пшенице
по хектару за сетву. Међутим, то је било веома тешко постићи јер
није било више способне радне снаге за обрађивање земље, а ни
воље да се храна производи за окупатора. Онима који нису обрадили
планиране парцеле кажњавани су, а неки чак осуђени и интернирани.
У „Службеном гласнику АМТС-БЛАТ Окружне команде у Ужицу
објављено је да су, „због тога што нису обрадили своја поља“, са
1 до 9 дана затвора, кажњени следећи Стрмовци: Лазаревић Лена,
Николић Јелена, Биљић Јеремија, Митровић Даринка, Тодоровић
Стојка и Ђукановић Машо.20
Поред тога, година 1916. била је неродна. Суша и град узели су
свој данак. Претила је глад.21 Да би преживело, сеоско становништво
прибегава лукавству и скрива храну. Најчешће су копане и маскиране
земунице у шумама и скривеним местима22, или прављене тајне одаје
у кућама и помоћним зградама. Због тога су окупаторске власти
предузимале репресије у виду суђења, кажњавања, интернације, па
и вешања. Посебну тешкоћу осиромашеном и ратом проређеном
становништву представљало је снабдевање монополисаним увозним
производима као што су со и шећер. То су користили аустријски
жандари, па су сељацима продавали (шверцовали) или мењали со
за животне намернице под веома, за сељаке, неповољним условима.
ББ Глас 111 од 27.07.2015. ; Стево Игњић: Трагом докумената (51)
Љубо Поповић: Први светски рат - организација окупационе власти (Ужице
некад и сад – Википедија). Пописни лист број 113 од 5. марта 1918. удове
Јосиповић Драгиње. Поред комисије коју су чинили Берток Миклош (представник
окупационих власти и кмет Миливоје Арсеновић наведена су и имена два сведока
- Димитрије Васиљевић и Никодин Николић.
22
Остаци једне овакве земунице још се могу уочити у Јосиповића шевару у засеоку
Јаковац.
20
21
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Заглавље пописног листа из 1918.

Једном приликом, жандари стигоше у кућу Милорада
Ђукановића званог Сејдо. Док су женама из комшилука продавали
со, ухвати их ноћ, па ту осташе на преноћишту. Током ноћи неко
им покраде со. Када су ујутру приметили нестанак робе, за крађу
оптуже Сејду и његову супругу Даринку. У свађи и гужви која је
уследила Милорад неким тупим предметом удари војника у главу
и он на месту остане мртав. Сејдо побегне у шуму, а жандарима за
потеру стигне појачање. Када су запретили да ће сву чељад у кући
побити, а кућу и зграде запалити, бегунци су морали да се предају.
Одведени су у Ужице где су осуђени на смрт и обешени.
Поред пореза, разних приреза и реквизиције пољопривредних
производа окупатор је Стрмовце (Стрмовке) притискао и кулуком
(обавезама у радној снази). Дуго се причало у Стрмову како су
сељанке у пртеним торбицама носиле шљунак са Дрине за насипање
дринског друма.

ОСЛОБОЂЕЊЕ
До лета 1918. године није било значајних борби на Солунском
фронту. У међувремену, на страну савезника ступила је и Грчка,
за команданта свих снага на Солунском фронту постављен је
француски генерал Франше д’ Епере. За начелника штаба Српске
врховне команде постављен је војвода Живојин Мишић. Дринска
дивизија, у којој је и Четврти пешадијски пук Стеван Немања и у
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њему већина Стрмоваца, у саставу је Прве армије којом командује
генерал/војвода Петар Бојовић.
После артиљеријске припреме која је почела 14. септембра у 8
часова, у зору 15. септембра, савезничке снаге на Солунском фронту
крећу у незадрживи напад. У центру напада су српске армије које
хитају према давно напуштеној отаџбини. Јединице војводе Степе
ослобађају Ужице 29. октобра 1918. године. Следећег дана стижу
у Бајину Башту и Рогачицу. На путу за Љубовију, у Стрмово стижу
31. октобра 1918. У пробоју Солунског фронта живот су изгубили
Стрмовци: редов-артиљрац Биљић Р. Радојица, редов 3. позива
Биљић Филип, редов 1. позива Тодоровић Пантелије Алимпије,
редов 3. позива Марковић Саве Милош... а Миливојевић Мијаила
Димитрије разболео се од тифуса и умро у Злодолу, надомак родног
села.
Стеван (Мијаила) Вишњић,
наредник, витез Карађорђеве звезде,
учесник свих ратова 1912–1918. На
Костајнику код Крупња показао
изузетну храброст и лукавство,
када је, тешко рањен, заробио 40
непријатељских војника. За то је
одликован Карађорђевом звездом са
мачевима. Други пут је тешко рањен
на Солунском фронту. Носилац је и
многих других одликовања: Сребрене
медаље за храброст (1912), Златне
медаље за храброст Милош Обилић,
Албанске споменице, Руске сребрене
медаље ...23

Преживели ратници не враћају се одмах својим кућама.
Прелазе преко граничних река и ступају на тло Двојне монархије.
Четврти пук, у коме је највише Стрмоваца смештен је у Дубровнику.
О њиховом боравку у овом граду детаљно се можемо упознати из
дневника Стојадина Вучићевића који је у то време био писар 1. чете
1. батаљона IV пешадијског пука Стеван Немања. Истовремено
23

Милорад Радојчић (Ваљево):Тамнавци Носиоци Карађорђеве звезде
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се из заробљеништва и Француске враћају заробљеници, регрути
и реконвалесценти. Обвезници који су окупацију провели у селу
мобилисани су на дослужење. Сада су дојучерашњи ратници
распоређени широм нове државе Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. Нестрпљиво се очекује раздужење и отпуст. Поштари
имају пуне руке посла, дописују се ратници са породицама у селу,
раздвојени ратни другови... Ево шта тим поводом у свом дневнику
бележи Стојадин Вучићевић:
14. VIII 919 год. Четвртак Дубровник
Дан леп сунчан, ноћ ведра са месечином и тиха.
Рад у канцеларији повећава се. Чује се да ће се образовати
једна чета које ће примити заостало људство које долази из
Француске, а да ће ова команда ускоро у Београд ради ликвидакације.
Доби писмо од Николе Витановића који се јавља из Пирота,
Марка Ивановића из Беле Цркве у Банату и од Крсте24 из Тополе у
Бачкој, који се вратио са једномесечног одсуства од куће. Извештава
ме да је имање дао на пола и да је све засејано. Краву и једно прасе
дао је на храну код Вукомана, а да је Драгу оставио у нашој кући на
становању...
20. VIII 919. Среда – Дубровник
.................................................................................................................
Око 5 сати дође писмоносна пошта, међу којом беше и за
мене писмо. Познавши Томин рукопис сину ми лице неописивом
радошћу, на брзу дуку поцепах коверат и почех читање садржине –
просто сам гутао речи а када заврших писмо имао сам верну слику
стања села и фамилије. Просто ми је било криво што садржина
није већа. Поново га прочитах неколико пута премда га знам и
напамет испричати, али сам у читању налазио неког задовољства.
Наћи се у мислима на мој боравак у Бајиној Башти код Томе,25
па одлазак у манастир Рачу. Сетих се како смо код монаха били на
ручку и части, па повратак у Бајину Башту, сетих се пограничара
Милана мог пашенога, па излазак наш ради шетње у Луг и варош, па
лепи ручкови, итд, итд.

24
25

Крста је Стојадинов брат
Томо је Стојадинов стриц
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Део дневника Стојадина Стојка Вучићевића у коме о
писује боравак у Дубровнику

Крај рата и потписивање примирја жудно су дочекали и
српски заробљеници. Ту срећу нису имали Вишњић Мијата Митар,
редов трећег позива, који је умро у заробљеништву у Мађарској
и Марковић Саве Радосав, који је, исцрпљен принудним радом у
рудницима Саксоније, умро у заробљеништву у Немачкој. Остали
заробљеници углавном су заустављени у Хрватској и Словенији и
прикључили су се српским јединицима на успостављану власти у
распалој Двојној монархији. Међу њима су били: Обрадовић Стеван,
учитељ, резервни официр, који је био командир чете у Загребу,
Осјеку, Копривници и Печују, Мијатовић Обрада Стјепан, Митровић
Властимир, Вучићевић Вукашин, Јосиповић Радосав, Ристановић
Рајко, Спасојевић Тијосав... Сачувана су писма из Бјеловара из
августа 1919. године која су писали Мијатовић Стјепан и Митровић
Властимир.
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Мијатовић Обрада
Стјепан, наредник
другог позива

Вукојица Биљић,
носилац Албанске
споменице, после рата
капетан Краљеве гарде

Ђорђе Обрадовић,
болничар санитетске
чете Дринске дивизије,
носилац Албанске
споменице

Кућама прво стижу трећепозивци. Међу њима је и Вукоман
Вучићевић који заузима своје место потпредседника Општине
стрмовске. Поред њега, чланови Суда су и Тод(ор) Обрадовић,
Срет(ен) В. Арсеновић и Љуб(исав) Милаковић, чији се потписи
јасно уочавају на Платном листу за инвалидску потпору бр. 1052
Драгиње уд. поч. Стојадина Јосиповића из 1919. године. За оне млађе,
поготово кадровце и мобилисане на дослужење, рат је настављен и
после рата. Неки од њих учествују у савезничким трупама (Вукадин
Срећковић и Милисав Петровић, Томо Ђокић...) на гушењу Мађарске
социјалистичке револуције 1919. године.
Сада, када су ратници стигли кућама, били су у далеко мањем
броју, а мање је било и оних које су код куће оставили. Затекли су пуно
ратне сирочади која је смештана у домове за сирочад. Такви домови
оснивани су широм земље, а често и при иностраним мисијама које
су напаћеном народу притекле у помоћ.

63

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015
Митар Јосиповић, професор

Писмо Стјепана Мијатовића из Бјеловара синовцу Радисаву

Некима се губи траг и за њих сазнајемо тек из похабаних
архива месне канцеларије у Бачевцима када се из белог света обрате
истој ради издавања неког документа. Неки млађи Стрмовци у
потрази трбухом за крухом одмах после рата запошљавају се у војсци
нове државе или њеној жандармерији.
Губици у становништву за време ових седмогодишњих ратова
могу се сагледати ако се упореде подаци из задњег предратног пописа
спроведеног 1910. године са подацима из првог послератног пописа
извршеног у новој држави Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
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Платни лист за инвалидску потпору Драгиње Јосиповић чији је муж
Стојадин погинуо на Гучеву 1914.

Табела показује губитак од 300 становника или 21%. Угашено
је 25 кућа – домаћинстава. Ако се зна да се број становника у
предратном периоду повећавао по стопи 1,7% годишње и овај
проценат применимо на десетогодишњи период 1910–1920. године,
у селу би требало да буде 1.732 становника, па укупни губитак
износи 569 становника.

ПОПИС СТАНОВНИШТВА 1910, 1916, 1921 и 1931.26

Љубодраг А Поповић: Прилози за историју ужичког краја у Првом светском рату
(губици у становништву од 1912 – 1918. године) Ужички зборник број 14. Титово
Ужице, 1985. године. Стаменко Андреје Стаменић: Попис житеља рачанског краја
1863, Бајина Башта, 2004.
26
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Симеуновић Луке Симеун,
наредник првог позива, после
рата активирао се и живео
и радио у Великом Градишту
где се и оженио. На слици из
1922, године са породицом
сабљом и ордењем.

Стојадин – Стојко Вучићевић

Педесет година после рата, већ остарели Стојадин Вучићевић,
који нам је оставио поменути дневник, написао је следеће стихове:

66

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Стрмово и Стрмовци у ратовима 1912-1920.

Шест година у рату сам
Као борац с пушком био
Подамном је коњ рањаван
У рову сам дане проводио.

Албанију прешао сам
Без војничког следовања
И до мора стигао сам
После многог гладовања.

Лежао сам многе бољке
Кажу болест маларију
Малокрвност, шкорбут
Тифус и колеру.

Бог ме врати кући жива
И наново живот почех
Ожених се добих децу
Осамдесет трећу узех.

Потомци пред спомеником у Зејтинлику
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ИЗГИНИЛИ У РАТОВИМА 1912–1918.27
А) СПИСАК ИЗГИНУЛИХ И УМРЛИХ БОРАЦА

Митар С. Јосиповић: Бачевци и Стрмово, Баштина, зборник за науку, културу и
уметност бајинобаштанског краја, Бајина Башта, 1995. Списак допуњен на основу
података са споменика крајпуташа (Милосављевић Милосав, Мијатовић Мијат),
Стеван Игњић: Споменица изгинулим борцима и жртвама ратова Среза рачанског
1912 – 1918, Ужице, 2008. и Александар В. Савић: Погинули, умрли и нестали
Ужичани од 1912. до 1920. према листу „Ратник“ 1921–1926, Историјска баштина
17, Ужице, 2008.

27
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Албанске споменице Недељка Ракића и Митра Јанковића

Б) ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ28

Списак направљен по казивању Раденка Лазића, Димитрија, Дише Обрадовића
и Милоја Ђорђевића и записа са споменика Антонију Обрадовићу, Владисаву
Митровићу, Божидару Игњатовићу, Јеротији Перишићу, Игњату Панићу.МК
Бачевци: Матичне књиге умрлих Парохије Горотрешничке 1916 – 1945.
28
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В) ЦИВИЛИ УМРЛИ У ЗАРОБЉЕНИШТВУ
(ИНТЕРНИРЦИ)
У циљу застрашивања становништва и спречавања сваке могуће
побуне, аустроугарски окупатор осудио је и отерао у заробљеништво
(интернирао) више цивила старијих од 50 или млађих од 17 година.
У злогласним логорима Нежидер, Арад, Нађмеђер, Јиндриховци,
Матхаузен (Ашах)... изложени су свакојаком насиљу и патњи и лоше
храњени. Људи су толико били гладни да су пасли траву, ископавали
кости из буњишта да их гризу (из Споменице Стевана Игњића).
Љубиша Божић, који је био у заробљеништву у Мађарској, често је
причао како су их Мађари, уместо волова, упрезали у јарам да са
њима ору.

Нико не зна шта су муке тешке,
док не пређе Албанију пешке,
певао је уз гусле стари ратник
Крста Филиповић
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СПИСАК ПРЕЖИВЕЛИХ РАТНИКА
а) НОСИОЦИ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
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Тијосав Марковић – носилац Албанске споменице, са ратним другом
Нешком Јаковљевићем из Оклеца
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Стари ратник, Ивко Милутиновић
(1873–1958), трећепозивац, учесник
свих ратова 1912–1918, председник
Удружења носилаца Албанске
споменице

Видоје (Добрисава) Тодоровић

Видоје (Добрисава) Тодоровић, учесник оба балканска и
Првог светског рата, ратни војни инвалид. Као активни пешадијски
наредник и водник у III чети II батаљона V пешадијског пука
Краља Милана учествовао је у више борби и других акција. Имао
је сребрени војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима (о чему
постоји указ 6057 од 1. децембра 1912. године), сребрену медаљу за
грађанске заслуге и Споменицу за учешће у рату 1912/13. године.29

29

Милорад Радојчић: Ваљевци – витезови Карађорђеве звезде
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Б) ОСТАЛИ УЧЕСНИЦИ (непотпун списак)
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Дописница Радoсава Јосиповића упућена сину Живораду
из заробљеничког логора у Мађарској
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Видоје Ц. Јосиповић, регрут,
после преласка преко Албаније
упућен у Француску на лечење и
школовање, где је завршио школу за
железничаре. Између два светска
рата био шеф железничке станице
у Ваљеву, а после Другог светског
рата у Ужицу

Аксентије Ц. Јосиповић: писар
у штабу Четвртог пука
„Стеван Немања“, носилац
Албанске споменице, после
рата био деловођа Општине
стрмовске

ЕПИДЕМИЈА ШПАНСКЕ ГРОЗНИЦЕ
Ратови и аустро-угарска окупација оставили су велике
материјалне штете и нанели огромне људске жртве. Окупатор
је попалио куће, уништио пољопривредни инвентар, умањио
сточни фонд, опљачкао многа домаћинства. У селу је био велики
број инвалида, ратне сирочади и породица без хранитеља, а веома
мало радно способног становништва. Јавља се и проблем исхране
ставништва.
Поред тога село ће у новембру 1918. године захватити једна
од најсмртоноснијих епидемија у историји човечанства - шпанска
грозница. Била је погубна за младе и до тада здраве особе у најбољој
животној снази у доби од 20 до 40 година. Грозницу је пратила
галопирајаћа упала плућа. Многе особе су се будиле здраве а до
ноћи умирале. Страдале су читаве породице. Од бројне фамилије
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Симеуновића из Бачаваца умрло је 7 особа. Преживео је само
Велисав и његова ћерка Драгиња.
Сахране су вршене на брзу руку, најчешће без присуства
свештеника. Нејпре се сахрањивало на устаљеним сеоским гробљима
(Крстовиште, Бачевачко, Панића, Бачевачка Раван, Присојњача,
Јањевац,...), а када умрле није више имао ко да однесе до гробља,
почели су их сахрањивати на њиви, у воћњаку, код куће, у гају, на
брегу.... Тако су настала нека породична гробља која су се одржала
до данашњих дана.
По повратку са Солунског фронта свештеник Парохије
гвоздачке, Глигорије Поповић стигао је у Стрмово ( иако је оно већим
делом припадало Парохији горњотрешничкој), обишао гробља,
опајао и пописао помрле.

СПИСАК СТРМОВАЦА УМРЛИХ ОД ШПАНСКЕ
ГРОЗНИЦЕ У НОВЕМБРУ 1918. ГОДИНЕ КОЈЕ ЈЕ
ПОПИСАО СВЕШТЕНИК ПАРОХИЈЕ ГВОЗДАЧКЕ
ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВИЋ30

Месна канцеларија Рогачица, Матичне књиге умрлих Парохије гвоздачке 1916
-1945.
30
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Summary

STRMOVO AND ITS PEOPLE IN THE WARS
1912–1920
In the wars that the young state of Serbia led from 1912 to 1918
about 156 conscripts from Strmovo died in captivity or from infectious
diseases .Because of its position, as it was located on the banks of the
Drina River, on the border with Austria-Hungary and the combat zone in
1914 and 1915, the village suffered great casualties, many houses and
buildings were burnt and 41 civilians slaughtered, hanged, burned or died
in internment. Among them were the most renowned people from Strmovo of that time, a long-standing MP and Mayor of the municipality of
Strmovo Mitar Vucicevic and priest Antony Obradovic. In the epidemics
of typhus (1915) and the Spanish flu (November 1918) over 200 villagers
died. Twenty-five households disappeared completely and every fourth
resident of the village did not live to see the end of the war.
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УДК: 94(497.11 Рашка)"1915/1918"
323.1(=1:28)(497.11 Рашка)"1915/1918"

СЈЕНИЧКА РЕЗОЛУЦИЈА 1917. ГОДИНЕ

АПСТРАКТ: Аустроугарска окупације 1915-1918. године је
у сјеничком крају код Срба православних примљена као таква док
је велики део муслимана ту окупацију дочекао као ослобођење
од окупације Краљевине Србије 1912.године. Окупатор је завео
страховладу и економски терор. Најугледнији људи су хапшени,
држани као таоци, интернирани у логоре, а неки и убијани. Муслимани
су били у нешто повлашћенијем положају, јер су аустроугарску
војску дочекали са цвећем. Окупаторска власт је у целој Старој
Рашкој својом бескрупулозном пропагандом манипулисала са
муслиманима и вешто их усмеравала против Срба и Србије. То ће
довести до организовања конференције градоначелника и других
муслиманских представника у августу 1917. године на којој ће се
донети позната Сјеничка резолуција. У тој Резолуцији постављен је
захтев за одвајање територије некадашњег Новопазарског санџака
од Србије и Црне Горе и припајање Босни и Херцеговини, запарво
Аустроугарској. У горем случају да Санџак добије аутономију.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Сјеница, Аустроугарска, окупатор, терор,
интернације, манипулације, пропаганда, муслимани, ђурумлије,
Срби, Резолуција, захтеви.
Сјенички крај у Првом светском рату су аустроугарске
трупе освојиле 19.новембра 1915.године. Тешке борбе су вођене на
планини Јавору. Ту је била главна тачка одбране док се велики део
српске војске организовано не повуче ка Лимској долини и даље до
албанског приморија. Један део муслиманске чаршије у Сјеници,
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Новој Вароши и Новом Пазару је тада аустроугарску војску дочекао
са цвећем као ослободиоце од наводне окупације Србије после Првог
балканског рата 1912. године.1
Окупатор је одмах сменио сва локална руководства и именовао
себи одане муслимане на све функције и руководна радна места
осим у сеоским општинама Штаваљ и Лопиже где је скоро потпуно
живело српско православно становништво. Укинута је ћирилица
и уведена латиница. Извршен је попис интелигенције од 18 до 55
година старости. Пописана је и сва обрадива земља и шуме. Сви
учитељи Срби су отпуштени, а на њихово место у школама доведени
окупаторски официри и подофицири који су знали хрватски језик.
Забрањено је Србима ношење шајкача и опанака шиљкана, као и
групно кретање и масовно окупљање. Спровођене су пљачкашке
реквизиције и настао је период чистог економског терора. Заведена
је страховлада, посебно према српском становништву. Настало је
хапшење и интернирање у логоре најугледнијих људи, а почела су и
убијања оних од којих је окупаторска власт највише зазирала и који
су могли својим ауторитетом да делују у народу.2
Аустроугарске окупаторске власти су програмирано и
изузетно форсирано радиле на стварању и изазивању незадовољства
код муслимана према Србима православцима и Србији и Црној
Гори као наводним окупаторима.3 Вратили су чипчијке односе
па су се аге и бегови поново појавили код својих ранијих чипчија
захтевајући да им се доносе некадашња давања (тзв.хак). То исто ће
урадити и немачки фашисти у Другом светском рату и у суседном
Дежевском (Новопазарском) срезу.4 Такођер су окупатори преко
једног дела улеме, трговаца и бивших ага и бегова успели да
наметну код муслиманског света убеђење да су Србија и Црна Гора
окупирале некадашњи Новопазарски Санџак 1912.године.5 Својом
Салих Селимовић, Ратна и друга збивања на Сјеничко-пештерској висоравни у
Првом светском рату, Историјска баштина бр.23, Историјски архив, Ужице 2014,
116.
2
Са подручја Сјеничко-пештерске висоравни највише људи је интернирано у
логоре Нежидер, Ашах, Арад, Добој.
3
Мирко Ћуковић, Санџак у НОБ-у, Нолит-Просвета, Београд 1964, 4.
4
Миодраг Радовић, Нови Пазар у револуцији у: Нови Пазар и околина, Књижевне
новине, Београд 1969, 315, 316.
5
Санџак на турском значи застава. Он је био војно лено и основна војно-управна
јединица, па су санџак-бегови имали и одређене управне функције. Санџак-бегу,
команданту спахијске коњице у једном санџаку, султан је додељивао заставу као
симбол војног старешине и представника султана. Почетком19.века било је 290
1
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Сјеничка резолуција 1917. године

бескрупулозном пропагандом и разним методама ширења страха
од Срба и Србије успевала је окупаторска власт да се код већине
муслимана појави права србофобија и анимозитет.6 Ширена је и
лажна нада у „пусто турско“ и некадашње „оно старо“, односно у
повратак турске власти.7
Захваљујући свему томе окупатор је успео да у току 1916. и
1917. године покупи добровољце тзв. ђурумлије који су се борили у
турској војсци у Галицији на руско-турском фронту. И турски султан
је прогласио џихад, тј.свети рат за спас дина и имана, запараво Турске
Царевине.8 У 1917. години ти добровољци су углавном покупљени
мобилизацијом па их је народ назвао „зоромвољцима“. Према
сећању најстаријих људи и неких ђурумлија из сјеничког среза је
отишло да се бори у турској војсци око 650 тих добровољаца.9 Тој
арогантној и према Србима и Србији непријатељски расположеној
црно-жутој Монархији су муслимани били само погодан предмет
за манипулисање како би уз њихову подршку остварила продор до
Митровице и даље до Солуна.10 Политичко и економско поробљавање
Босне и Херцеговине, Старе Рашке и Србије. И иначе је увек био
важан циљ Запада да се балканске земље, па тако и Србија, доведу
у потпуну зависност или под окупацију како би се загосподарило
Балканом, а Русија потпуно елиминисала са тог простора и источног
Средоземља.11 Иако већ одавно нема Аустроугарске и Османске
Империје актуелна збивања на Балкану показују да се и даље ради о
истим далекосежим плановима неких земаља западне Алијансе. Као
да су још актуелни Источно питање и Drang nach Osten.
санџака у Турском царству док је већ половином тог века било само 76 санџака
6
Салих Селимовић, Политика Аустро-Угарске према Рашкој области после
Берлинског конгреса, Гласник бр.4, Завичајни музеј, Пљевља 2005, 82.
7
То је била илузија и чиста обмана муслимана, јер Аустро-Угарска то никада није
искрено желела, јер је простор некадашњег Новопазарског санџака желела за себе
што ће се убрзо и јавно показати у августу 1917.године
8
Ејуп Мушовић, Нови Пазар и околина, Књижевне новине, Београд 1969, 282, 283;
Safet Bandžović, Sjenički kraj krajem XIX i početkom XX stoljeća u svijetlu opštih
zbivanja u Sandžaku, Zbornik Sjenice br.11, KPZ, Sjenica 2000, 54, 55.
9
Према казивању ђурумлије Рахмана Тарића (1888) из Кладнице који је био турски
чауш-подофицир, Гаврила Пауновића (1900) и Ибрахима Макића (1901) из Бачице
на Пештери за време ауторових теренских истраживања 1988. године
10
Милић Ф.Петровић, Рашка област према одлукама Берлинског конгреса 1878.
године, Брезнички аписи 11-12, Пљевља 1999, 123-135.
11
Јелена Гускова, Криза на Балкану, Срби и ислам у плановима великих држава у:
Ислам, Балкан и велике силе, Историјски институт САНУ, Београд 1997, 557-559.
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Још за време Анексионе кризе 1908/1909. године у аустроугарским политичким и војним круговима се озбиљно разматрала
могућност војног запоседања већ одавно некадашњег простора
Новопазарског санџака и његовог припајања Босни и Херцеговини,
заправо Аустро-Уграској.12 Тадашњим тренутним разрешењем
те кризе нису престали и империјални паланови према српским
етничким и државним територијама. То се убрзо показало за време
Балканских ратова када је Хабзбуршка Монархија била спремна да
војнички нападне Србију. Та прилика јој се пружила 1914. године,
али ће Србију окупирати крајем 1915. године. У циљу сепарирања
и ампутације Рашке области од Србије и Црне Горе окупатор ће
радити уз подршку улеме, богатих трговаца и развлашћених ага и
бегова на одвајању некадашњегпростора Новопазарског санџака од
Србије и Црне Горе које су га биле ослободиле од Османлија 1912.
године.13 Краљевине Србија и Црна Гора ту ослобођену територију
су међудржавним уговором поделиле што је добило и међународну
верификацију приликом склапања мировних уговора у Лондону и
Букурешту 1913. године.
У току 1916. и 1917. године вршена је и велика пропаганда
окупатора да се што већи број муслимана јави у добровољце, тзв.
ђурумлије који би се борили на страни Турске и Аустроугарске на
фронтовима према Русији (Галиција). И турски султан је као халифа
сунитских муслимана прогласио џихад, тј.свети рат за спас (дина и
имана), заправо ислама и Турске.14 Ипак су 1917. године ти „добровољци“
покупљени мобилизацијом па их је народ назвао „зоромвољцима“.15
Ти добровољци су у великом бројму стардали па се тек сваки десети
жив вратио кући као што је био случај са ђурумлијама у Кладници.16
Новопазарски санџак је први пут формиран око 1790.године. Порта га је укинула
1817.године. По други пут је формиран 1865.године у чијем сасатаву су биле
казе: Нови Пазар, Сјеница у којој је најчешће боравио мутесариф, Нова Варош,
Митровица, Бијело Поље са Бихором, Пријепоље са Прибојем, Пљевља, Колашин,
Рожаје и Гусиње са Плавом. Овај санџак је 1877. године издвојен из Босанског
ејалета и припојен новооснован Косопвском вилајету са седиштем у Скопљу.
Казе Гусиње, Беране, Рожаје и Нови Пазар су припојене суседним санџацима.
Новопазарски санџак је и формално престао да постоји 1902. године када је од
његовог остатка и званично формиран Сјенички санџак док је још 1880.године
основан Пљеаљски санџак са казама Пљевља, Пријепоље и мудирлуком Прибој
13
Салих Селимовић, Сјеница, АРИОМ, Београд 2013, 73.
14
Селимовић, 73.
15
Исто.
16
Салих Селимовић, Кладница, Музеј „Рас“, Нови Пазар 2012, 215, 216.
12
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Како су ратне године одмицале све се очигледније ближио
крај Централних сила (Тројни савез). Почеле су да се појављују и
сепаратне и глобалне мировне иницијативе. У опцијама су постојале
и тежње за „мир без анексија“. Ти мировни наговештаји су код
присталица окупатора и по разним основама експонираним људима
из муслиманске популације изазивали страх од одговорности, јер су
те мировне иницијативе јасно стављали до знања да се територије
Србије и Црне Горе и других српских земаља неће више цепати,
односно сепарирати и одвајати клиновима, тампон зонама и
коридорима за даљу пенетрацију без обзира што је било и другачијих
идеја о новој конструкцији и прерасподели територија после распада
Аустро-Угарске“.17
Због страха од последица и неминовне „поратне одговорности“
због сарадње са окупатором, па и многих криминалних и злочиначких
активности велики број муслиманских првака организовано је радио
на одвајању Санџака од Србије и Црне Горе.18 Њихова највећа жеља
била је да се простор некадашњег Новопазарског санџака припоји
Босни и Херцеговини што је била жеља и највећег дела санџачких
муслимана, јер су њихова политичка опредељења била под снажним
утицајем улеме, ага и бегова. Рад у том правцу је постојао и раније,
заправо већ од анексије Босне и Херцеговине 1908. године и
Балканских ратова 1912-1913. године. У горем случају размишљало
се и барем о придобијању „самоуправе за Санџак“.19 Аустроугарска је
те жеље и идеје здушно подржавала, јер је знала да ће то увек уносити
неповерење, раздор и сукобе између муслимана и православних и
тиме онемогућавати консолидацију и садашњег и неког будућег
новог стања. Све се то уклапало у њене освајачке планове и
намере за политичку, економску и безбедоносну нестабилност у
нашим земљама, па и у целом региону Балкана. Мора се рећи да
су свему томе делом допринели и они нестручни, кратковиди,
миту и корупцији и неком реваншизму склони чиновници тек
успостављене администрације Краљевине Србије после 1912. године.
Селимовић, Политика Аустроугарске..., 85.
Постепено је све више у европској дипломатији и публицистици уместо
Новопазарски санџак фигурирало само име „Санџак“ како би се на тај начин дао
неки индивидуалитет у односу на остале српске земље. То се пре свих односи
на Аустроугарску и немачку дипломатију, журналистику и публицистику што је
крајем 19.века и ушло у дипломатски речник
19
Bandžović, 56, 57.
17
18
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Када је окупатор својим политичким и пропагандним
деловањем успешно припремио политички терен организовао
је конференцију градоначелника и других муслиманских
представника у Сјеници 1917. године. Конференција је одржана
13.и 14.августа, по неким изворима и 15.августа.20 Заседање је
одржано у главној градској џамији Султан Валиде. Конференцији
је присуствовало 25 представника муслимана из срезова који
су припадали некадашњем Новопазарском санџаку као и два
аустроугарска официра као представника Крајскоманде (окружне
команде) из Новог Пазара и среске комаде у Сјеници који су пратили
рад Конференције. Конференција и њене одлуке и закључци су
били круна аустроугарске бескрупулозне политике, пропаганде
и тактике Divide et Impera. Одлично се знало да ће то додатно
оптеретити односе који су ионако били веома затегнути и пуни
неповерења, па и мржње. Сигурно Сјеница није случајно изабрана
за место одржавања Конференције, јер је овај град био стварни
главни град Новопазарског санџака и од 1902. године и Сјеничког
санџака. Осим тога сјеничка муслиманска чаршија и муслимански
живаљ на Пештери су били наклоњени Босни и Херцеговини и
Аустроугарској што се одлично уклапало у њене империјалне
планове. То потврђује и поверљиви извештај аустроугарског мајора
Рупчића из прибојског гарнизона од 14. новембра 1916. године, а који
се у потпуности може да односи и на стање у тадашњем сјеничком
срезу. Измеđу осталог он пише: „Муслимански део становништва
у великој већини је нама наклоњен. Из неких спонтаних изјава
овдашњих муслимана може се закључити да у случају анектирања
Санџака (враћања Србији и Црној Гори) морају се иселити, јер су
се политички компромитовали“.21 Муслимански прваци су се
обратили за подршку освајачу који је био окупатор земље којој су
се желели да прикључе. О томе историчар Мустафа Мемић каже:
„Тежећи том основном циљу они се нису либили да тај свој циљ
остваре и путем оних који су и њихов матични народ окупирали“.22
О томе је и историчар Ејуп Мушовић написао следеће: „Било је то
поновно оживљавање идеје Хабзбурга из друге половине XIX века
Војислав Суботић, Нововарошки крај у Првом светском рату у: Нововарошки
крај кроз историју од неолита до 1941, Нова Варош 1991, 218.
21
Архив Србије (АС), Војно генерални гувернеман (ВГГ), оделење XVIII, br.851,
29.12.1916.
22
Mustafa Memić, Bošnjaci-Muslimani Sandžaka i Crne Gore, Sarajevo 1996, 246.
20
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о Санџаку како би га се домогли да би преко њега могли да продру
према истоку и тако онемогућили уједињење Србије и Црне Горе“.23

Џамија Султан Валиде у Сјеници

Старо и најадекватније име Стара Рашка или Новопазарски
санџак се уопште више не помињу и преиначено је у турско име
Санџак што је у турској административно-територијалној подели
значило само војно лено, а касније јединицу у рангу округа.24 Иначе
је Новопазарски санџак 1872. године био издвојен из Босанског
ејалета (вилајета) и са Нишким санџаком чинио један посебан
вилајет, али је после краћег времена поново враћен. Дефинитивно је
2.фебруара 1877. године поново издвојен из Босанског и прикључен
новооснованом Косовском вилајету чије је седиште било у Скопљу.25
Мушовић, Нови Пазар и околина..., 284.
Славенко Терзић, Употреба исламског фактора у балканској стратегији
великих сила: Рашка и санџачко питање, Ислам, Балкан и велике силе (XIXXIX v.), Историјски институт САНУ, Београд 1997, 323; Миомир Дашић,
Административно-територијални положај Старе Рашке у доба турске владавине
и настанак имена Санџак, Симпозијум „Области Сатаре Рашке крајем XIX и
почетком XX века, Пријепоље 1994, 13, 14; Салих Селимовић, Рашка област и
политичко-дипломатске манипулације око тог простора, Брезнички записи 9-10,
Пљевља 1998, 30, 31; Исти, Политика Аустро-Угарске према Рашкој области
после Берлинског конгреса (Сјеничка резолуција), Гласник бр.4, Завичајни музеј,
Пљевља 2005, 78.
25
Ејуп Мушовић, Етнички процеси и етничка структура становништва Новог
Пазара, Етнографски институт САНУ, Београд 1979, 43; Салих Селимовић,
Стара Рашка (Рашка област) у турским администартивно-управним подјелама,
Брезнички записи 11-12, Пљевља 1999, 32.
23
24

95

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015
Салих Селимовић, историчар

Како је већ речено, Конференција је одржана од 13. до
15. августа 1917. године. У Сјеницу су дошли представници
(градоначелници) свих срезова са простора некадашњег Новопазарског санџака које су поставиле аустроугарске окупационе
власти. То су били градоначелници Новог Пазара, Сјенице, Нове
Вароши, Пријепоља, Прибоја, Пљеваља, Бијелог Поља, Берана,
Рожаја, Берана (Будимља), Тутина (Штавица) и Шаховића (Доњи
Колашин).26 Осим градоначелника Конференцији је присуствовало и
14 других муслиманских представника-делегата па је укупно било 25
представника градова, заправо срезова.27 Из Новог Пазара као највећег
града је присуствовало 4 делегата, Пљеваља 3, Сјенице 3, Пријепоља
2, Берана 2, итд. Присуствовали су и аустроугарски обавештајни
официри из Окружних или обласних команди (Kreiskomando) Нови
Пазар и Митровица и Среске команде (Bezirskomando) у Сјеници.
Конференцијом је председавао титуларни паша Изет Махмед-паша
Бајровић, градоначелник Пљеваља. Мехмед-паша је био познат као
велики аустрофил и највећи лиферант аустроугарским гарнизонима
у Пљевљима, Прибоју и Пријепољу до повлачења аустроугарске
војске 1908. године из Пљеваљског санџака. Његов рођени брат
мајор Омер-бег Бајровић је био велики поборник српске националне
идеје код наших муслимана који су били српског порекла, сматрао је
да Аустроугарска није наша домовина већ само окупатор, а био је и
велики добротвор. Омер-бега су окупатори на веома свиреп начин и
на превару спровели у Сарајево где је у тамници мучен и уморен.28
Паша Бајровић је отворио конференцију речима да је „ крајње
време да ми муслимани Санџака, које ми председници општина
представљамо, ми који чинимо већину становништва Санџака,
друкчије размишљамо него што то желе и траже наши паразити
владе Србије и Црне Горе. После трогодишњег рата постоје
изгледи за преговоре о закључењу мира и жеља свих ратујућих
народа за мир...постоји све јача и израженија, и ми сматрамо
да и нама припада право да на основу права о самоопределењу
појединих народа сами одлучујемо о својој будућности. С обзиром
на потребе да се на задовољавајући начин треба да реши и питање
наше егзистенције ми морамо да артикулишемо наше жеље“.29
Државни архив Београд (ДАБ), ВГГ, бр.18-738.
АС, ВГГ, св.V, оделење XVIII, бр.738/1917. годину.
28
Добрило Аранитовић, Likovi iz prisjenke: Омер-бег Бајровић и оданост
коријенима, Пљевља 1992, 1-4.
29
Исто.
26
27
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Учесници конференције су држали дуге и исрпне говоре
у којима су се просто такмичили у блаћењу Срба и Србије,
Црногораца и Црне Горе, а величању и хвалоспевима Аустроугарске
као ослободиоца, а не као окупатора. Сву учесници су се, између
осталог, сложили у констатацији „да је Санџак отргнут од матице
Босне, јер више од четири године био окупиран и подјељен између
Србије и Црне Горе“.30
Након дводневнних дискусија и разматрања свих могућности
усвојени су закључци у форми Резолуције.
I Прикључење Босни и Херцеговини је наша непоколебљива
жеља и једино разумно решење нашег питања.
II Ако се из разумљивих разлога, или непредвиђених разлога
наши захтеви, на које имамо право, не могу испунити захтевамо
самоуправљање Санџака.
III Ако и ова наша жеља није остварива, и ми све наде
изгубимо да ће се све наше жеље испунити, онда смо присиљени да
се иселимо из ових крајева.
IV Пошто наши односи захтевају другачији поступак него
што то сматрају српска и црногорска влада ми молимо К. и К. Војни
генерални гувернеман за Србију и Црну Гору да наше захтеве у вези
управљања Санџаком поднесе вишој инстанци и да нас до коначног
решења тог питања прикључи Босни и Херцеговини, јер управа у
тим земљама боље одговара нашим односима.31
После четврте тачке Резолуције тражи се и следеће: „Ако и
овај захтев (четврта тачка) није остварив, онда захтевамо да се оснује
самостални гувернеман за Санџак (посебна војна управа).32
У даљем тексту Резолуције наставља се: „Пошто сами
нисмо у стању да наша права и жеље остваримо, молимо К. и К.
аустроугарску владу да нам пружи подршку и обезбеди наша права.
У вези са нашим молбама, предлозима и захтевима молимо
ВГГ у Београду и Цетињу и Високу земаљску владу БиХ да нас
прими на разговор и обавести о времену пријема.
Са највећим поштовањем, које дугујемо храброј војсци, као
и аустроугарској монархији затварамо данашњу седницу и остајемо
(следе потписи 12 градоначелника):
Вуле Брашанац, Политичке, економске и просветне прилике у Пријепољском
округу за време аустроугарске окупације, Симпозијум Сеоски дамни Сретена
Вукосављевића XV, Дом револуције, Пријепоље 1993, 195, 196; Bandžović, 56.
31
АС, ВГГ, св.V, од. XVIII, бр.738/1917.
32
Исто.
30
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1. Мехмед Изет-паша Бајровић, Пљевља
2. Риза-бег Муратбеговић, Нови Пазар
3. Мурат-бег Хашимбеговић, Пријепоље
4. Селејман еф.Шећерагић, Нова Варош
5. Хилми-бег Кајабеговић, Бијело Поље
6. Дуљко-ага Рамхусовић, Беране
7. Иљаз еф.Ћатовић, Рожаје
8. Хусеин еф.Хасанбеговић, Прибој
9. Јусуф-ага Хамзагић, Тутин
10. Рушид еф.Спаховић, Сјеница
11. Осман-ага Диздаревић, Шаховићи
12. Хусеин еф.Шахман Беране (Будимља).33 Сјеница, дана 14.
августа 1917. године“.34
Сјеничка резолуција је одмах преведена на немачки и
достављена поменутим командама и упућена Војно генералном
гувернеману у Београд. Војно генерални гувернеман за Србију је
препис текста Резолуције са пропратним писмима доставила Војно
генералном гувернеману за Црну Гору у Цетиње и Земаљској влади
у Сарајево.

Потписницима ове Резолуције је суђено после ослобођења 1918.године. Осуђени
су на разне казне затвора, али их је краљ Александар амнестирао својим Указом
бр.6671 од 17.јануара 1921.године.
34
ДАБ, ВГГ, бр.18-738.
33

98

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Сјеничка резолуција 1917. године

Прва страна Сјеничке резолуције
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Аустроугарска окружна команда у Новом Пазару је у свом
пропратном акту од 20.августа 1917. године подржала захтеве
муслиманских представника из Сјеничке резолуције. То је било и
за очекивати, јер је окупаторска власт и режирала Конференцију и
њену Резолуцију. Већ 1.септембра исте године аустроугарска војна
управа за Србију (ВГГ) у свом писму истој таквој управи у Црној
Гори , као и Земаљској влади у Сарајеву, пише да „иако се у тој
Резолуцији наведена питања тренутно сигурно не могу решити, ипак
она представља важан документ за будуће преговоре о закључењу
мира“.35

Прва страна пропратног писме аустроугарске Окружне команде
из Новог Пазара Војно генералном гувернеману за Србију

35

АС, ВГГ, Св.V, Оделење XVIII, бр.738/1917.
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У том писму Војног генералног гувернемана за Србију се,
између осталог још каже: „Сва искуства аустроугарске управе
потврђују да муслимани у Санџаку присаједињење Босни и
Херцеговини, а тиме и Аустро-Угарској сматрају као политички
идеал своје будућности. Жеља за евентуалном аутономијом...или
исељење у Турску самтрају само као мања несрећа...ако би поново
настала омрзнута српска владавина“.36
Ова Сјеничка резолуција је само још више изазавала
неповерење и продубила сукобе и неспоразуме који ће дугорочно
уности нестабилност и иначе на овом по много чему трусном
подручју.
Свакако је јасно да тадашња муслиманска елита није била
у могућности да сама нешто конкретније и одлучније уради без
окупатора и страних ментора за остваривање аутономашких и
сепаратних циљева. И актуелна збивања у Старој Рашкој не догађају
се случајно. Исте или сличне политичке снаге су покретачи захтева за
специјалним статусом, аутономијом или посебном регијом Санџак.
Ти захтеви су формулисани у Меморандуму о специјалном статусу
Санџака из 1993. године.37 Касније су неки захтеви мало другачије
формулисани па је Бошњачко национално веће Санџака донело
Меморандум о аутономији Санџака и посебним односима са Босном
и Херцеговином.38

Исто.
Memorandum o specijalnom statusu Sandžaka, Muslimansko nacionalno vijeće
Sandžaka, Novi Pazar 1993.
38
Memorandum o autonomiji Sandžaka i posebnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom,
Bošnjačko nacionalno vijeće, Novi Pazar 1999.
36
37
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Summary

THE RESOLUTION OF SJENICA OF 1917
The Austro-Hungarian army occupied Sjenica on 19 November
1915. The occupation lasted until mid-October 1918. During the occupation a reign of terror and brutal economic exhaustion of the people were
introduced, especially aimed at Orthodox Serbs. The Serbs were arrested,
held hostage and many interned in camps, and there were also murders
of the most prominent people. The Muslims greeted the invaders with
flowers, having been influenced by the Austro-Hungarian propaganda
and the action of the ulema, agas, beys and wealthy merchants they were
convinced that the liberation from the occupation of Serbia had come.
It was what the occupier used to further deepen the distrust and spread
hatred, threatening the Muslims with the Serbs and Serbia as their greatest enemies. The occupier was able to gather a large number of selected
volunteers to fight in the interests of Austria-Hungary and Turkey who
were fighting on their side in Galicia.
As a crown of the invader’s destructive impact a conference of
Muslim leaders from the towns belonging to the territory of the former
Sanjak of Novi Pazar was held on 13 and 14 August 1917. At the Conference the resolution of Sjenica was passed, setting the requirements
that the former Sanjak of Novi Pazar should be separated from Serbia
and Montenegro and annexed to Bosnia and Herzegovina, that is to
Austria-Hungary. In a worse case to ensure autonomy. It had also been
an old wish of Austro Hungary with the aim to prevent the union of Serbia and Montenegro and to enable further penetration of black-yellow
Monarchy towards Kosovo, Macedonia and Thessaloniki. This resolution
only further strained the relations and deepened the distrust and conflicts
between the Orthodox Serbs and the Muslims.
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УДК: 355.48(497.11)"1941/1942"
355.424.3(497.11)"1941/1942"

ВЕЗЕ У АПРИЛСКОМ РАТУ 1941,УЖИЧКОЈ
РЕПУБЛИЦИ И ПОСЛЕ ЊЕНОГ ПАДА
САЖЕТАК: Бивша Југославија, између два светска рата,
није имала није имала техничких могућности за израду сложених
средстава радио-везе, па су техничка средства везе већином
набављана из разних европских земаља, да би се 1939. године почело
са производњом радио-станица мањих количина. Све јединице
везе имале су за пренос опреме за везу кола са коњском вучом. У
центрима везе радили су отворени непријатељи државе који су
се ставили у службу непријатеља. КПЈ је у предратном периоду
била успоставила илегалне партијске курирске везе скоро на целој
територији Југославије, између свих степена партијских органа
и основних партијских организација на терену. У току устанка
и НОР-а у Ужичкој републици и после њеног пада примењиване су
курирске, телефонске и радио - везе. У том периоду курирска веза
била је главна и основна на свим нивоима командовања и руковођења.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија,оружане снаге, пук за везу,
Штаб осјечке дивизије ,Церске дивизије,радио-веза, курирска цеза,
КПЈ, Крупањ, Столице, Ужице, Врховни штаб, Павле Савић, Чеда и
Вељко Драгићевић.

ВЕЗЕ У ПРЕДРАТНОМ ПЕРИОДУ И
АПРИЛСКОМ РАТУ
Врховно политичко и војно руководство Југославије између
два светска рата није предузимало све неопходне мере припреме
земље за одбрану, иако је ратна опасност стално постојала. Нису се
производили, набављали ни уводили у армију неопходна савремена
ратна опрема, наоружање и друга материјално-техничка средства.
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И поред тога, што се још у завршном периоду Првог
светског рата јасно показало да су сазрели услови да веза постане
самосталан род војске1 то у југословенској војсци није спроведено.
Веза је била у органском саставу инжињерије, као један од њених
родова, под непосредним руководством њене Саобраћајне команде,
те није имала одговарајућих услова и могућности да се савремено
организује и развија,да изгради своју сопствену тактику и тиме
стекне индивидуалност и да изгради савремени и јединствени
систем мирнодопских и ратних веза, који би сигурно и успешно
могао обезбедити командовање и руковођење у припреми земље за
рат и у току његовог извођења.
До 1. септембра 1919.г. образована је у свакој армији по
једна телеграфска чета за везу, које су биле у непосредном саставу
инжињерије тих армија . Ове чете су служиле као језгро за формирање
разних органа и јединице везе. Пошто се у пракси показало да ове
јединице не испуњавају ни основне захтеве развоја и изградње везе,
формирана је Телеграфска команда, која је 1926.г. у свом саставу
имала једну телграфску и једну бежичну чету.
Телеграфска команда је 1930.г. расформирана и уместо ње
формирани су Телеграфски пук у Сарајеву и Батаљон за бежичну
везу у Земуну, а 1933.г. уместо ових јединица формиран је Пук за
везу у Пожаревцу, састава: штаб пука, два телеграфска батаљона
од по три чете бежични батаљон од три чете, затим курс за везу за
подофицире и помоћна чета.2
Непосредно пред почетак рата, крајем 1940.г. пук је пресељен
у Ниш, сем 1. телеграфског батаљона и једне бежичне чете, који
су премештени у Карловац. У саставу Коњичке школе у Земуну
постојао је Ескадрон за везу, који је обучавао активни старешински
кадар за ратне јединице коњице у свим специјалностима.
Пешадијски, артиљеријски и коњички пукови имали су
у свом саставу водове за везу. У наведеним јединицама, као
језгрима за формирање ратних јединица, обучавано је људство за
Аутор чланка служио је војни рок у роду веза-телеграфиста-био је начелник ГЦ1. И 2.
2
Командант пука за везу од његовог формирања па све до почетка рата био је
инжињеријски пуковник Фрањо Копицл, из бивше аустроугарске војске. Он се
16.априла1941.г. у Сарајеву ставио на располагање Немцима и предао им ратну
шему везе Врховне команде и радио-станицу ВК. Војни архив, Београд, фонд:
Министарство војске (даље :ВА,МВ), К.66-279/ 7-1.
1
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све специјалности и припреман резервни кадар за попуну ратних
јединица везе.
Старешински кадар везе родова војске обезбеђиван је из састава
својих родова на кратким курсевима за везу, који су трајали око три
месеца. И војнички кадар обучаван је у јединицама Пука за везу и у
јединицама родова војске за: радио-телеграфисте, телеграфисте, за
рад на морзеовим и оптичким апаратима, телефонисте, линијаше,
сигналисте, механичаре, мотористе и послужиоце.
Практична обука и очигледна настава радио-телеграфиста
и телеграфиста за рад на морзеовим и оптичким апаратима била
је недовољна. Основни разлог овако недовољне, нестручне и
несавремене обуке војничког и старешинског кадра везе јесте
погрешан став виших и највиших војних руководстава према улози и
значају веза у ратним условима. Сматрали су да ће основно и главно
средство везе у будућем рату бити курир и постојећа мирнодопска
ПТТ-мрежа.
Техничку опрему за везу набављали су највише војни органи,
без консултовања команди, штабова, органа или старешина јединица
за везу. Тако набављена техничка средства и опрема везе били су
неуједначени, разних конструкција, типова и квалитета и већином су
то били модели из I светског рата, који више нису били у употерби
армија оних земаља из којих је опрема набављана. То се негативно
одражавало на квалитет и могућност функционисања система везе.
Тек се 1939.г. приступило изради радио-станице у Чачку и Београду.
До фебруара 1941.г. израђено је око 300 комада али веђи део ових
станица није дат на употребу одређеним ратним јединицама.
Тако је војска бивше Југославије ушла у Други светски рат са
недовољном и веома застарелом техником веза, а нарочито техником
телеграфских и радио-веза.
Из наведеног се може закључити да су припреме везе и
њено функционисање у току краткотрајног априлског рата биле на
најнижем нивоу. Познато је да је веза основни елемент за обезбеђење
командовања и руковођења у свим ситуацијама борбених дејстава
армије. Највиша и виша руковорства нису предузела одговарајуће
мере за обезбеђење најнужнијих веза у најкритичнијем периоду
земље - за време мобилизације и концентрације у почетном периоду
рата.
Мобилизацијски планови јединица везе били су тако
разрађени да ниједна јединица везе није могла нити је извршила
107

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

др Милован Лукић, професор историје

мобилизацију људства, техничке и друге опреме. Основни
недостатак ових планова, био је поред осталих крупних слабости,
у томе што су мобилизацијска места великог броја јединица
везе била концентрисана у једном месту знатно удаљеном 100 и
више километара од мобилизацијских места и концентрацијских
просторија штабова и здружених јединица којима су те јединице
везе припадале. На пример у Пожаревцу је било мобилизацијско
место за 17 ратних јединица везе и ратне опреме, за све ове јединице
било је смештено само у једној згради складишту ратне опреме.3 А
када се има у виду: да су за превоз материјала, опреме и људства
јединице везе располагале само запрежним колима са сточном вучом
,да је већини јединица везе наређено активирање истовремено кад и
њиховим штабовима, а многима и крајем марта и почетком априла
,да је њихова мобилизација трајала 3-6 дана, да је железнички и
путнички саобраћај за време активирања, непосредно пред почетак
рата, био отежан, а са изненадним почетком рата добрим делом
и паралисан - онда се јасно види да су услови за благовремену
мобилизацију и долазак јединице везе на концентрацијске просторије
била врло слаба. Стога ниједна армијска и дивизијска јединица везе
није комплетна мобилисана, а већина их је касно дошла или уопште
није стигла на концентацијску просторију код својих штабова у
чијем су саставу биле. О томе сведоче бројне изјаве референата за
везу армије и дивизија и команданата ових јединица.
На пример, мобилизацијско место Штаба Осијечке дивизије
било је у Осијеку, а њене чете за везу у селу Блата код Загреба. Референт за везу ове дивизије није знао где се ова чета мобилише ни када ће
стићи на концентрацијску просторију. Због тога што подаци о месту
и времену мобилисања јединица везе, о стању, комплетности и исправности њихове ратне опреме као и попуни људства, нису за време
мира саопштавани старешинама ратних јединица везе. Тек 9. априла
увече чета је стигла на концентрацијску просторију. Поред осталог
њена опрема је била некомплетна, а радио - станица неисправна и
без акумулатора. У међувремену јединице дивизије су извршиле
марш ка својим положајима у Барањи, а 9. априла командант Друге
армије је из Ђакова издао дивизији заповест за поседање положаја
на фронту од Валпова до Бора, с тим да на граници остану само
посадне трупе. Заповест је издата телефоном преко постојећег ПТТ
3
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система телефонских веза, јер није била успостављена никаква веза
формацијским средствима везе између команди 2. армије и Осијечке
дивизије. При томе је заповест диктирана отвореним текстом, тако
да је била потпуно доступна усташким и другим издајничким и
петоколонашким елементима. Међутим, до извршења ове заповести
није дошло, јер су већ 10. априла Хрвати на челу са усташама
заузели Осијек и друга места, после чега је настало расуло и распад
дивизије.4
Командант Осијечке дивизије о проблему везе ове дивизије
,између осталог каже:“ Да су телеграфске и радио-станице јединица
везе дивизије застареле и без акомулатора, да чета за везу није на
време стигла на концентрацијску просторију, па зато команда и
штаб дивизије нису имали никакве везе са подчињеним јединицама
и суседним дивизијама, да се чета за везу „растурила“ 11.априла
приликом повлачења ка Винковцима јер су војници Хрвати прешли
на страну усташа, и да је велики недостатак био у броју и спреми
старешина и дезертерство несрпских војних обвезника.5
Чету за везу Савске дивизије мобилисао је референт за
везу такође у селу Блато код Загреба, и то само 60% људства и
20% превозних средстава са сточном вучом. На концентрацијску
просторију референт није ни стигао већ се са четом 10. априла, ставио
на располагање војним властима „Независне државе Хрватске“.6
Скоро исто је и код Церске дивизије. Њен командант о проблемима
командовања, руковођења и везе ове дивизије у априлском рату
,између осталог каже: да га је командир чете за везу Штаба дивизије
известио ,,да му је опрема непотпуна, да нема никаквог материјала
и да није у могућности да постави ни један телефон, а камоли нешто
више. После моје интервенције најзад је пронашао један телефон
и везао Штаб са телефонском централом на пошти, јер је наредио
управнику поште у Тополи да га повеже са његовом централом и
тако је добио везу са Врховном командом.7
Све до 6. априла највише војно руководство било је у Београду,
у својим мирнодопским зградама, а не на ратним командним местима.
Мобилизацијско место Батаљона за везу ВК било је у Београду у
коме се налазила ратна опрема батаљона.
ВА,к.67,бр.рег.524/1.
ВА,МВ,4-9/1-3.
6
ВА,МВ,67-1212/11-1
7
ВА,МВ,4-39/1-1
4
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Батаљон је према мобилизацијском плану, требало да заврши
мобилизацију до 9. априла , а затим да се пребаци до рејона размештаја
командног места ВК (Бања Ковиљача). Међутим, до 6. априла је
успео да мобилише свега 20% људства и превозних средстава (кола
са сточном вучом), при чему је констатовано да је техничка опрема
за везу великим делом неисправна и некомпетентна, нарочито радио
- станице, које у својим комплетима нису имале изворе струје. Исто
тако и до тада приспела запрежна кола била су највећим делом
некомплетна и неисправна.
Пошто је у току извршења мобилизације претрпео два
бомбардовања, којом приликом је рањен известан број људи и
уништен већи део опреме за везу, Батаљон је са 20% мобилисаног
људства, опреме и запрежних кола извршио покрет пешке до Тузле,
а одатле возом до Сарајева, где је стигао тек 15. априла. Уз пут је
оставио сва кола са коњском запрегом, јер нису били способни ни
за какав покрет, као ни опрема за везу која се није могла носити на
леђима. У Сарајеву начелник Штаба 2.армијске области саопштио
је Штабу батаљона да не зна где је Врховна команда, да су по
њеној одлуци „престала непријатељства“ и да зато јединицу треба
демобилисати, а војнике упутити својим кућама.
Командант батаљона за везу ВК саопштио је старешинам
батаљона да се сналазе како знају и умеју, а он се ставио у службу
војног руководства НДХ и добио ратни задатак да одржава везу
Сарајево - Београд за потребе саобраћаја и веза војних и цивилних
органа НДХ и окупатора.
Исти, слични или још гори случајеви били су и са осталим
командама, штабовима и њиховим јединицама везе.
Бомбардовањем градова и већих насељених места, ПТТ везе
још првог дана рата биле су потпуно паралисане и функционисале
су само на појединим кратким релацијама, које су највећим делом
биле у рукама усташких, културбундовских и других, издајничких и
петоколонашких елемената. Они су их обилно користили за издавање
лажних наређења и упутстава штабова, командама и јединицама и
установама,давање лажних вести о стању на фронтовима и лажних
узбуна, за истицање постигнутих успеха фашистичких агресора и
бесциљнос даљег оружаног отпора агресорима,ширећи на тај начин
потпуну необавештеност, панику, дефетизам и капитуланство у
војсци и народу.8
8
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Телефонски и војни цензори често су одбијали да дају
телефонску везу и највишим војним руководствима. На пример,
цензор на телефонској централи поште у Загребу одбио је 8.
априла да да везу Команданту позадине ВК са командантом IV,
образлажући поступак тиме да је њему стављено у дужност коме ће
и којим редом давати везе. Поред оваквих и многобројних сличних
случајева, непријатељ је на територију Југославије спуштао и
падобранце, који су добро знали наш језик, који су запоседали поште
и одатле издавали лажна наређења нашим командама, јединицама
и установама, погрешно их обавештавали о покретима, нападима
и успесима немачких оклопних и других јединица и тиме уносили
код јединица забуну, пометњу и дезорјентацију. На пример 10.
априла командант Шумадијске дивизије из Крагујевца саопштава
Команданту позадине ВК, у Ваљеву, да су се 9. априла спустили
код Кнића 5 непријатељских падобранаца, који су знали наш језик
и телефоном издавали наређења на разне стране и обавештавали о
успесима немачких јединица, уносећи забуну, пометњу и панику код
наше војске.9

КПЈ И ЊЕНЕ ВЕЗЕ У ПРИМЕНИ УСТАНКА
„Бадава су све директиве и одлуке, ако се правовремено не
доставе коме треба„
Дугогодишња борбена искуства и целокупна делатност
легалних, а нарочито илегалних комунистичких партија недвосмислено су показали да су поред осталих чинилаца, за успех радничке
класе у борби за остварње својих циљева неопходни правилно
организовање руковођења образовањем партијских руководећих
органа на свим нивоима као и организовање, успостављање и
одржавање сталних и непрекидних веза између свих партијских
органа и организација. КПЈ је непосредно пред почетак Другог
светског рата имала разгранату мрежу партијских руководстава на
читавој територији Југославије, и то поред ЦК КПЈ: 2 национална
централна комитета, 6 покрајинских и 5 обласних комитета, око 60
окружних комитета, повереништава и многобројне сеоске и месне
комитете.
9
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Упоредо са изградњом структуре руковођења, организационе
сређености и консолидације партије, организован је и систем веза.
Систем курирских веза састојао се од курирских канала, а канали од
курирских станица које су се звале „јавке“ и „пунктови“.
Курирске станице „јавке“ постојале су као крајње станице у
местима, у којима су била седишта нижих партијских руководстава,
партијских организација или само појединих чланова или симпатизера Партије.
Поред курирских, везе су одржаване и непосредним
контактима, обиласком нижих партијских руководстава и партијских организација од стране појединих или групе руководилаца
виших партијских органа ради контроле и помоћи. Овај начин
везе користио се и кад су достављане важније директиве и дата
потребна конкретна објашњења и упутства за њихова спровођења
у дело. Ове задатке су извршавали инструктори партије. Тако је
Милан Мијалковић, инструктор Покрајинског комитета у ужичком и
чачанском крају, обилазећи ужичку партизанску чету на Дрежничкој
Градини 18. августа 1941.г. погинуо у борби против Немаца и
албанске жандармерије.
Поред наведеног, у систему партијских веза, у пуној мери
су коришћена и лица одана, Партији која су била стално запослена
у јавном саобраћају за пренос усмених и писмених саопштења,
директива и другог партијског материјала. Партија је, у границама
своје могућности, предузела и одређене мере за припрему кадрова
везе који би приликом устанка и оружане борбе могли да обезбеде
потребе свих врста веза. Тако је на V земаљској Конференцији у
јесен 1940.г. формирана при ЦК КПЈ „Војна комисија“ са задатком
да организује и развија партијски и политички рад у војсци. Војна
комисија је, за успешно обављање поверених јој задатака, користила
постојеће илегалне партијске везе, а поред тога успостављала је и
посебне илегалне курирске везе са свим гарнизонима.
Пратећи војно-политичку ситуацију у и развој догађаја
за време априлског рата и после његовог завршетка, ЦК КПЈ на
својим седницама и саветовањима одржаним у априлу и мају 1941.г.
у Загребу, доноси одлуку да основни став и главни задатак Партије
буде борба против окупатора и његових домаћих слугу и помагача
са циљем ослобођења земље и успостављања власти народа под
руководством КПЈ.
Тако је на мајском саветовању ЦК КПЈ један од главних
112

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Везе у Априлском рату 1941, Ужичкој републици и после њеног пада

задатака био да се вези посвети највећа пажња, као главном и
основном елементу, који осигурава успех „Партијској техници“ и без
које би биле узалудне све директиве, одлуке, саопштења јер не би
биле достављене тамо где треба.10
На саветовању су посебно истакнути недостаци и проблеми
везе као и последице таквог стања. Стога су постављени као
приоритети задаци команди и штабова свих степена да формирају
одговарајуће органе и јединице везе.
Колики се значај придавао везама види се из писма штаба
Посавског ПО-а достављеног штабу Космајског одреда, у коме се,
између осталог, каже. „Најхитније се повежите са свим суседним
одредима а у најскорије време и са свим одредима Србије. Ово је
сугестија Главног штаба партизанских одреда Југославије.“11

ВЕЗЕ У УЖИЧКОЈ РЕПУБЛИЦИ
У 1941. години главна и основна, а најчешће и једина врста
везе, била је курирска веза, док су везе техничким средствима
примењиване само повремено и у неупоредиво мањем обиму. Радиовезу је користио само ВШ и то за везу са Коминтерном. Жичане везе
су коришћене само на ослобођеним територијама.
У систему организације и одржавања курирских веза и веза
обавештајне службе нису учествовали само посебно изабрани и
одређени људи - курири појединих штабова, команди, јединица и
установа нити мрежа јавки и пунктова везе, него и становништво
градова и села. За време окупације у свим већим градовима постојале
су партијске организације, а у селима одређене куће активних
сарадника и учесника за реализацију веза обавештајне службе. Такве
куће по селима обележаване су посебним уговореним знацима, што
илуструје следећих неколико примера..
Забодена гранчица јасена на вратима неке куће, 2 клипа
кукуруза везана црним канапом остављена на неком месту у близини
села, неколико цигала крај старе крушке, забоден колац на путу којим
се долази у село, и многи другу знаци, били су сигнал којима су сељаци
Преглед Историје СКЈ, Инситут за изучавање радничког покрета, Београд 1963,
188.
11
Зборник докумената и података о народноослободилачком рату народа
Југославије, књ.1, том 1, ВИИ Београд (даље Зборник НОР-а) 155.
10
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у околини Београда обавештавали илегалце или партизане које је пут
носио кроз њихово село о ситуацији која тренутно влада у том крају.
На овако једноставан и, али врло ефикасан и сигуран начин,
градова и села на целој територији Ужичке републике били су
активно укључени у непрекидан ланац система курирских веза.
У селу Кијеву, Јелена Лукић је направила од своје куће важну
карику у ланцу веза којом се Београд повезао са Космајом. Ова жена
је чак и свог малолетног сина „користила у служби веза који је у
својој школској торби кроз непријатељску блокаду преносио важну
партизанску пошту према селу Кнежевцу. Поред њене куће налазила
се и земуница пуна санитетског материјала, који је дотеран оружаним
јединицама. Када је Јелена Лукић откривена, као активни учесник
НОП-а, заједно са својим мужем је мучена и стрељана, а непријатељ
је са чуђењем причао о жени-вези, која је радије хтела да умре него
да открије оно што јој је поверено да чува и ради.Непријатељ никада
није сазнао шта значе они уговорени знаци разним предметима
близу Јеленине куће.
Подаци показују да су обавештења стизала о непријатељу
и од жена Ужичке републике, које су своје производе носиле
на варошке пијаце. Ова лица су под изговором обављања неког
„приватног“ посла код занатлије осматрала распоред непријатеља.
Тако је на пример активиста НОП-а Здравко Пајовић упућен у Нову
Варош 1941.г. и од курира НОП-а Кристе Стевовић добио важна
обавештења о намерама, броју и наоружању непријатељских снага
и пренео их на коришћење Штабу ужичког партизанског одреда.
Свој допринос безбедности партизанских снага давали су
и најмлађи - пионири ужичког краја. У селу Радобуђи на терену
Ариљске партизанске чете, пионири су организовали извидницу
при уласку у село. На свим прилазима селу - записао је Родољуб
Чолаковић у својим записима - биле су постављене дечије страже. То
ником не пада у очи и чим сенеко непознато лице појави на прилазу
села, један малишан се одваја и трком иде у партизански логор да
јави да се такав и такав човек упућује ка селу. Дежурни чете шаље
патролу која непознато лице приводи команди партизанске чете на
саслушање.12 На сличне примере курирског деловања и понашања
деце наилазимо и код пионира других села и места.13
Родољуб Чолаковић, Записи из ослободилачког рата, Загреб, Напријед, 1961,
књ.1, 154.
13
ВА,Нда,8-3-78
12
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УЖИЦЕ ЦЕНТАР ВЕЗЕ
Све до половине септембра 1941.г. ГШ НОПОЈ и ЦК КПЈ
руководили су из Београда оружаном борбом, која се у том периоду
нарочито развијала и била најмасовнија у Србији. Захваљујући
редовним и сигурним везама њеног руководства са Главним штабом
НОПОЈ-а и Централним комитетом КПЈ, ослободилачка борба
у Србији је у овом периоду, а и касније до краја новембра 1941.г.
достигла најогранизованији и највиши степен развитка. Тако су од
малих оружаних група на почетку устанка израсли бројни и снажни
партизански одреди са својим штабовима способни за крупне
акције. Они су у свом формацијском саставу имали 2-5 батаљона са
њиховим штабовима и командама чета.
Тада је на територији Западне Србије и дела Шумадије
дејствовало 12 партизанских одреда са којима је ГШ Србије имао
редовне везе и њима непосредно руководио. Акцијом ових одреда
је до краја септембра ослобођена комплетна територија југозападне
Србије, са градом Ужицем центром Ужичке републике.
Пре дефинитивног размештаја ВШ ЦКЈ у ослобођено Ужице
одржано је 26.септембра 1941.г. војно саветовање у Столицама, крај
Крупња оних покрајинских руководстава, са којима је Врховни штаб
успоставио и одржавао курирске везе.
Руководство оних покрајина и области, која до тада нису
имала успостављене везе са ВШ, нису присуствовала саветовању па
је Врховни штаб морао да предузима посебне мере како би и тим
руководствима доставио одлуке и закључке са Саветовања. Тако је, на
пример, 22.10.1941.г. из Ужица послао свог члана Ива Милутиновића
да пренесе закључке и одлуке саветовања покрајинском руководству
Црне Горе и да тамо остане као његов делегат.
Непосредно пред саветовање у Столицама јединице Ваљевског ПО заплениле су једну немачку примо - предајну радио станицу у селу Рибаре. Радио - станица је, по наређењу, Врховног
штаба пренета у Столице. То је била прва емисиона радио-станица
једног ослободилачког покрета у Европи и давала је емисије сваког
дана у 21 час. Њен први спикер био је дотадашњи везиста и курир
Ваљевског партизанског одреда Исидор Брдарић,који је пре рата
био зуботехничар и радио аматер. Прва емисија ове радио станице
дата је одмах после завршеног саветовања. Заједно са седиштем и
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центром везе ВШ и ЦК КПЈ станица је из Столица пресељена у
село Толисавац, а одатле у Ужице, где је наставила рад.14 Поред ове
у Ужицу је набављена једна јача радио - станица која је радила на
таласној дужини 44 МHz све до 28. новембра 1941.г.15
С обзиром на војно - политичку ситуацију и услове за
успостављање и одржавање потребних веза, Врховни командант
партизанских одреда је одлучио да седиште ВШ И ЦКЈ са Центром
везе премести у Ужице. Колона ВШ са пратећом јединицом, у
чијем саставу су били везисти и борци за обезбеђење ВШ, стигла је
15.10.1941.г. у Ужице у којем се тада налазио и Главни штаб Србије.
Доласком врховног руководства у Ужице, овај град је постао
не само центар до тада највеће ослобођене територије већ и центар
везе, као и центар руковођења НОБ Југославије и њеног даљег
развитка. Из Ужица Врховни штаб је руководио НОП Југославије
још непосредније и ефикасније него у претходном периоду.
За време боравка у Ужицу, Врховни штаб је развио врло
интензиван политички рад и активност на стварању нове народне
власти на ослобођеној територији Ужичке републике. На ослобођеној
територији створена је мрежа НОО, нарочито у ужичком крају, у
коме је образовано: 71 месни, 6 среских, Ужички окружни, Градски
и Главни НОО Србије.16
Народноослободилачки одбори су развили широку и интензивну активност и о свим питањима обезбеђења фронта и живота
и рада становништва, између осталог, организација друмског и
железничког саобараћаја за превоз бораца и рањеника, ратног
материјала, намирница и друге опреме. Затим рад на уређењу
поштанског и телеграфско - телефонског саобраћаја, активирање
телефонских и телеграфских ТТ уређаја у ослобођеним местима, и
за обављање осталих послова у поштама и за контролу и одржавање
линије у исправном стању.
С обзиром на изнето као и на то да се у том периоду на ослобођеној територији Србије налазило врховно војно и политичко
руководство, назив слободне територије западне Србије „Ужичка
република“, коме су домаћи сарадници дали име, има пуно оправдања
јер ту се почела стварати народна војска и народна власт.
др Јован Марјанович, Устанак и народноослободилачки покрте у Србији,
Београд, 1963,237.
15
Борба од 13.11.1941.
16
дрЖивота Марковић, Главни народноослободилачки одбор Србије, 18
14
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У таквој ситуацији и степену развоја НОП и оружане борбе
у Србији и другим крајевима Југославије пред везу су постављени
још обимнији, сложенији и нови задаци ради обезбеђења
командовања и руковођења на свим степенима и по свим линијама.
Тако је за обезбеђење командовања и руковођења врховног и других
руководстава из Ужица организован и успостављен систем веза,
чији су основни елементи били Центар везе у Ужицу, унутрашње
и спољне курирске и телефонске везе, а у много мањој мери и на
посебан начин коришћене су и радио - везе. Овај систем веза је у
Врховном војном и политичком руководству обезбеђивао непосредно
командовање и руковођење борбеним дејствима и крупним
операцијама паттизанских одреда на слободној територији западне
Србије и Шумадије, посебно руковођење борбеним дејствима
партизанских одреда на осталим ослобођеним и неослобођеном делу
Србије, затим континуиране везе са покрајинским руководством.
Центар везе Врховног штаба организован је и функционисао
у скаладу са распоредом и потребама руководећих органа на
територији града Ужица, а то су, поред Врховног штаба, били: Главни
народноослободилачки одбор Србије, Градски и Окружни НОО,
Окружни комитет, Команда места Штамапарија, Окружна болница,
Железничка станица са ложионицом, Народни суд, Фабрика оружја
и муниције, Пошта и друга предузећа и установе и друштвенополитичке борбене организације.17
Центар везе у Ужицу је имао основне елементе телефонског и
ради центра, курирских веза и експедиција. У елементе телефонског
центра спадали су: телефонска центарала и остали ТТ - уређаји,
градске поште и унутрашње телефонске везе. У елементе редиоцентра спадали су: примопредајна радио - станица, емисионе радиостанице за обавештавање о борбеним дејствима оружаних јединица,
као и више радио - пријемника, за слушање радио - емисија, радио
станица „Слободна Југославија“, која је радила у околини Москве.
Курирски центар се састојао из курирске станице ВШ и ЦККПЈ
за одржавање унутрашњих курирских веза са свим главним
руководствима која су се налазила у Ужицу - њихових курирских
станица као и курирских станица за одржавање спољних војних
и партијских веза, затим са штабовима и командама ПО нижим
партијским органима и организацијама на терену, са покрајинским
и обласним војно-политичким руководствима.
17

Везе у НОБ-у 1941-1945, ратна сећања, књига 1, Београд, 1981, 338.
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Телефонске везе нашле су пуну примену на ослобођеној
територији Ужичке републике и то готово искључиво коришћењем
постојећег ПТТ - система - ТТ уређаја у поштама и крајњим
телефонским станицама у мањим насељеним местима и сталних
ватдушних линија.
Основни елемент овог система телефонских веза биле су
Главна телефонска централа и Центар везе ВШ и ЦК КПЈ у Ужицу,
подручне телефонске централе у већим местима и крајње телефонске
станице у мањим местима и сталне ваздушне линије између њих.
Сталне ваздушне линије и ТТ - уређаје на поштама
обезбеђивали су посебни органи безбедности, патроле и страже
нарочито под руководством НОО-а и команди места , јер су окупатори
и његови сарадници, прислушкивањем и диверзантским акцијам,
покушавали да протурају лажне вести. О коришћењу телефонских
веза у Ужичкој републици непосредно пред заузимање Ужица, Јосип
Броз Тито каже: “Користили смо се са телефонском везом са оним
местима која још нису била пала у руке Немаца. У једном тренутку
јавио се неки из Косјерића који је поручио да је све у реду и да се
трупе могу вратити у касарне, јер је наводно „опасност прошла“. То је
вероватно био неки Немац који је покушао да на и сувише провидан
начин унесе забуну, како би немачке трупе несметано ушле у Ужице
и изненадиле нас.18
Као што је већ речено у рејону центра веза Врховног штаба
у Ужицу организован је и радио - центар састава: специјална
примопредајна радио - станица јаче снаге за успостављањне и
одржавање радио - веза са Коминтерном и легалном радио страницом Централног комитета КПЈ, која је из Загреба одржавала
непосредну радио - везу са Коминтерном; једна радио - станица
мање снаге за радио - везу Врховног штаба са неким нижим штабом
кад то борбени услови и материјалне могућности буду дозволиле;
емисиона радио - станица заплењена у борбама за ослобођење
Крупња; јача емисиона радио - станица набављена из Чачка, која
је давала ратне извештаје Врховног штаба о успесима и развоју
ослободилачке борбе све до 28.новембра 1941. г.на таласној дужини
од 44 м.Сем тога, имала је неколико радио - пријемника за слушање
емисије радио - станице „Слободна Југославија“ и емисија радио станица Москва, Лондон и рд. преко којих се веховно руководство
18

Политика од 6.6.1972.
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упознавало са стањем на савезничким фронтовима и развојем војнополитичке ситуације у свету.
Поред тога, у саставу радио - центра постојала је и радила
разгласна станица. Још 1939.г. у Чачку се приступило изради радиостаница у Војно - техничком заводу. Почетком јула 1941.г. члан ЦК
КПЈ и ВШ Александар Ранковић је предао Павлу Савићу19 шифру
за једну примопредајну радио - станицу. Савић је добио задатак
да са својом женом Бранком и радио - телефонистом кога су звали
Чеда.20 Возом пође у Чачак и да се преко илегалног канала везе јави
секретару Окружног комитета Чачак Ратку Митровићу, од кога ће, у
име ЦК КПЈ и Врховног штаба, добити даља упутства за рад радио
- станице. Преко Митровића ће ЦК КПЈ и ВШ одржавати везу са
радио - станицама за све време њеног рада..
У међувремену, Окружни комитет Чачак одржавао је редовну
курирску везу са Централним комитетом и Врховним штабом у
Београду.
Из Чачака је радио - станица је пренета и постављена за рад
у селу Дугаловиће, на падинама Овчара, као прва примопредајна
радио - станица ЦК КПЈ и Врховног штаба.
О преносу радио - станице из Чачка Бранка Савић, између
осталог каже:“ Да су половином јула Ратко Шибинац и Тимотије
Радојичић са запрежним колима из Дугаловића дошли у Чачак где им
је тајанствени товар предао Драган Вранић, члан Месног комитета
КПЈ. Радио - станица Центаралног комитета допремљена је до села
Дугаловића, о усамљене куће под врхом планине Овчар.21
Некако у исто време стигли су у село Дугаловиће Бранка и
Павле Савић са Чедом Македонцем - Седек Костовски. Они су
радио-станицу сместили у малу појату где су ноћу држане овце, и
ту ископали у земљи рупу и у неки сандук сместили кофер са радио
станицом. Преко те дуго једине радио-станице, Врховни штаб и
Централни комитет КПЈ одржавали су једину везу са светом. Са овом
радио-станицом успостављена је, јула 1941.г. из села Дугаловића
права радио - веза Централног комитета и Врховног штаба у НОР-у.
У вези са тим Бранка Савић, између осталог, каже: “Свако
друго вече вадили смо закопану радио-станицу и Чеда је слао у етар
Професор Београдског универзитета
Седек Костовски ,звани Чеда из села Ленова код Маврова
21
Бранка Савић, Рад шифраната у Врховном штабу - Везе у НОБ-у 1941-1945,
Београд 1981, (даље Везе у НОБ-у), 331.
19
20
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позивне знаке. После месец дана боравка у тој кући партизанске
акције су биле све чешће, почеле су да се стварају прве ослободне
територије. Почео је терор и паљење кућа ухваћени .............Дошао је
код нас Ратко Митровић ми смо сви заједно закључили да би требало
да са станицом пређемо на територију коју контролишу партизани.22
Због опасности да радио-станица падне у руке непријатеља,
она је крајем августа пребачена и монтирана у селу Лиса, а потом у
Ивањицу. У другој пшоловини октобра пребачена је у Ужице. Како
је станица донета у Ужице Бранка Савић пише: “Половином октобра
Ратко Митровић нам је пренео директиву да идемо за Ужице. Чеда и
ја ишли смо до Пожеге а одатле везом у Ужице. Павле је ишао преко
планине са нашом десетином из Вирова и са собом понео станицу
и шифру.“23 По доласку у Ужице Савић је, по наређењу Врховног
команданта, поставио радио - станицу у великој згради која је пре
рата служила као банка, и успоставио прву радио - везу последњих
дана октобра 1941. пријемом првих радиограма од Радио - центра
у Москви. Прве телеграме из Ужица у то време примили су, а то
значи и прву везу успоставили, када је Тито био привремено одсутан
из Ужица, када је био 27.10.1941.г. у селу Брајићима на састанку са
Дражом Михаиловићем. Отоме Павле Савић каже: “Због одсутности
Тита, Ранковић је тражио да њему предам примљене дешифроване
телеграме, а ја сам то одбио, пошто нисам имао овлашћење да било
коме уручујем телеграме, сем Врховном команданту, другу Титу. Чим
се Тито вратио, Ранковић му се због тога жалио, а Тито се насмејао
и рекао да сам био у праву, јер нисам добио овлашћење од њега.“24
Тито је само Савићу предавао отворен текст, који га је шифровао
и шифровани телеграм предавао радио - телеграфисти (који није
знао шифру) ради предаје. Када је добијао шифровани телеграм од
радиотелеграфисте, Савић га је дешифровао и и тако дешифровани
предавао Титу. У то време шифру је знао само Павле, а касније је са
шифром била упозната његова супруга Бранка, тако да су је знали
обоје.“25
Дужности радио - телеграфисте на радио - станици
обављао је Чеда све до 22. новембра 1941.г., када је од експлозије у
Бранка Савић, Веза у НОБ-у, 335.
Бранка Савић, Везе у НОБ –у, 337.
24
Мирко Ћетковић, Везе у НОБ-У 1941-1945, Војноиздавачки завод, Беогеад, 1976,
(Даље Везе у НОБ-у), 321.
25
Мирко Ћетковић, Везе у НОБ-у, 321.
22
23
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фабрици оружја погинуо. О том трагичном догађају Бранка Савић,
измећу осталог каже: “Једног дана, док сам била на састанку у
Народноослободилачком одбору, одјекнула је страховита експлозија.
Истрчали смо из зграде и мислили смо да је почело бомбардовање.
Али, када смо изашли, авиона није било а изнад зграде банке дизао
се страховито црн густ дим. Била је то експлозија муниције и барута
у ходнику који је спајао два тунела у трезорима Народне банке...
Тада сам видела да је Павле добио опекотине по рукама и лицу. Чеда
Македонац је лежао на кревету. Њему је пламен захватио одело и он
је задобио тешке опекотине по целом телу. Пренесен је у болницу у
критичном стању. Није се опоравио. Тако је Седек Костовски - Чеда
Македонац, први телеграфиста Врховног штаба који је свакодневно
и упорно покушавао да успостави везу са светом, завршио свој
живот.“26
После тога за радио - телеграфисту Врховног штаба одређен
је Вељко Драгићевић, подофицир бивше југословенске војске. Када
је Врховни штаб добио новог радио - телеграфисту Бранка Савић,
измђу, осталог, пише: “Октобра месеца 1941.г. дошао је у Ужице
енглески капетан са мајором Лалатовићем и телеграфистом Вељком
Драгићевићем. Искрцали су се из подморнице негде на Црногорском
приморју. Они су упућени као енглеско - југословенска мисија
у штаб Драже Михаиловића, али су их партизани прихватили и
повели од Црногорског приморја до Ужица. Капетан Хадсон и мајор
Лалатовић су отишли код Драже, а Вељко је остао код нас. Од мора
до Ужица видео је партизанску војску у којој је нашао свог рођеног
брата партизана. Његов га је брат допратио до Ужица. Вељко није
хтео да напусти партизане, није хтео да преда радио - станицу, коју
су са собом донели, енглеском капетану Хадсону, али му је друг
Тито рекао да то мора да учини. Тако је Вељко напустио капетана
Хадсона. Пошто је телеграфиста Чеда Македонац погинуо, друг
Тито је одлучио да Вељко остане при Врховном штабу као радио телеграфиста. Вељко је био најбољи телеграфиста кога сам срела.
Невероватном брзином и лакоћом, као пијаниста виртоуз, додиривао
је тастер малим прстом. Његова откуцавања врло брзо су познавали
сви телеграфисти са којима је радио све до десанта на Дрвар, када је
као мајор НОВ и ПОЈ погинуо.“27
26
27

Бранка Савић, Везе у НОБ-у, 338-339.
Бранка Савић, Везе у НОБ-у, 340-341.
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После напуштања Ужица на Златибору се сазнало да је у
Ужицу остала радио - станица која је била заплењена од Немаца у
селу Рибаре код Крупња. Док је она радио - станица која је добијена
од Чачка била са Врховним штабом. Тако се центар везе из Ужица
премешта у Санџак и источну Босну.

ВЕЗЕ ВРХОВНОГ ШТАБА СА ПК КПЈ СРБИЈЕ
СА ПАРТИЗАНСКИМ ОДРЕДИМА СРБИЈЕ ПОСЛЕ
ПАДА УЖИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ
Све до преласка у Санџак, крајем новембра 1941.г. Врховни
партизански штаб је имао, из својих седишта у Београду и ужицу,
непосредне, сигурне и релативно брзе курирске везе личним
контактом са покрајинским руководством НОП-а у Србији, што није
био случај са везама између ВШ и војно - политичких руководстава
других покрајина.
Изгубивши слободну територију у Србији, ЦК КПЈ је прешао
у Санџак и источну Босну одакле је знатно теже било одржавати
везе са свим покрајинским руководствима КПЈ, па и у Србији, преко
којих би се примали извештаји са терена и давале директиве.
После повлачења Централног комитета и ВШ са главнином
паертизанских одреда из Западне Србије прекинута је веза са ПК
КПЈ у Србији. У таквој ситуацији ЦК КПЈ је у Радојињи 1.12.1941.г.
одлучио да у Србију пошаље Мирка Томића, члана ПК КПЈ и члана
ГШ Србије и делегата Врховног штаба, који се пребацио до преостале
групе партизанских јединица у околини Бајине Баште и Ваљева.
По доласку на терен Ваљевског окружног комитета средином
децембра 1941.г., Мирко Томић је послао опширан извештај
Врховном штабу, али се тај курир није пробио тако да ни писмо није
стигло до Врховног штаба. Следећи покушај да се успостави веза
са овом партизанском групацијом учинио је Родољуб Чолаковић
преко Романијског партизанског одреда. Чолаковић је успео да наће
курира Драгољуба Грујића, средњошколца из Зворника, који је био
борац Азбуковачке чете Ваљевског одреда, коме је предато писмо
Романијског партизанског одреда и стављено му у задатак да по
сваку цену успостави везу са Ваљевским одредом.28
Родољуб Чолаковић, Записи из ослободилачког рата, Загреб, Напријед, књ 1,
325.
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Курир се успешно пробио до Ваљевског партизанског одреда
и крајем децембра 1941.г. успоставио везу. Томић је истог курира
вратио назад са писмом за Романијски партизански одред, у коме је
тражио: ...Ако би Вам било могуће да пребаците преко Дрине све
наше другове који се тамо налазе, онда то учините.29 Овај Томићев
захтев није испуњен, јер је Врховни штаб ,дошао у источну Босну па
су задржани не само сви борци из западне Србије, који су се ту затекли
него и Коча Поповић и Никола Груловић који су били одређени за
чланове ГШ за Србију, којима су дате нове дужности. Курир је успео
да се врати у источну Босну и код Вареша у Челебоновићима предао
извештај из западне Србије. Врховни штаб је за време боравка у
источној Босни веровао да ће се поново остварити веза са западном
Србијом. “Надајмо се да ћемо везе са Србијом, и то сигурне, имати
у скоро време, ако успемо да запоседнемо територију са босанске
стране Дрине.“30
Међутим, групације партизанских јединица у западној
Србији се осипала сваким даном, зима, глад, слаба одећа, недостатак
муниције, непрестана борба са немачким јединицама и сарадницима
окупатора утицали су на смањење броја бораца ове групације.
Напуштањем Србије и преласком у Санџак и источну
Босну везе ВШ са руководство НОП-а у Србији биле су, највише
из објективних разлога слабије, нередовније и несигурније. То се
негативно одразило на развој ослободилачке борбе у Србији.
Уколико се ближило пролеће 1942.г. веза са западном Србијом
била је све ређа. Последњи извештај о свом раду Мирко Томић је
послао 31. марта 1942.г. у коме поред осталог пише: „Последњи пут
послао сам Вам извештај 31. јануара. Од тог времена па до данас
нисам успео да одржим никакву везу са Вама. Ми смо слали курире
вама често пута, али су, колико сам обавештен, сви похватани. Са
вама нисмо могли одржати везу по вашем ранијем предлогу у писму
које сте упутили ГШ, јер је реакција на тој територији, преко које је
требало да иде веза, била веома јака, Услед тако рђаве везе смо много
пртрпели а мислим да је и то разлог што је партизански покрет у
западној Срнији и Шумадији за сада угушен.“31

Зборник НОР-а, I-1, 315.
Зборник НОР-а, II-2, 319.
31
Зборник НОР-а, I-3, 567
29
30
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Међу настрадалим куририма партизанских одреда западне
Србије био је и Миленко Тришић, родом из Вишесаве код Бајине
Баште. Био је један од малог борја бораца Рачанског партизанског
батаљона који се по његовом расформирао 16. децембра успели
да се повежу са Ваљевским партизанима крајем 1941. Приликом
преласка пута Ваљево - Косјерић, у близини кафане под Буковима
из Сувоборског одреда се издвојио курир Миленко Тришић са
извештајем Мирка Томића, да се пребаци до ВШ у Босну. Он је
успео да се до Букова пребаци у Ражану, али је приликом даљег
пребацивања био ухваћен од стране косјерићких четника и заклан.32
Услед губитка слободне територије у западној Србији,
сталних борби и појачаног терора окупатпра и домаћих сарадника,
изванредно су се повећале тешкоће командовања, руковођења и
одржавања веза ВШ са Покрајинским комитетом Србије, а тиме и
са осталим пкрајинским и војним руководством, јер је до тада ЦК и
ВШ са овим руководством највише одржавао везу преко ПК Србије.
Разматрајући овај проблем на седници ЦК КПЈ 7. децембра
у селу Дренови и на саветовању Врховног штаба 25. децембра
у Рогатици, ЦК КПЈ и ВШ су закључили да је одржавање везе са
руководствима Хрватске и Словеније, а преко њих и са руководствима
Србије, Војводине, Македоније и Косова и Метохије, сигурније, брже
и ефикасније коришћењем редовних средстава јавног саобраћаја
помоћу илегалних курира снадбевених лажним личним и путним
исправама. Стога је ВШ одлучио да образује Организациони
секретаријат за неослобођене крајеве са седиштем у Загребу.
У саставу Секретаријата одређени су чланови ЦК КПЈ и
ВШ Иво Лола Рибар и Едвард Кардељ, који су се из источне Босне
пребацили у Загреб. Пошто је курирска веза између Загреба и Београда преко Земуна успостављена још у припремном периоду устанка,
функционисала сигурно и редовно, то су чланови Секретаријата
одмах по доласку у Загреб преко те везе успоставили везу са ПК
Србије у Београду, а преко њега са осталим руководствима.33
Због тешкоћа у вези дешавало се да су везе на појединим
релацијама командовања и руковођења биле данима а некад и
месецима у прекиду. То је имало за последицу да ПК Србије није
био у могућности да редовно прати војно-политичку ситуацију ни
др Милован Лукић, Рачанске партизанске јединице 1941. Историјска баштина
бр.20/2011,128.
33
Зборник НОР-а, II -2-199.
32
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да окружним комитетима и партизанским одредима пружи редовну
и ефикасну помоћ.
Тако су у марту 1942.г. окупатор и домаћи сарадници успели
да са неупоредиво надмоћнијим снагама скоро униште партизанске
јединице западне Србије34 и окруже партизанске одреде у ширем
реону Јабланице.35
Да би се избегле несразмерне жртве, а ради предузимања
оружаних акција на другим теренима под повољнијим условима
,партизанске јединице Јабланичког, Лесковачког и других одреда
предузеле су привремено повлачење на планину Пасјачу, где се
концентрисало око 1500 партизана. Намера је била даљи покрет ка
Топлици и Копаонику и другим местима на овом правцу. Међутим,
штабови одреда су на Пасјачи примили директиву ВШ којом је, још
приликом свог повлачења из Ужица, крајем новембра 1941.г. наређено
да се сви партизански одреди врате на своје територије. Немајући
везе ни са једним вишим војним и политичким руководством (ГШ
или КП) штабови Лесковачког, Јабланичког и Топличког одреда,
схватајући уско директиву ВШ, издату пре више од три месеца и
не проверавајући довољно могућност њеног успешног извршења с
обзиром на конкретне услове борбеног дејства одступали су од свог
плана и приступили извршењу директиве пробојем непријатељског
обруча ради повратка у Јабланицу која је била поседнута јаким
непријатељским снагама, због чега је дошло до великих људских
губитака и до одређених неуспеха у тим борбама.
За поступак штабова партизанских одреда марта1942.г. сведок
тих догађаја Миливоје Перовић, између осталог каже: “Да смо
имали искуства или да је у тој ситуацији постојала веза са неким
од виших руководстава НОП-а, од јединица које су се тада налазиле
на Пасјачи и Топлици могли смо формирати најмање две бригаде
које не би биле везане за одређене терене, а да ипак остану језгра
довољно јака за сва три одреда: Топлички, Јабланички и Лесковачки,
који су могли остати на својим теренима...36
Овај и други примери, показују важност сигурне и непрекидне
везе и последице њеног нередовног и несигурног функционисања, а
нарочито у критичним ситуацијама.

ВА, Нда, 29-38/4-3.
Нова Србија, 1,23;3. 1942.
36
др Миливоје Перовић, Јушна Србија у НОБ-У, Београд, Нолит ,1961.,25.
34
35
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Summary

DURING THE REPUBLIC OF UZICE AND
AFTER ITS FALL
Former Yugoslavia, between the two world wars, did not have a
developed military industry, so the technical means of communication
were procured from various European countries, and they were mostly
not contemporary, being of various models and types, incomplete, out of
date and mostly from the First World War. In addition, all units of communications, ending with the Battalion of the Supreme Command, had
horse-drawn wagons for the transfer of their equipment so they could not
follow their commands and headquarters.
The political and military leadership could not observe the necessity to protect the communications from the influence of the enemy.
In the centres of communications units, among technical, manipulative
and management staff ,there were numerous open enemies of the state,
recruited agents and traitors who had put themselves in the service of the
enemy.In addition, there were more cases where the combat command of
the commander was transmitted openly via civilian telephone links.
With the capitulation of Yugoslavia in the April War of 1941 and
the dissolution of former Yugoslav army all technical means of communication fell into the hands of the occupiers and Ustashas .The communications in cities, diffuse radio stations, communications of Yugoslav
Railways and others, were used by the occupier for his needs..
As stated above about the communications units in the former Yugoslav army during the short April war, it can be concluded that in the
field of communications there was no legacy left for the Partisan movement in the uprising in the summer of 1941 and that the connections in
the national liberation war would have to be developed, so to speak out
of nothing.
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Before the war, the Communist Party organized and established
illegal, party courier communications on the entire territory of Yugoslavia, between all levels of the party organs and the primary party organizations in the field. However, in the short April war all communications
were partially paralised.They were restored after the war.
During the uprising in the summer and autumn of 1941 courier,
telephone and radio communications were applied.In this period, and later, the courier connection was the main and basic one.
As regards telephone communications, they were effectively applied using the existing material and personnel PTT - system on the liberated territory .A two-side radio link for the handover of dispatches was
used only by the Central Committee and the Supreme Headquarters for
their communicating with the Comintern.
Besides the stated types of communicating, since the beginning
of the uprising it was established to send delegates and party instructors
from the Central Committee, the heads from the Supreme Command to
the lower headquarters with the aim to assist and control.
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"Вести" o Титовом споменику на Тргу
партизана у Ужицу
Сажетак: Титов споменик на Тргу партизана у Ужицу
постављен је уз велику свечаност почетком јула 1961. Тридесет
година касније променила се политичка клима, СФРЈ је била на
прагу распада, а сва знамења прошлости почела су да нестају па
тако и Титов споменик. Уклоњен је августа 1991. и смештен иза
зграде Народног музеја Ужице. Рад се бави текстовима у листу
„Вести“ о постављању и уклањању споменика Јосипу Брозу Титу
са Трга партизана у Ужицу, у циљу разумевања порука новинара
скривених у стилу извештавања.
Кључне речи: ”Вести”, Ужице, Титов споменик, Трг
партизана

О “Вестима” и споменику Титу на Тргу партизана
“Вести” су најстарији седмични лист у југозападној Србији
који до данас има преко 3400 издања. Први број објављен је за време
“Ужичке републике”, док су грађани уживали у слободи надајући
се да више неће Немцима пасти у руке. У штампарије Љубомира
Романовића и Здравка Милошевића, које су постојале и пре рата,
професор Филозофског факултета др Душан Недељковић1 донео
Душан Недељковић (1899-1984). Носилац споменице, после рата декан
Филозофског факултета, проректор Универзитета, академик. Познат по састављању
спискова интелектуалаца који су наводно били у колаборацији са окупатором. У
књигама мемоара „Ефемерис“ академик Дејан Медаковић описује ту атмосферу.
(Тешић, Љ. (21.јун2006.) Грешници без греха. Вечерње новости. и Аст, С. (19.мај
2005).Од прогона до признања. Време, Београд)

1
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је рукописе и заглавље листа “Вести”. “Рукописи су били писани
оловком, што је отежавало посао словослагачима, па ипак је, 1. октобра
1941, изашао из штампе први број овог листа” (Ђорђевић, М.1997).
“Вести” су биле орган Штаба ужичког народноослободилачког
одреда “Димитрије “Туцовић”. Након 15 бројева одштампаних до
17. октобра, “Вести” су престале да излазе да би уступиле место
листу “Борба” под управом Врховног штаба који је у време “Ужичке
републике” био смештен у Ужицу. Штампање листа настављено је
током рата уз прекиде, а иста судбина пратила га је и у послератном
периоду када је уместо њега штампана “Победа”. Традиција је
настављена од фебруара 1952. и до данас “Вести” излазе редовно,
сваког петка као “Лист за политичка и друштвена питања”. Указом
председника СФРЈ од 27. септембра 1966. овај недељник је одликован
Орденом заслуга за народ са сребрним зрацима.
Репрезентативно издање “Вести” направљено је поводом
јубилеја 35 година од првог броја, када је одштампан као двоброј
1522/23 на 64 стране. Такав подухват реализован је у штампарији
“Политике”, а славље графичара најстаријег листа у Србији након
успешно обављеног посла 1. октобра 1976, показало је да је то био
изазов и за њих.2
“Вести” су до 1997. године биле друштвено предузеће (у чијем
саставу је од 1971. и Радио Ужице) али су запослени тада одлучили
да промене статус у јавно предузеће чији је оснивач ужичка општина.
Предузеће је приватизовано 2007. а недељник “Вести” је наставио да
траје као својеврстан хроничар догађаја ужичког краја.
Отварање Трга партизана у центру града био је велики догађај,
јер је он означио почетак изградње Ужица као модерног града и био
тренутак претварања паланке у урбану средину. Његову изградњу
покренула је одлука донета још 1946. да се “због значаја и улоге
коју је град имао у Народној револуцији”3 подигне споменик Титу.
Изградња Трга и комплекса зграда који заједно чине амбијенталну
целину почела је 1958. и била подухват сам по себи у тренутку
када се све радило ручно, без багера, скоро до краја изградње.
Порушено је мноштво кућа у којима је становало преко 400 људи,
зграде са пословним просторима, биоскоп “Златибор”, Срески суд,
зграде Ватрогасног друштва, магацини, гараже. Свима је требало
Мурић, С. (1. октобар 1991) „Вести“ на 64 стране. Вести. Ужице: ДП Вести, бр.
2308, стр 7
3
Марковић, Ж.(2008). Цариградски мементо.Историјски архив, Ужице, стр. 57
2
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обезбедити смештај или исплатити новац, који је највећим делом
финансирала Федерација.4 Осим мештана околних села, у изградњи
су учествовали војници ЈНА и омладинци из посебно формираних
радних бригада. У књизи Жељка Марковића “Цариградски мементо”
детаљно је описано и документовано израстање неуких грађевинаца
у врсне мајсторе, подизање вишеспратница, претварање сокака
у градске улице. Изградњу је надзирао Слободан Пенезић Крцун5
лично, а анегдоте сведоче да је често инсистирао на убрзању рокова
за градњу и на новим, модерним решењима6.
Једна од анегдота почиње Крцуновим захтевом да се “Кула”,
зграда висока преко 40 метара заврши за месец дана, на шта је инж.
Јурије Дризо, директор ГП „Златибор„ које је изводило радове, рекао
да не може, иако се тако Крцуну није одговарало. “Колико год пара да
дате, не може и готово”, упорно је одговарао Дризо док му је Крцун
нудио додатна средства, радну снагу, механизацију. Дризо је на крају
одговорио питањем: „Реците ми, молим вас лепо, да ли девет жена
може да роди једно дете за месец дана“
Грађевински подухват био је завршен на време, а отварање
Трга и споменика Титу организовано је као централна прослава
двадесетогодишњице Устанка народа Југославије. Свечаност је
почела 3. јула 1961. око 11 сати када је Александар Ранковић открио
споменик Титу, а присуствовао јој је државни врх, поглавари СПЦ и
исламске заједнице, амбасадори 24 земље, отправници послова 15
држава, угледни културни и спортски радници, као и 200 домаћих и
страних новинара.7

Укупна вредност извршених радова без трошкова прославе отварања Трга
износила је 1.817.446.833 старих динара. Исто, стр. 214
5
Слободан Пенезић Крцун (1918-1964) родио се и одрастао у Ужицу, након
рата постао министар унутрашњих послова и председнк Извршног већа Србије.
Настрадао у саобраћајној несрећи након које су се јавиле сумње да није случајна,
јер се у то време није слагао са Титом.
6
„Једном приликом Крцун је посетио градилиште и затекавши озидане каљеве пећи
у становима, почео је да их лупа мацолом. Пред тако излупаним каљевим пећима и
тако изнервиран, наредио је да се идеја таквог загревања заборави....“Маковић, Ж.
(2008). Цариградски мементо, Историјски архив Ужице, стр. 111 (фуснота)
7
Исто, стр. 159-161
4
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Домаћи и страни гости дивили су се Тргу и споменику, делу
угледног хрватског вајара Франа Кршинића, што су опширно пренели
медији. Поводом 50-огодишњице „Вести“ Радован Поповић8 у тексту
„Боја успомена“ сећа се колико је отварање Трга било ексклузивно
за младог новинара локалног листа “Вести”:
Те године (1961) у Ужицу је одржана прослава - двадесет
година од устанка (1941) и у град су поред ићмет бораца и првобораца,
стигли и елитни југословенски писци - лично Мирослав Крлежа,
Добрица Ћосић, Оскар Давичо, Бранко Ћопић... Захваљујући послу
тада сам попио и своју прву кафу у тек отвореној Градској кафани
и то са Вељком Петровићем, фасцинантним осамдесетогодишњим
бардом српске књижевности, који ми је затворио мали блок:
“Оставите то...Ако нешто из разговора упамтите, значи то је
занимљиво и значајно... Ако не упамтите онда је све неважно.”
Титово Ужице је половином јула 1991. изгубило придев који је
поносно носило од 1946, као град у који је Броз најчешће долазио (13
пута9) ако изузмемо Београд у коме је живео. Општинском одлуком
месец дана касније (28. августа 1991), са Трга партизана уклоњен
је споменик висок 4,75 метара, тежак неколико десетина тона10 и
постављен иза леве зграде Народног музеја Ужице у којој је 1941.
био смештен Врховни штаб НОВЈ у време “Ужичке републике”.
Споменик се тако нашао у непосредној близини спомен собе из
које је Тито руководио војним операцијама, а која је раније чинила
окосницу сталне поставке “Музеја устанка 1941”.
Дебате да се споменик врати на Трг почеле су 22 године касније.
Грађанска иницијатива коју је покренуо СУБНОР, а потписало око
4.500 Ужичана, одбијена је након двочасовне расправе ужичких
одборника у децембру 2013, тако да се споменик Јосипу Брозу Титу
и даље налази у дворишту Музеја, далеко од погледа пролазника.

Радован Поповић (1938), рођен у Дубу, Гимназију завршио у Ужицу. Новинар
„Политике“, књижњвник и публициста, биограф српских писаца. Поповић, Р.
(2004). Посвете српских писаца.Београдска књига, Београд, стр 253.
9
Цвијовић, Д. (30.12.2011) Титов печат да Ужице не буде касаба. Вести. Ужице:
ДП „Вести“, бр. 3263/64, стр. 23
10
Турудић,М. (30. август 1991) Са Трга партизана у Ужицу премештен споменик
Јосипа Броза. Вести бр. 2303, стр. 3
8
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Забележено у „Вестима“
Најава великог догађаја за град, отварање Трга партизана и
откривање споменика Јосипу Брозу Титу, почела је већ 12. јануара, у
првом броју након празничног издања “Вести” за нову 1961. годину.
На насловној страни броја 705. најзначајније место заузима текст
који најављује да ће се централна прослава 20-огодишњице устанка
народа Југославије одржати у Титовом Ужицу. Поднаслов прецизира
да ће свечаност имати “општенародни карактер”, а у самом тексту
се објашњава да због тога “сви до једног” морају узети учешће како
би прославу дочекали спремни. Текст се налази међу политичким
темама, а несумњиво и сам припада “политичком дискурсу” и обилује
фразеологизмима тог времена и универзалним изразима: славе се
изванредни успеси постигнути у свим областима живота, нова земља
израста из згаришта и пепела, прослава представља подстрек за
даље напоре у остваривању циљева и идеала, евоцирају се успомене,
указује се на изворе, снаге и тековине народне револуције, а њен
дубок историјски смисао, карактер и особеност учиниће се ближим
најширим слојевима грађана, а нарочито младој генерацији.

Вести бр 705. стр. 1.

Вести бр. 706. стр.1.
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И следећи број “Вести” (бр. 706) показује важност догађаја
јер редакција на истом месту доноси “Обиман програм” којим
најављује да су припреме за прославу већ почеле, и оцртава
ширину коју ће захватити: од уређења града, организације смештаја
и исхране гостију, припреме публикација, сувенира, најаве ТВ
преноса и документарних филмова. Новинар не губи из вида да
темељ прославе води до времена “Ужичке републике” па издваја да
је “народна омладина примила на себе да уреди и видније обележи
пут којим је друг Тито отишао из Ужица за Златибор 1941.”

Вести бр 708. стр. 1.

Вести бр. 712. стр. 1.

Поново почетком фебруара, Вести одржавају будном пажњу
јавности текстом на првој страни “За јулско славље-богат програм”.
Текст почиње реченицом:
“Нешто више од четири месеца дели нас од оног тренутка
када ће се реке људи из свих крајева наше земље сливати у ову нашу
котлину.” (Вести, 2. фебруар 1961, стр.1)
Удвајањем придева “наши” новинар појачава блискост публике
и догађаја. Следећу реченицу”Бићемо домаћини највеличанственије
прославе, коју Балкан до сада није запамтио” оправдава детаљним
извештајем о спортским и музичким звездама који ће наступити
у програму: фудбалери Партизана, Војводине, Динама и Вележа,
неколико ватерполо екипа, кошаркаша, рукометаша, одбојкаша,
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оркестри Радио Љубљане, Београда, Сарајева, Скопља и бројни
певачи народне и забавне музике.
Наредног месеца на првој страни нашао је место текст
“Најпоноснији споменик у граду на Ђетињи”. Текст је кратак,
налази се на дну прве стране, али доноси важну вест да је споменик
у завршној фази израде у атељеу Антуна Аугустинчића, иначе
рад вајара Кршинића. Опис споменика дат је песничким језиком,
вероватно преузетим од самог аутора:
“...Забацио је главу мало улево. Гологлав је. Валовита коса
уредно зачешљана. На Титу је обичан војнички шињел. Закопчан.
Леви ревер пребачен на десну страну прешао преко оковратника...
На његовој униформи нема никаквог чина. Он је војник, прави војник
једног народа...” (Вести, 2.март 1961, бр 712, стр.1)

Вести бр 715. стр. 1.

Вести бр. 716. стр. 5.

Крајем марта на насловној страни похваљена је иницијатива
колектива Текстилног завода “Цвета Дабић” да уреде две улице у
близини фабрике. Таква помоћ у уређењу града пред јулско славље “је
неоцењива” каже новинар, илуструјући текст фотографијом акције.
У следећем броју (716) “Вести” објављују да Гимназија “Миодраг
Миловановић Луне” учествује у прослави школским активностимасаставима, изложбама, радијским емисијама, али и радом школске
бригаде на уређењу плаже и игралишта. Вест је још једном
135

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015
Слађана Васиљевић

потврђена крајем априла (бр. 719) у тексту “Ученици ће радити на
уређењу града.” Такав закључак је донео Савет за просвету народног
одбора општине, а према тону извештача ангажман омладине није
неуобичајен, већ пожељан.
Први интервју о изградњи Трга донео је текст “Трг партизана
биће готов на време” (13. април 1961). Изјава директора предузећа
ГП “Златибор” које је изводило радове развејала је све “бојазни
добронамерних” да радови споро одмичу, али и “неозбиљних
гласова” да “кула” тоне. Фотографија Трга и “куле” показује и бројне
грађане како посматрају изградњу.

Вести бр 718. стр. 2.

Вести бр. 720/721. стр. 7.

Првомајски двоброј (720/721) преко целе седме стране доноси
чланак о новом тргу и објектима који су већ оживели и донели
амбијент “велеграда”. Попут одломка из књиге путописа, новинар
описује дан пун забаве и нових могућности у Титовом Ужицу, од
слушања плоча у Градској кафани, до куповине у новој Робној
кући уз помоћ манекена, брзог успостављања телефонске везе са
Београдом у оближњој пошти “захваљујући УКТ”, гледања филма у
новом биоскопу “са 800 седишта”, вечере у модерном хотелу. Само
наслов “Трг партизана будућих дана” указује да је текст шетња у
будућности коју ће донети завршетак Трга.
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Следећа најава објављена је три месеца уочи свечаности.
Уз извештај са састанка среског комитета и чланак посвећен раду
Социјалистичког савеза, на насловној страни нашао се текст „Богат
програм прославе“. Већ у првој реченици новинар М.М. умирује
публику поруком да ће се поред Титовог Ужица одржати низ других
свечаности у Ариљу, Пожеги, Косјерићу и Бајиној Башти „према
утврђеном плану прославе“. У наставку текста извештач детаљно
најављује програме са нагласком на откривање спомен плоча и
костурница палим борцима, одржавање партизанских маршева и
импровизације борби у оквиру свечаних академија. Текст фокусира
читаоца на партизанску традицију појачану фотографијом полагања
венаца палим херојима, која практично илуструје суседни извештај
о обележавању Првог маја у Ариљу.

Вести бр. 722. стр. 1.

Вести бр.722. стр. 2.

Најава се наставља и на другој страни текстом: „Титово
Ужице се увелико припрема за јулско славље“. Текст ствара слику
како ће прослава бити организована, где ће бити смештени гости,
да ће дуж прилаза и по граду где год се нађе слободан простор
бити постављени шатори са јелом, пићем, сладоледом, сувенирима.
Изнесени су детаљи о времену када ће у трговине стићи хлеб, да
је пекарско предузеће “Сретен Гудурић” набавило нову опрему и
удвостручиће производњу, да се предвиђа потрошња 139 тона хлеба,
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48 тона јагњећег печења, преко 150 хиљада флаша пива, 200 хиљада
паклица дувана и сл. јер се очекује 70.000 гостију. Речник који се
користи ствара утисак код читаоца да присуствује организационом
састанку, а поднаслови:” У табору угоститеља врше се увелико
припреме” или “За трговце пуно посла” појачавају полетност
атмосфере. Тек на крају извештаја изнесена је блага критика да се
акција уређења града споро спроводи и савет да “не треба чекати
последње дане и онда наврат-нанос уређивати оно што се сада може
урадити”.
Критички осврт на стање улица, кровова, дворишта “равно
45 дана до прославе” објављен је у тексту “Са уређењем града се
касни”. Извештач констатује да поглед ка крововима доноси врло
ружну слику коју ствара читава ревија горњег и доњег рубља, крпа и
мотки које штрче у ваздуху. “А, каква су нам дворишта”, пита даље
новинар и сам одговара: “ Дискусија је излишна. Јер она су свакаква
и никаква. Има у њима свега и свачега, а највише прљавштине”,
констатује и чуди се што никаву иницијативу не предузима чланство
Социјалистичког савеза. (Вести бр. 723. стр.2.)

Вести бр. 723. стр.2.
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Двадесетак дана касније расположење је сасвим другачије.
“Свечано, радосно, поносно, изгледаће град за време јулских
празника“, одговара новинар на реторско питање постављено у врху
текста „Богат и разноврстан забавни и спортски програм“ („Вести“,
бр. 726). Чланак је објављен на првој страни уз фотографију нове
деветоспратнице и обиље података о учесницима (Ђорђе Марјановић,
Лола Новаковић, Душко Јакшић, Предраг Цуне Гојковић, Аница
Зубовић и други).
Нова фотографија Tрга објављена је уз текст: „Пред јулско
славље“ на насловној страни „Вести“ петнаест дана пред прославу,
у броју 727. Новинар објашњава да је “интересовање наших грађана
веће од очекиваног”, али да се свака ситница планира, тако да “нема
места бојазни”. Иако каже да ће бити тешко превести до града око
40.000 заинтересованих из среза и још толико из осталих крајева
земље, извештач умирује читаоце поднасловом “Питање превоза
биће решено”. Износи детаљна упутства шта треба чинити и тоном
родитеља подсећа да “гостима треба указати гостопримство на
сваком кораку”. И на другој страни следи текст о припремљеним
паркинг просторима, организацији здравствене службе, дежурним
хируршким екипама и стоматолошкој амбуланти која ће радити
“и дању и ноћу”, о привременим чесмама и клозетима, као и
обавештење да ће бити обезбеђен ТВ пренос, а да заинтересовани
могу да купе телевизор у књижари “Победа” по цени од 150.000
динара. Текст је илустрован фотографијом раскопане улице на којој
већином жене копају, а коментар испод фотографије објашњава да је
већ поправљено шест километара улица. Оваква слика шаље поруке
родне једнакости, али и здружености у напору за лепшим изгледом
средине.
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Вести бр. 727. стр. 1

Вести бр. 727. стр. 2

Последњи број “Вести” пред велико славље (бр. 728) комплетну насловну страну посвећује изјавама председника комисија:
за митинг, саобраћај, уређење града, смештај, исхрану, за везу,
пропаганду, публикације, забаву и спорт. Разговори воде ка наслову
“Све је спремно”. У антрфилеу читаоци сазнају да су најважнији
догађаји прославе откривање споменика, отварање Музеја устанка
3. јула и велики народни митинг 4. јула, на коме ће говорити
председник Републике Тито. У оквиру свечане академије трећег јула
увече планирани су “Марш Партије” и поема “Зрењанин” у режији
Бојана Ступице, а интервјуисани председници комисија детаљно
извештавају да су планирани вишеминутни ватромети и спортски
програми, као и улепшавање града славолуцима, транспарентима,
“букетима застава”. Уз фотографију новог трга, на насловној страни
остало је места још за текст о “обимним припремама за прославу у
Бајиној Башти” која се спрема да дочека госте који иду ка Ужицу. И
у овом тексту извештач користи “административни језик” тако да
читалац има утисак да чита извештај са организационог састанка.
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Вести бр. 728, стр. 1.

Вести бр. 729/730, стр.1.

Знак “Вести” као и године 1941-1961. на насловној страни
двоброја 729/730. припремљеног поводом централне прославе 20.
година револуције, обојени су црвеном бојом, иако се лист штампа
у црно-белом издању. То говори о значају догађаја и подсећа на
потез кинеског листа “Женмин жибао11“. На централном месту је
фото-монтажа трга којим доминира увеличан споменик маршалу.
Између година ‘41. и ‘61. уметнута је стилизована “партизанска
споменица” чији је облик задржан, а уместо фигуре партизана који
јуриша са заставом у руци убачен је профил Титовог лица, попут
лика са кованица. Порука овакве монтаже је да се две деценије од
почетка Револуције одаје признање првом партизану, првом војнику
револуције. На насловној страни стао је још текст “Добродошлица”
Славка Вукосављевића12 писан песничким стилом и уоквирен
црвеном линијом.
“Женмин Жибао” (Народни дневни лист; People’s Daily) Насловна страна листа је
1964. одштампана црвеном бојом као знак да је Кина постала нуклеарна сила и да
више не страхује ни од кога.
12
Славко Вукосављевић (1927-2004) рођен у Ужицу, песник чије је име нераскидиво
везано за име легендарне Кадињаче. Енглески језик студирао у Београду, а
бурмански у Рангуну. Бавио се новинарством и био уредник више часописа.
Пашић, М. (1996) Преглед кљижевности ужичког краја. Кадињача, Ужице. стр 111.
11
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На другој страни је текст богато илустрован фотографијама
“Титови сусрети са нашим градом” о пет ранијих и најновијем,
шестом сусрету. Уз Титово име нижу се бирани изрази: драги гост,
стари ратник, први грађанин нашег града, најдражи гост, први
војник револуције, први почасни грађанин, велики ратник, велики
државник, вољени Тито, борац за мир, први грађанин ове земље и
овог света, прави познаник са градом, наш Тито. Извештач, млади
Радован Поповић, поетским тоном изражава усхићење грађана:
“Заволели смо га свим срцем. Заволели смо га речју. Заволели
смо га делом... Нашег Тита, кога су са топлином дочекивали египатски
феласи, гански рибари, марокански трговци, земљорадници Индије многи народи света, на овај велики дан поздравићемо срдачније него
икада до сада. Јер, за наш двадесетогодишњи раст дугујемо њему
много и много”.
Новинар удваја прилог за количину (много и много) и тако
више скреће пажњу читаоца него да је написао “много више” или
“највише”.

Вести бр. 729/730, стр. 2, 3.
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Двоброј је испуњен сећањима “Славни дани” из дневника
Ужичке Републике, али и текстовима о напретку у индустрији,
култури, спорту, јер су новине, осим локалном стаовништву, биле
намењене и гостима Ужица који су присуствовали свечаностима. У
Загреб је отпутовао новинар “Вести” да би за ово посебно издање
припремио интервју са вајаром Франом Кршинићем, аутором
споменика Титу. Стил који текстописац користи прилагођен је
саговорнику и пример је језика уметничког дела. Интервју почиње
попут приче или романа:
“Загреб, Илица 86. Зграда Академије ликовних уметности. Још
неколико корака и... - Професор Кршинић је заузет-рече нам један
студент. -Управо је примио групу новинара из Београда...
Не знам колико сам времена провео разгледајући споменике у
дворишту. Један је нарочито привлачио пажњу. Тешко се поглед може
одвојити.
-Мештровић - зачух нечији глас. -Његово дело... Осврнух се. Да,
то је био вајар Фран Кршинић” (“Вести” бр.729/730, стр. 12).

Вести бр. 729/730, стр. 12.

Вести бр. 731, стр. 1.
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Следећи број “Вести” објављен 13. јула 1961. доноси детаљне
извештаје о прослави у Ужицу јер су новинари имали довољно
времена да саберу утиске, фотографије и информације из бележница.
Првих пет страна посвећено је овој теми. Текст на насловној страни
најављује наслов13“Величанствено народно славље”. Новинар уноси
информацију у њен контекст кроз наднаслов “Централна прослава
20. - годишњице револуције”, док у поднаслову сумира славље кроз
Титову поруку: “Најтежи део пута је за нама”. Уз текст се истичу
три фотографије: Тита за говорницом, Тита кога поздравља одбор за
дочек и публика која помно слуша Тита на митингу. Текст је пример
репортерског извештаја14.
“Док је хиљаде и хиљаде грађана Титовог Ужица и околних
места хрлило према месту где ће се одржати велики митинг, у
Крчагову се нешто пре 11 часова на отвореној прузи зауставио
моторни воз. Тада су из њега изашли председник Тито и његова
супруга Јованка... После краћег предаха у хладовини крај пута друг
Тито се упутио према трибини. Маса од 200.000 људи, стиснута
између брда и Ђетиње, заталасала се узбуђено, шума застава и
транспарената се уздигла, проламали су се поклици и аплаузи.”

Вести бр. 731, стр. 2, 3.
Насловни блок вести, који сачињавају три елемента (наднаслов, наслов и
поднаслов, представља за читаоце прву информацију-мамац који га привлачи или
одбија од даљег читања текста. Док наднаслов ситуира вест у њен најшири контекст
(област), наслов износи њену суштину, поенту, а поднаслов представља кратак
садржај, дајџест описаног догађаја. Тодоровић,Н. (2002) Интерпретативно и
истраживачко новинарство. Чигоја, Београд, стр 65
14
Репортерски извештај, пратећи догађај у развоју, одсликава и атмосферу,
амбијент око догађаја, употпуњујући на тај начин представу коју читалац добија о
целини описаних збивања. ibidem, стр 74.

13
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Друга страна доноси тематски извештај15 о споменику на
Тргу. Наслов “Тито-први војник револуције” вешто је написан у два
фонта, тако да слова “Тито-први” изгледају исто као логотип ужичке
фабрике “Први партизан”. У поднаслову је објашњен догађај “На
Тргу партизана Александар Ранковић открио споменик Јосипу
Брозу Титу”. Данашњем читаоцу који све мање чита16 пружене
информације би уз још пар пасуса биле довољне да погледом
пређе на други текст, али читаоцима те 1961. пружена је прилика
да се опширно информишу о свечаним беседама које су пратиле
церемонију откривања споменика, јер у то време телевизија је била
“у повоју”, а дигитални медији нису постојали.
Трећа страна новина обилује фотографијама дводневне
свечаности које читаоцима предочавају атмосферу доласка високих
гостију, црних лимузина, улица посутих цвећем, ратника окићених
ордењем, радника са заставама и транспарентима. Фото вести прати
текст насловљен „Седам дана славља“ у коме новинар песничким
језиком подсећа на величину званичног догађаја који је окупио
госте „из младе тек стасале афричке државе Сијера Леоне па до
градоначелника Сиднеја, од Димчета из Битоле, па до Јанеза из
Горице“, али подсећа и на мноштво „малих“ сусрета међу самим
Ужичанима у школама, по фабрикама:
„Сусрети, сусрети, сусрети... И увек сећања навиру. Сусрет
после 20 година на малој свечаности у првој партизанској фабрици
оружја. Сусрет 23 преживела радника. Скромни поклони за овај дан,
дан поновних виђења. Сусрети су увек дирљиви...Сусрети ово ратни
и садашњи“ (Р. Поповић, Вести 731, стр 3).

Тематски извештај акценат ставља на једну тему око које ређа чињенице
које се на њу односе, док у наставку разрађује или тек спомиње мање значајне
податке, ређајући их по важности коју су у догађају имале. Тодоровић,Н. (2002)
Интерпретативно и истраживачко новинарство. Чигоја, Београд, стр 74.
16
„Новине се најчешће прелиставају и селективно читају на послу или кафићима,
без праве посвећености“. Према подацима Института за друштвена истраживања
Факултета политичких наука у Бања Луци на порталу „Европске новинарске
опсерваторије“(8.1.2015).Преузето са: http://rs.ejo-online.eu/tag/citanost-novina
15
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Вести бр. 731, стр. 4,5.

Уз текстове који сведоче о слављима у околини Ужица на
четвртој страни, пета страна заокружује причу о Тргу кроз два текста.
Први, у коме је у наслову постављено питање: „Ваше импресије
из нашег града? доноси изјаве знаменитих гостију: академика
Вељка Петровића, карикатуристе Зука Џумхура, песникиње Мире
Алечковић, оперског певача Мирослава Чангаловића, редитеља
Миленка Мисаиловића, народног хероја Војина Ђурашиновића
Костју. Сваког саговорника новинар уводи у разговор описом
ситуација где их је срео у Ужицу: академика на Тргу са панама
шеширом у руци, карикатуристу на спавању јер је легао у зору, хероја
у кревету док се одмарао пушећи и читајући новине, песникињу
на излазу из зграде јер је пошла у шетњу. На тај начин извештач
ствара непосредну атмосферу, а уважене саговорнике приближава
читаоцима попут првих комшија и пријатеља. Утисак појачава
употребом „сленга“ који није уобичајен у новинарству тог доба.
„Уз црну кафу у „Златибору“ причали смо о ономе што нестаје,
о оној чаршији која се претапа у модеран град и о „куломанији“ која
је захватила многе градове - мале и велике“ (Р. Поповић, Вести 731,
стр. 5).
Други текст „Трг Партизана – велико дело“ доноси интервјуе
са архитектом Станком Мандићем и инжењером Јуријем Дризом, који
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су награђени за подухват спроведен за 3 године уместо 5, 6 колико
би било уобичајено за такав обим и ниво изградње. Оба саговорника
истичу узбуђење пред Титов коментар и задовољство након похвала,
а затим арх. Мандић апелује да ће прави изглед Трг добити када се
мостом споји са реком, док инж. Дризо показује бригу за очувањем
урађеног :
„Седи се на жардињерама са цвећем, седе и они који би то
другима требало да забране“. (Рашковић, Д и Ђурић, А. Вести 731,
стр. 5)
Иако се још није слегла прашина од завршених радова,
новинари у овом тексту читаоцима пружају ширу слику града у
будућности и шаљу поруке бодрења да се настави истим темпом
изградње. Да је Трг партизана постао атракција за туристе потврђује
осврт: „Покажимо оно што имамо“ (10. август 1961) који је уједно
новинарска критика због недостатка професионалних водича који би
се обратили туристима. Новинар је нашао формулу како да „упакује“
критику тако да му се не замери:
„Недавно смо сасвим случајно „ухватили“ један разговор на
Тргу партизана, који је дао повод за овај напис. – Опростите, јесте
ли ви Ужичанин? - Јесам, одговори овај. - Шта желите? - Знате,
интересује нас пуно о овом Тргу... Сели су на клупу. Човек је покушао
да објасни посетиоцима све шта зна и шта их интересује. Али, то је
било бледо, штуро, неуверљиво...“ (Ђ. Вести 733, стр. 2)
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Тридесет година касније „Вести“17 имају мањи и модернији
формат, штампане су у комбинацији са црвеном бојом. Преко
фотографије панораме Ужица текст је исписан укосо, као преко
украсне траке. Наслов „Ужице је опет Ужице“ доноси вест да је град
променио име. Пошто насловна страна личи на свечано упаковане
новине, порука аутора је да је вест добра. У саркастичном тону да су
„сви годинама компликовали“ следи кратко подсећање да је 8. јула
1946. на пречац „групица људи“ донела одлуку о додатку придева
Титово имену града, а да је иницијатива да се „придев брише“
одбијена два пута 18.маја 1990, а затим и 21. априла 1991. „Ужичани
су из ината остали да живе у Титовом Ужицу“, оцењује новинарка,
све до „пре неки дан“ када су посланици одлучили да се придев
Титово брише испред имена три српска града (Новка Илић, Вести
2298, стр.1). Вест изнета на овај начин на насловној страни, према
жанровској подели стоји између коментара18 и колумне19. Да би био
коментар недостаје процена последица наведеног догађаја, а да би
била колумна недостаје израженији лични став.

Вести бр. 2303, стр. 1

Вести бр. 2303, стр. 3

Вести (26. јул 1991). Ужице: ДП Вести, бр.2298
Коментар је аналитичка форма у којој аутор пратећи појаву у настанку и
развоју, утврђује њене узроке а потом заузима ставове о њеном даљем развоју
или разрешењу, упозоравајући читаоца, слушаоца, гледаоце на могуће последице.
Тодоровић,Н. (2002) Интерпретативно и истраживачко новинарство. Чигоја,
Београд, стр 98
19
Колумна је врста коментара у којој редакција даје писцу право на изношење
крајње личног става, од кога се она графички(дебелом црном линијом) ограђује.
ibidem, стр 99
17
18
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Већ следећег месеца „Вести“20 на насловној страни доносе
фото причу „Сеоба Титовог споменика: Од култа до музеја“. Уз
разгледницу која је годинама преносила „Поздрав из Титовог
Ужица“, уредништво објављује четири фотографије о премештању
Титовог споменика са Трга партизана. Образложење теме која је
заслужила насловну страну следи на трећој страни у чланку „Са
Трга партизана у Ужицу премештен споменик Јосипа Броза“. Испод
поднаслова текст је сведен на три основне тезе21 - да је после 30
година уклоњен споменик, да ће бити премештен у двориште Музеја
и да су се уклањању највише противили борци. Новинарка користи
термине уклоњен и премештен да објасни догађај, из чега се назире
да „сеоба споменика са Трга“ (како је истакнуто на насловној страни)
има тежину уклањања иако је споменик практично премештен.
Уводни пасус чини „главу вести“ у којој су одговори на 5 најважнијих
новинарских питања: ко, шта , где, када, како. Он даје тексту форму
„обрнуте пирамиде“ познате у новинарству као пример вести у којој
су најважније информације дате у уводу, па када би се одстранио
остали део текста дата информација била довољна.
Поднаслов „Вређају нас и газе“ сублимира став бораца изражен
на збору коме је присуствовала новинарка. Тон састанка приближавају
кључне изјаве: - Не рушите споменик, не будите вандали; – Овај
споменик оставите нашој генерацији, а млада генерација нека прави
нове тргове и споменике. Поред личних забелешки, ауторка чланка
у антрфилеу издваја и званично саопштење са збора под називом
„Отворено писмо бораца“. Уз оцену да су споменик и Трг партизана
„историјско обележје ширег значаја“ борци подсећају да „у Италији,
у Милану, стоје различити споменици из различитих времена и
система, па их нико није уклањао...“ Из даљег текста сазнајемо да су
борци ипак нешто успели - ако не да спрече уклањање са Трга, онда
да споменик „не оде 70 метара под земљу у трезоре, како је првобитно
било одлучено, већ да само буде премештен и то у дворишни део
зграде Музеја устанка 1941.“

Вести, (30. август 1991). Ужице :ДП Вести, бр. 2303.
“Јасан новинарски текст требало би да буде разумљив за било ког читаоца.
Зато новинар позива у помоћ методе које ће читаоцу помоћи да схвати суштину,
бацајући и само летимичан поглед на текст”. Тодоровић,Н. (2002) Интерпретативно
и истраживачко новинарство. Чигоја, Београд, стр 103.
20
21
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У централном делу чланка истакнут је још један антрфиле
из кога читалац сазнаје да је одлуку донео Извршни савет по
препоруци републичке Скупштине, а да је пресудан био пример
„нецивилизацијског поступка“ уклањања Титовог споменика у
Бујановцу, због чега се желело да се у Ужицу спречи сличан сценарио
и споменик уклони „на пристојан начин“. У изјави председника
Извршног савета сазнаје се да споменик не спада под заштићена
непокретна културна добра и да “стога нема сметњи да се он и
уклони и премести на неко друго место“. Ове речи новинарка истиче
масним словима као и закључак на крају чланка22. Фотографија испод
текста, објављена без коментара, демантује да је акција протекла
достојанствено како се тврдило, јер показује дечака који седи на
скулптури, са ногама на глави споменика.

Вести бр. 2304, стр. 2

Вести бр. 2305, стр. 2

„Вести“ у наредним бројевима не истражују ову тему даље,
нема разговора са стручњацима, нити са становницима Ужица. Ипак,
коментари читалаца сведоче да је уклањање споменика догађај који
се не заборавља у једном дану. Рубрика „Реаговања“ на другој страни
„Вести“ испуњена је коментарима у наредна три броја: „Срами
Компоновање текста подразумева презентирање чињеница по одређеном
редоследу - од слике (ситуације), преко анализе до закључка, Тодоровић,Н. (2002)
Интерпретативно и истраживачко новинарство. Чигоја, Београд, стр. 104

22
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се, моје Ужице“, новинара и публицисте Јована Радовановића
(6.септембар 1991), „Против обезвређивања НОБ-а“ коментар
Међуопштинског одбора СУБНОР-а Титово Ужице и „Комунизам
једе своју децу“ Момчила Димитријевића из Ариља (13.септембар
1991), као и „Недостојанствен чин“, коментар Бошка Матића (20.
септембра 1991). Три коментара осуђују, а један коментар подржава
уклањање споменика Титу са Трга партизана.

Вести бр. 2306, стр. 2

Вести бр .2307, стр. 10

„Вести“ и саме реагују, али не на другој, већ на десетој
страни у броју од 1. октобра 1991. Под насловом „Криви без
кривице“ Редакција одговара Извршном већу СО Ужице, које је
било незадовољно извештавањем о уклањању Титовог споменика
и закључило да су медији (међу њима и „Вести“) дале примат
нецивилизованим и некултурним иступима појединаца иако је „све
учињено да се тај чин обави цивилизовано и достојанствено“. На
почетку коментара Редакција објављује податке који најчешће остају
непознати читаоцима: да често интервенишу „на логичке и језичке
небулозе“ и коментаре саговорника чине сврсисходним и ораторски
успешним, да се важни другови често буне што им фотографија
није довољан број пута објављена, што им име није штампано
масним словима, али да у тим случајевима нико не хвали новинаре
већ налазе да су „за све криви“. Коментаром који следи редакција
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„Вести“ прихвата „бачену рукавицу“23, а један од пасуса открива да
новинари у довољној мери не користе улогу контролора друштвене
стварности и да своје закључке прећуткују:
„Нама, рецимо, није пало на памет да злобно закључимо како
су се општинске власти месецима браниле од промене имена граду,
док то законски није прописано, а сетиле су се да уклоне споменик
баш пред предстојеће изборе - а могло је и то да нам падне на
памет.“
Новинари “Вести” 20 година касније, у децембру 2011.
интервјуишу Рајка Јечменицу, председника Општине у време
изградње Трга партизана и тако довршавају новинарски задатак
који је постављен уклањањем споменика. Али, тај чланак излази из
временког оквира дискурса који обухвата ово истраживање.

Вести бр. 3263/64, стр. 22, 23, 24

А као што испод Закључка упућеног нама стоји да тачност преписа оверавају
председник и секретар Извршног савета, тако исто иза текста и фотографија у
„Вестима“, које нису ни измишљене ни измонтиране, стоји потпис аутора и
Редакције, као потврда њихове веродостојности. А, што истина и веродостојност
некоме не одговарају, ми заиста нисмо криви! Вести, (1. октобар 1991) Ужице:ДП
Вести, стр 10.

23
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Одјек вести
Анализирање извештавања о отварању Трга партизана у
Ужицу показало је да су “Вести” тих 60-их година опширно говориле
о догађају који је имао велики значај за Ужице стављајући га у
центар пажње бивше, велике државе. Уколико поређамо наслове по
редоследу којим су објављивани, добићемо заокружену причу: Богат
програм прославе› Титово Ужице се увелико припрема за јулско
славље› Последње припреме › Све је спремно› Добродошлица›
Величанствено народно славље› Тито-први војник револуције› Ваше
импресије из нашег града? Трг партизана-велико дело. То говори да
су новинари пажљиво склапали мозаик прича, имајући у виду ширу
слику коју су желели да пренесу публици.
Приликом информисања о обимним организационим
радњама, новинари су најчешће користили административни
језик, односно фразе својствене састанцима тог времена, што је
стварало утисак да им читаоци лично присуствују. Очигледан је
наглашен позитиван приступ догађајима инспирисан политичким
језиком, односно идеолошким премисама времена: заједништво,
изградња земље, успеси, напредак, очување слободе. У том циљу
у посматраним текстовима користе се речи које бодре дух: богато,
спремно, величанствено, славно, перспективно, живо и трајно,
водеће, сигурно, ефикасно и сл. Упечатљиво је коришћење песничког
и уметничког језика чак за насловне стране новина, што би данас
ретко који уредник потписао. Пример је текст „Добродошлица“
Славка Вукосављевића на насловној страни у кључном броју „Вести“
који су читали бројни посетиоци града у данима прославе. Поједини
текстови се издвајају употребом жаргона, што их чини привлачним
и питким за читаоце различитог нивоа образовања. Фотографије се
пажљиво бирају и складно распоређују у односу на текстове.
Закључујемо да су новинари максимално користили утицај
штампе да информишу становништво о темама од општег значаја,
да су текстови били обојени доминантном идеологијом, али да су
новинари вешто налазили начина да упуте критике и едукативним
тоном укажу на пропусте, заузимајући покровитељски став према
заједници и њеној добробити.
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Анализирање извештавања о уклањању споменика са Трга
почетком деведесетих, показало је да су „Вести“ тој теми посветиле
само један број. Репортерски извештај „Са Трга партизана у Ужицу
премештен споменик Јосипа Броза“ пружа детаљне информације
о чину, али уредништво пропушта прилику да догађај осветли са
више страна у наредним бројевима. Колики је дугорочни значај теме
сигнализирају реаговања читалаца кроз три наредна броја. Редакција
их објављује, али сама не тражи даље одговоре. “Вести” реагују
једино када су критиковане као медиј и тада откривају публици
да свесно не користе моћ медија и да, штитећи политичку елиту,
пропуштају да буду прави коректив друштва. Очигледан је модеран
приступ извештавању, издвајање суштине вести у први план како
би је ужурбани читалац лако пронашао. Дизајн страна изгледа
модерније, што не значи истовремено и лепше, јер фотографије
нису тако квалитетне, а стране не делују елегантне као у новинама
претходних деценија.
Гледајући позицију новинара 90.-их у контексту турбулентних
политичких промена, распада државе и звецкања оружја, може се
разумети окретање ка темама које утичу на физички и економски
опстанак људи, а запостављање оних које се тичу прошлих
идеологија, културе, туризма, архитектуре, грађевинарства - што би
се могло повезати са ужичким Тргом и спомеником на њему. Ипак,
новинарска професија подразумева домишљатост проналажења
начина да се дође до одговора у сваком времену, за шта у редакцији
“Вести” деведесетих није било воље или снаге. Да би се новинарима
пружила подршка да раде како умеју и да буду глас “обичних људи”,
сâмо друштво мора да препозна значај улоге коју обављају и да им
пружи пуну подршку. Истовремено, сваки читалац има задатак да
прочита вести “између редова” и да својим понашањем - куповином
новина, бирањем станица и канала, слањем коментара, покаже како
оцењује одређени медиј.
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Summary
Analyzing the reporting on the opening of Partisan Square in Uzice showed that “Vesti” (a local newspaper) in the 1960s discussed the
event of great significance to Uzice putting it into the limelight of the
former, big state.If we put the titles in the order in which they were published, there will be a rounded story: A rich program of celebrations Titovo Uzice has been preparing in a big way for the July celebration Last
preparations Everything is ready Welcome Magnificent national celebration Tito-the first soldier of the revolution Your impressions from our city
Partisan Square-a great job. It tells us that journalists carefully assembled
a mosaic of stories, bearing in mind the bigger picture they wanted to
convey to the audience.
When informing about the extensive organizational activities,
journalists most often used administrative language or phrases peculiar
to the meetings of that time, which created the impression that their readers were present there.It is obvious that a positive approach to events was
emphasized, inspired by political language or ideological premises of
that time: communion, rebuilding of the country, achievements, progress,
preservation of freedom. To this end, the observed texts used words that
encourage the spirit: rich, ready glory, glorious, promising, vibrant and
durable, leading, secure, efficient and so on. The use of poetic and artistic
language ,even for the headlines, is striking ,and hardly any editor would
sign it today. An example is the text “Welcome” by Slavko Vukosavljevic on the front cover of the crucial issue of “Vesti” which was read by
numerous visitors of the city during the days of celebrations. Some texts
stand out by the use of jargon, which makes them more attractive and
readable to the audience with different levels of education. The photos
have been carefully selected and distributed in accordance with the texts.
We can conclude that journalists used the maximum influence
of the press to inform the population on topics of general interest, that
the articles were stained with the dominant ideology, but that journalists
skillfully found ways to direct criticism and point out to the failures in
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an educational tone, taking a patronizing attitude towards the community
and its well-being.
Analyzing the reporting on the removal of the monument from
the square in the early 1990s showed that “Vesti” devoted only one issue
to that topic. A reporter’s article “The monument of Josip Broz removed
from Partisan Square “ provides a detailed information about the act, but
the editorial staff miss an opportunity to shed light on events from multiple sources in the next issues. The long-term importance of the topic is
signaled by the response of readers in the next three issues. The editorial
staff publish them, but they do not require further responses. “Vesti” react
only when they have been criticized as a medium and then discover that
the audience does not consciously use the power of the media and that
by protecting the political elite they fail to be a true corrective of the society. A modern approach to reporting is apparent, separating the essence
of the news in the foreground so that the busy reader can find it easily.
The design of the pages looks more modern , which does not mean more
beautiful at same time because the photos are not of such good quality,
and the pages do not seem elegant as in the newspapers from the previous
decades.
Looking at the position of journalists in the 1990s - within the
context of turbulent political changes, the disintegration of the state and
the clanking of weapons, one can understand turning to issues that affect
the physical and economic survival, while neglecting those related to past
ideologies, culture, tourism, architecture, civil engineering - the topics
that might be associated with the square of Užice and the monument on
it. However, the journalistic profession involves ingenuity in looking for
the ways to come up with an answer in every time, for what among the
editorial staff of “Vesti” of the nineties there was neither will nor power.
In order to support the journalists in working the best way they could and
being the voice of “ordinary people”,the society itself must recognize
the importance of the role they have and provide them with full support.
At the same time, every reader has the task to read the news, “between
the lines” and with their behavior - buying the newspapers, choosing the
stations and channels, posting comments, demonstrate how they evaluate
a certain medium. If we pay attention not only to the content but also the
manner of reporting, we will have a better understanding of the context
of events, but we will also be media literate and willing to distinguish the
facts from interpretation.
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Етнички мешовити бракови у Новој Вароши

АПСТРАКТ: Мешовити бракови су у срединама као што је
Нова Варош и њена околина, били веома ретка појава све до после
Другог светског рата. Било их је и раније, али су то били изнимни
случајеви о којима се веома мало јавно говорило и још ређе писало.
Друштвено-историјске промене које су настале у нашој земљи
после Другог светског рата су створиле повољнију друштвену
климу за чешћe склапање мешовитих бракова између православних
и муслимана. Парола „Братства и Јединства“ је и на тај начин
у пракси показивала своју реализацију, а њихов проценат посебно
је велики у градском насељу. Овим скромним радом желимо да
представимо неке географске и историјске услове у друштвеном
развоју Нове Вароши који су детерминисали религијску и уопште
друштвену свест о верском и националном и могућностима
суживота, па и мешовитих бракова. Посебну пажњу смо посветили
интервјуима са лицима која су била или су још увек у мешовитом
браку. Њихове изјаве и искуства су посебна вредност овог рада.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Брак, Нова Варош, православни, муслимани,
Срби, Бошњаци, венчања, забране, деца, крштење, обрезивање.

Увод
Етнички идентитет је заједнички идентитет различитих
култура и друштава. Односи се на заједничку идентификацију
националне заједнице и појединца рођеног у тој заједници, има
своја национална обележја, повезана са најмање четири компоненте:
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заједничка територија, биолошко или генетско заједничко порекло,
језик и зеједничка политичко-економска организација на одређеном
простору.
„Етнички идентитет је групни идентитет који припадници
групе и њихови потомци изграђују на низу таквих симболичких
представа о својим заједничким етничким карактеристикама или
их други на основу њих идентификују као припаднике одређене
етничке групе.”1
„Етнички симболи су мање или више видљиве карактеристике
једне групе, за које се верује да, с једне стране, означавају заједништво
те групе, а с друге стране је одвајају од свих осталих етничких
група.“ Деле се углавном на вербалне (језик и име) и невербалне
(вера, музика, храна и украсни предмети).
Склапањем етнички мешовитих бракова превазилази се
национална
затвореност, повезују се и прожимају у сроднички однос
припадници различитих заједница, са својим културно-историјским
наслеђем.
Истраживање етнички мешовитих бракова у Новој Вароши
обухвата период од 1946-2014. годинe и њиме су обухваћене
различите генерације испитаника, брачни парови различитог
брачног стажа, социјалног статуса, а истраживање прати структуру
и проблеме ове популације у три временска периода: период од
Другог светског рата до распада СФРЈ, период после распада СФРЈ
и повећања национализма током 90-тих година XX века и период
прокламоване грађанске демократије у Републици Србији.
За утврђивање броја склопљених и разведених етнички
мешовитих бракова су коришћене Матичне књиге венчаних
Општине Нова Варош, које се воде од 1946.године. Наиме, када
је 1948. године донет Закон о држављанству, почела је у општини
реконструкција матичних књига рођених, које су биле уништене
током Другог светског рата, али не и умрлих и венчаних. Тако да
су црквени бракови, склопљени пре рата, добили правну потврду.
Много је примера накнадног регистровања тих бракова у Матичне
књиге венчаних, а такви захтеви за упис вршени су на захтев грађана,
обично ради регулисања права на пензију и других наследних права
после смрти супружника.
Мирјана Павловић, Срби у Чикагу – проблеми етничког идентитета,
Етнографски институт САНУ, стр.86
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Коришћени научни метод у истраживању је комбиновани
метод - анкета и разговор са oko 30 брачних парова, различите
националне симбиозе, годишта и дужине брачног стажа. Други
извори коришћени у истраживању су литература која се односи
на историјат нововарошког краја, затим научне студије о браку и
породици, као и студије о етничком идентитету.
Циљ истраживања је да прикаже број и структуру брачног
живота између хришћанског и муслиманског становништва,
које припада знатном броју различитих народа који су живели и
живе у Новој Вароши, јер је у поимању националног идентитета
у потпуности изражена верска и национална идентификација.
Структура брачног живота обухватила је различите аспекте, од
оних који не могу бити узрок брачних конфронтација (територија,
језик) до оних структуралних елемената који то могу бити (однос
према вери и традицији, односно интензитет верских и националних
осећања супружника).
Ово истраживање је анализирало ставове, искуства и
потребе ове популације у покушају да одговори на питање који су
то друштвени и лични предуслови омогућили њихово склапање и
трајање и који су од тих услова значајнији, утврђујући различите
друштвене процесе који су утицали на персонални и колективни
идентитет.

Нововарошки крај кроз историју
Нововарошки крај има веома дугу и значајну културноисторијску прошлост. Бројна мултидисплинарна истраживања
сведоче о томе.
Археолошки остаци потврђују да почеци људског живота
у нововарошком крају датирају у праисторију, јер трагови насеља
потичу од преко 3000. година пре наше ере. Најзначајнији арехолошки
локалитети су Пљосна стијена и Бјелин, а потичу из млађег каменог
доба, неолита. Пронађена археолошка артефакта потврђују да су
људи подизали насеља, бавили се земљорадњом и сточарством.
Такође је сигурно да постоји континуитет живота млађег каменог
доба до досељења Словена на ово подручје.
После млађег каменог доба, нововарошки крај насељавају
илирска племена. У долинама река Лим и Увац било их је више.
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Насељавали су данашња села: Радиоиња, Рутоши, Бистрица, Акмачићи, Божетићи, Бела Река, Јасеново, Комарани, Челице. Радоиња и
Рутоши су били највећа илирска насеља.
После Илира, овај крај насељавају Келти, крајем IV века п.н.е.
Дуго су водили борбу са Илирима, а после тога створена су илирскокелтска племена, која су задржала свој начин живота све до продора
Римљана. Ова племена су имала елементе заједничке материјалне
културе. Наиме, на локалитету Колибиште пронађене су келтске
колибе, као и велике камене хумке (тумули), које по спољашњости
личе на илирске, а сахрањивање је вршено по келтским обредима.
Од 33-35. године п.н.е. Римљани су савладали отпор илирскокелтских племена и успоставили своју власт. Поделили су освојену
територију на провинције. Околина Нове Вароши припала је
провинцији Далмација. Организовали су центре за војне и трговачке
путеве. Одређена насеља су тако постала трговачки центри, као село
Рутоши, на пример. О великом римском насeљу на овом подручју
такође потврђују бројни археолошки налази.
Римљани су подизали путеве који су водили на исток и запад,
али и на север и југ, а укрштали су се у Радоињи. Истраживања
су показала да је у скоро сваком данашњем нововарошком селу
постојало римско насеље. Римско гробље пронађено је у Радоињи, на
месту старог сеоског гробља, а остаци римских гробова пронађени
су у скоро свим наведеним селима.
Словени су на Балканско полуострво дошли почетком VII века.
У то време земље јужно од Саве и Дунава биле су подељене између
Западног и Источног римског царства. Цар Јустинијан предузимао
је мере да се изграде утврђења дуж граница и у унутрашњости, ради
спречавања продора Словена. Неколико утврђења подигнуто је и у
новаварошком крају. То су Оштрик, више Челица, затим Градина код
Јасенова и Градина у Радоињи.
Стара словенска племена временом су нестала и само су
понегде оставили траг о себи, у имену неких локалитета. Али
се нововарошки крај налазио у средишњем делу првих српских
племенских савеза и првобитне српске државе, која је настајала
од половине IX до половине XII века, на сливовима реке Рашке,
средњег Ибра, Студенице, Увца, Лима, доње Пиве, доње Таре и
горње Дрине. Тај планински крај је колевка Рашке, будуће Србије. У
центру западног дела овог подручја је нововарошки крај. Турци су
касније Стару Рашку назвали Хак Србија, што значи права Србија.
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У средњовековним списима помињу се разне жупе овог краја,
које су биле управне и економске јединице. Тек у XV и XVI веку
помињу се жупе Барче и Радохна, које обухватају ширу околину
данашње Нове Вароши. Оне су се тако звале и за време Немањића.
Жупа Барче помиње се 1469. године као „Нахија Влаха Сјенице,
друго име Барче“.2 Тада је имала 2106 влашких кућа. Радохна се у то
време помиње као нахија са 29 влашких кућа.
Почетак историје Нове Вароши као насеља везан је за XVI
век. Наиме, у дефтеру – пописнику села и домаћинстава пореских
обвезника нахије Барче с краја XVI vека, помиње се Скендерпашина паланка. Стара легенда каже да је извесни Скендер-паша
Ђеновљанин, високи функционер турске царевине (босански санџакбег, румелијски беглербег, а на почетку XVI века био је везир),
путовао 1530.године из Босне у Цариград. Крећући се караваном по
старом путу, дивио се бујности и лепоти јелове и листопадне шуме.
Зато је оставио новац Емин-бегу да подигне касабу. Та подигнута
касаба доби име по њему – Скендер-пашина паланка. Тада је имала
10 кућа. Када је касаба до XVII века нарасла на 2000 кућа, задесио ју
је пожар. Подигнута je нова касаба, koja доби турско име Јени касаба,
односно Нова Варош. Као таква помиње се у путописима Евлије
Челебије. Већ тада је била двоверска средина. Све живља трговина
стоком и њеним производима, учинила је да се варош, на раскрсници
важних путева, брзо развија. Од 1876. године била је у саставу
Новопазарског санџака. Средином XIX века Нова Варош је, према
записима руског конзула и путописца Александра Гиљфердинга,
имала око 300 кућа и око 1200 становника. Уз Перванбегову џамију,
која је подигнута око 1516. године, настала је Перванбегова махала, у
којој је живело муслиманско становништво, а у другом делу паланке
живели су православни Срби. Развијала се као трговачки и занатски
центар, као двоверска и мултиетничка зеједница у оквирима тешког
османског феудализма, све до коначног ослобођења турске власти 1.
новембра 1912. године.

М. Ћуковић, М. Обућина, др В. Суботић, Д. Пејатовић, др М. Стевовић,
Нововарошки крај кроз историју, Нова Варош, 1991
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Нова Варош, панорама, прва половина XX века

Национална структура Општине Нова Варош
Нова Варош се налази у југозападној Србији и припада
Златиборском округу, a настала је на раскрсници трговачких путева
који воде ка северу и југу, истоку и западу, где су се одувек укрштали
утицаји различитих култура, традиција и обичаја. Општину Нова
Варош чине 32 насеља, од којих је 31 скоро једнонационално
(српски народ), док је у самом граду одувек постојала национална
хетерогеност.
Долазак Словена у VII веку знатно је променио економски,
друштвени и културни живот затечених племена на Балканском
полуострву, али и њихову етничку структуру. Словени су
асимиловали Римљане и романизоване Илире. Повлачећи се према
планинама, аутохтоно становништво се приклонило сточарском
начину живота. Њих су Словени прозвали Власима, а оне који су се
повукли у далматинске градове, Латинима.3
А. Јуричић, Заштита ископавања у селу Радоиња, Саопштење Републичког
завода за заштиту споменика IV, Београд, 1966, стр.177

3
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Доласком Турака на ове просторе, поново се мењају политичке,
друштвено-економске, културне и етничке карактеристике. Територијална организација Рашке области се мења, јер жупску
организацију замењују нахије. „Турци Османлије су постепено
освајали и дефинитивно консолидовали своју власт у „Рашкој земљи“
1455. године. Својим честим административно-територијалним
променама овај простор је укључиван у више санџака: Босански,
Скадарски, Херцеговачки, Пећки, Призренски. Крајем XVIII века
основан је Новопазарски санџак, чије је седиште најдуже било у
Сјеници. Тај Новопазарски санџак обухватао је казе: Сјеница, Нови
Пазар, Митровица, Пљевља, Бијело Поље са Бихором, Пријепоље,
Беране, Трговиште (Рожаје), Колашин, Нова Варош и Гусиње.“4
Постепено се одвија процес исламизације православног
становништва, и то брже у жупама, него у сточарским пределима и
већ од XVI века, на просторима Србијe настаје плурални идентитет
муслиманског становништва, карактеристичан све до данас.
У средњовековној Турској постојао је пописни национални
систем верских народа (милет) и на пописима се јављају само две
категорије изјашњавања становништва: муслиман и немуслиман.5
Тако је становништво пописивано и у Старој Рашкој за време турске
владавине, уз значајан пораст броја муслиманског становништва на
сваком следећем попису. У XIX веку, када је отпочела отоманизација
Турске, муслимани су се изјашњавали као Турци, што је био
политички смисао, желећи да се дистанцирају од православног
становништва.
У време постојања Краљевине Југославије изјашњавали су се
као Срби исламске вероисповести, мада је било и много оних који
су се декларисали као муслимани, национално неопредељени. На
попису становништва 1953.године се већ постепено губи Муслиман/
неопредељен и муслимани се у матичним књигама уписују као Срби
муслиманске вероисповести. До 1964.године на обрасцу Матичних
књига венчаних тражила се национална припадност од будућих
супружника и постојала је рубрика „Националност“. Од 1964. године
тражи се само држављанство.

Салих Селимовић, Прилози прошлости Старе Рашке, Ужице, 2013., стр.12
Салих Селимовић, Гастон Гравје о Полимљу и Потарју, Гласник Завичајног
музеја, Књ.6, стр.47, Пљевља, 2007.године, 73-79

4
5
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После Амандмана на Устав из 1963. године, Уставом из 1974.
године Муслиманима се признаје да су конститутивни народ у СФРЈ.
Данас у Републици Србији се већина њих изјашњавају као Бошњаци,
а велики број и као Муслимани.
У СФРЈ настаје нови начин националног изјашњавања, а то
је Југословен/Југословенка, распрострањен код свих народа бивше
Југославије. Већина их се изражавала као верски неопредељени
или атеисти. Затим, велики број Рома у Новој Вароши почињу да се
национално изјашњавају према верској одредници. Према последњем
попису становништва из 2011. године, у Новој Вароши живе 3
Рома, док их је према попису из 1981. године било 45. Oстали се
изјашњавају као Бошњаци или Муслимани, а раније је било и других
начина изјашњавања (Југословен/Југословенка, Неопредељен и сл.).
Следећа табела приказује резултате пописа становништва у
Новој Вариши од 1961-2011. године, као и националну структуру
општине, а на основу табеле можемо претпоставити и промену
националног идентитета код одређених етничких група у одређеном
временском периоду.
166

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Етнички мешовити бракови у Новој Вароши

а) Срби; б) Хрвати; в) Црногорци; г) Македонци; д) Словенци; ђ)
Албанци; е) Муслимани; ж Роми; з) Бугари; и) Румуни; ј) Мађари;
к) Словаци; л) Југословени; љ) Турци; м) Бошњаци; н) Русини;
њ) Украјинци; о) Изјашњавање по регионалној припадности; п)
Неопредељени; р) Остали; с) Непознати;
Према последњем попису становништва из 2011.године у
општини живи 16638 становника. Просечна густина насељености
је 28,61/км2.У градском насељу живи 8795 становника, а у 31
сеоском насељу, која су скоро једнонационална, живи укупно 7823
становника.
У Општини Нова Варош је према попису становништва из
1991.године живело 19284 Срба, што је 88,40% од укупног броја
становништва и 1857 Муслимана, што је 8,50% од укупног броја
становништва. Број становништва се у општини смањио због
миграције из економских разлога, у велике градове Србије или
у друге земље. Тако према последњем попису из 2011.године, у
Новој Вароши живи 14899 Срба, што је 89,48% од укпног броја
становништва, а 1314 Муслимана и Бошњака заједно, што чини
7,90% од укупног броја становника.
Разматран по вероисповести, број хришћана и муслимана у
општини је знатно већи, јер у њој живе, осим Срба и Бошњака, и
припадници других народа хришћанске и исламске вероисповести.
Такође, тај број је у последњих 70 година варирао због различитих
економско-политичких и друштвених процеса, као што је из истих
разлога варирао и број етнички мешовитих бракова.
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Појам и историјски развој брака
„Брак би се могао дефинисати као друштвено санкционисана
полна веза, по правилу трајне природе, између лица супротног
пола, која зависно од историјских и социјалних услова може имати
различите облике и садржаје (духовне, моралне, психичке, естетске
и др.).“6
Као што се из дефиниције да закључити, брак је једна
специфична људска заједница, која садржи различитe елементе
друштвеног живота: биолошки, социолошки, психолошки, културни,
економски, сроднички. У његовој основи превасходно се налази
љубав према особи супротног пола, биолошка репродукција, а брачни
односи регулисани су низом обичајних, моралних, религијских и
правних норми.
У Новој Вароши, од њеног настанка до данас, познати су
сви облици брака: црквени, грађански, обичајни брак и фактички
(ванбрачна заједница).
Црквени бракови су постојали до Другог светског рата, а
после рата су имали правну потврду. После Другог светског рата,
када је грађански брак постао обавезан, црквени бракови су сматрани
браковима без правне потврде, па је венчање у општинској матичној
служби била законска обавеза.
Код Бошњака је пре и после Другог светског рата забележено
неколико примера полигамије. Разлози оваквим брачним заједницама
били су различити:економска нужност жена, лоше здравствено
стање прве жене или немогућност рађања. Овакве бракове склапали
су обично имућни мушкарци, занатлије и трговци, односно они
који су „могли држати“ две жене. Према исламском Шеријату,
мушкарци су на то имали право искључиво под условом да су као
мужеви и домаћини у стању да обезбеде нормалан и потпун живот
тим женама. Обе жене су биле муслиманке и венчане код хоџе. Зову
се „иноћке“ или „иноче“ и у свим примерима у Новој Вароши су
се добро слагале међусобно, помагале и уважавале. Сматране су
међусобно равноправнима по правима и обавезама, али је прва жена
имала више поштовања, јер без њеног допуштења муж није ни могао
склопити други брак, па се сматрало да је она тим компромисом, ипак,
6

Др Марко Младеновић- Увод у социологију породице, стр. 23
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„поднела“ неку врсте личне „жртве“. Која је вољенија, то су знали
само мужеви, а шира породица и окружење су увек претпостављали
да је то млађа жена. Ипак, однос пун поштовања имала је према
обема и шира породица, као и читава друштвена заједница.
У селу Радоиња забележен је пример полигамије у православној
породици. Према казивању мештана, у том селу живео је В. Л. који
је више од две деценије живео са две жене. Пошто са првом женом
није имао потомство, а био је имућан, обоје су се договорили да муж
доведе још једну жену, али и да стара домаћица остане. Друга жена
је много млађа и од мужа, и од иноћке. Родила је двоје деце. Деца
своју мајку зову „нана“, а прву жену „мајка“.
Грађански брак је обавезан од 1946. године, када су
установљене Матичне књиге венчаних.
Следећа табела даје податке о броју укупно склопљених
бракова у Општини Нова Варош у периоду од 1946-2014. године,
затим о броју укупно склопљених етнички мешовитих бракова и
процентуални однос, као и број разведених етнички мешовитих
бракова у истом периоду и процентуални однос.
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Из табеле се види да је у периоду од 1946-2014.године укупно
склопљено 3819 бракова. Од тога су 220 етнички мешовита брака,
што представља 5,76% од укупно склопљених бракова у општини.
У истом периоду од 220 склопљених бракова у општини,
разведено је 22 етнички мешовита бракa, што представља oko 10%
од укупно склопљених.
Етнички мешовитих бракова је највише склопљено у периоду
од 1970 - 1980. године - њих 39, што износи 7,09% од укупно
склопљених бракова у тој деценији. Изражено у процентима, највећи
проценат је био 1950. године, када је од укупно 31 склопљених
бракова, 5 било мешовитих, што представља 16,10%.
У 1998. години, од 2 склопљена етнички мешовита брака,
ниједан није између српске и бошњачке нације и исто тако, од 5
склопљених 1999. године. У 2002. години је од 48 склопљених, само
један брак био етнички мешовит, а склопљен је између Холанђанина
и Муслиманке. У 2006. години није склопљен ниједан брак између
српске и бошњачке нације, а 2012. године склопљен је само један.
За Нову Варош је специфичан веома мали број развода
етнички мешовитих бракова, посебно између српске и бошњачке
нације и чињеница да, према речима испитаника, ни у једном
случају разлог развода нису били поремећени национални односи
међу супружницима.
Склапања национално мешовитих бракова са страним
држављанима било је одувек, али се њихов број повећава од почетка
распада Југославије и погоршања економске ситуације у РС. Иначе
познату као печалбарски крај, Рашку област напушта велики број
грађана, различите националне и верске припадности, са циљем
да побољша свој животни стандард. Склапање бракова није било
само са страним држављанима, већ и са припадницима народа са
ових простора који имају двојно држављанство (РС и неке друге
државе). Неки од тих бракова били су фиктивни, склапани у циљу
прибављања боравишне визе и радне дозволе, после чега долази до
развода, али већина не.
У истом периоду у нововарошком крају склопљено је
неколико уговорених етнички мешовити бракова између Срба из
села Мишевићи, Дебеља и Љепојевићи и девојака Албанки. Ови
бракови нису склопљени у Новој Вароши, због тога што нововарошка
општина нема овлашћеног судског тумача за албански језик, али
супружници су, по месту пребивалишта грађани нововарошке
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општине и у Матичним књигама венчаних се налази упис ових
бракова. Ово су једини примери етнички мешовитих уговорених
бракова на овим просторима, при чијем склапању су се морали
испоштовати и неки албански обичаји (новчани депозит). Девојке
потичу из веома сиромашних албанских породица и то је разлог због
којег се оне одлучују на овакав брак, а мужеви деценијама нису могли
да пронађу жену у свом народу и из ових крајева која би пристала да
живи на селу.
Многи аргументи (венчавање у другој општини због породичне
забране, административни разлози, миграције становништва), наводе
на закључак да се број етнички мешовитих бракова у општини и
уписаних у Матичне књиге венчаних Општине Нова Варош, сигурно
одувек разликују, па је њихов тачан број тешко утврдити.

Друштвено-економске и културне претпоставке
за склапање етнички мешовитог брака
Друштвено-економске и културне претпоставке за склапање
етнички мешовитог брака нису у Србији и Новој Вароши биле
једнаке током XX века. Висок степен етничке сродности односи се
на заједничку историју, много заједничких елемената у народној
традицији, територијалну блискост, српски језик, којим говоре и Срби
и Бошњаци. Затим, погледи на свет, уверења, друштвене представе
и вредности и сл. су у одређеној мери заједнички нововарошкој
средини. Истраживање извршено у нововарошкој општини показало
је који су то лични и друштвени предуслови доводили до склапања
мешовитих бракова, проблеме код одступања од националног
модела, утицаје на њихову бројност и најзначајније аспекте брачног
живота. Они се могу поделити на историјске услове, територијалну
блискост, језик (српски) и свеобухватни друштвени развој.
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Историјски услови
Доласком Турака Османлија у део Старог Влаха у којем се
простире садашња општина Нова Варош, постепено је отпочео
процес исламизације затеченог домаћег српског православног
становништва. Тај процес је, поготово у почетку, био углавном
индивидуалан чин. Временом је добијао масовнији карактер па се и
верско-конфесионална структура мењала, али никада исламизирано
становништво није било доминантно у нововарошком крају. Једино
је већи број муслимана живео у самој вароши. Током 19.века, а
посебно у другој половини, у Новој Вароши се развила трговина
којом су се много више бавили православни Срби. Аге и бегови су
најчешће живели од убирања свог дела прихода чипчија.
Ти наши муслимани су знали да су у највећем броју случајева
српског порекла и увек су говорили српским матерњим језиком,
без обзира на велики број турцизама који се постепено уносио и
код православних Срба. Заједничко порекло, исти матерњи језик,
много заједничке традиције и заједнички живот на малом простору
неминовно су упућивали једне на друге и у добру и у невољама.
У мирнодопским временима толерантност је често прелазила у
добре комшијске, пријатељске и кумовске односе. Било је честих
случајева узајамног помагања и заштите у тешким временима. То
је сигурно стварало и одређени степен блискости која је без обзира
на традицоналну патријархалност и затвореност муслиманског
света, посебно женског, ипак омогућавала појаву мешовитих
бракова, поготово што Шеријат није забрањивао муслиманима да
се жене хришћанкама, под условом да деца у том браку морају да
буду муслимани. У Новој Вароши није забележен ниједан пример
да је муж муслиман својој будућој жени хришћанки поставио такав
услов. Хришћанка која је била удата за муслимана могла је да остане
у својој вери до краја живота и обрнуто, муслиманка која је удата за
Србина такође. С друге стране, ређи је био случај да се муслиманка
уда за хришћанина с обзиром на владајућу позицију и богатство
муслимана, тадашњих Турака у политичком смислу. Касније, после
првог, а посебно Другог светског рата, тих мешовитих бракова
ће бити све више, јер ће и друштвено-економски и идеолошкополитички услови то омогућавати.
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Територијална блискост
Етнички мешовитих бракова има у свим деловима бивше
Југославије и данашње Републике Србије. Ипак, њихов број већи је
у срединама које су бројније, мултиетничке и друштвено-економски
и културно развијеније.
У општинама Рашке области вршена су бројна истраживања,
која указују на вековну националну подвојеност највећег броја
становника и дају претпоставке како је та подвојеност у узрочнопоследичној вези са бројним елементима етничке сегрегације.
„У XIX веку се у Новопазарској кази јављају и на селу
муслимански становници, што је раније било ретко, али остаје
и даље чињеница да на селу већину чине хришћански, а у граду
муслимански становници, као и у свим градовима Санџака, изузев
Нове Вароши.“7
„Други истраживач цитира аустријске извештаје с почетка
овог века и пише: муслимани и хришћани су на читавом подручју
отприлике у равнотежи, али нису апсолутно једнако распоређени. У
појединим крајевима и у већини градова претежно има муслимана, а
у другим хришћана.“ (С. Јовановић, 1985, 128)
„Из аустријских извештаја с почетка XX века дознајемо да је
становништво свих сеоских општина на подручју Нове Вароши било
компактно хришћанско. У самој Новој Вароши обе религије односиле
су се као 3 (муслимани): 4 (хришћани), о чему пише С. Јовановић
(1985,132). И до пре последњег пописа (1991. напомена аутора), Срби
су у сеоским насељима били заступљени са више од 98%, а Муслимани
са свега 0,20%. У граду, пак, Срби су чинили више од 70% становника
Нове Вароши, а Муслимани преко 20%“ (В. Рудић, М. Степић, 1993,
177).8
Према попису из исте године, у граду је живеo 8021 Србин, што
је представљало 40% од укупног броја становника, а од укупно 1857
Муслимана, 1839 је живело у граду, а само 17 на селу (Дражевићи).

Ејуп Мушовић - Етнички процеси и етничка структура Новог пазара, Посебна
издања Етнографског института, књ.19, Београд 1979, стр.96
8
Горан Дрљача - О етничком саставу градских и осталих насеља Рашке области,
Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLIV, Београд 1995, стр. 144, 146
7
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Према попису из 2011. године, од укупно 16638 становника,
8795 живи у граду, што представља 52,86% укупног броја становника,
а 7823 у сеоским насељима, односно 47,14%. Сеоска насеља су,
углавном, једнонационална и у њима живи српско становништво, док
је у граду концентрација етничког и верског плурализма. Изражено
у процентима, у градском насељу у општини Нова Варош живи
82,33% Срба, 14,94% муслимана и 2,71 других народа и другачијег
начина изјашњавања.
Историјски и статистички подаци потврђују да је градско насеље општине Нова Варош настало и развијало се као
вишенационална и двоверска заједница још у средњем веку, али
територијална блискост суграђана није била довољан услов за
склапање етнички мешовитих бракова све до после Другог светског
рата. У периоду пре Другог светског рата она је била друштвеноекономски и културно заостала заједница, са јако израженим
очувањем традиционалних културних вредности обе конфесије
(православне и исламске). Патријархално васпитање било је,
такође, веома јако, па се на свог суграђанина иноверника гледало са
пуно уважавања и толеранције, остваривала се пословна сарадња,
пријатељски и добросуседски односи, али нико није помишљао на
сродничку блискост.
Територијална блискост није била довољан услов за склапање
етнички мешовитих бракова. Много већи утицај имао је друштвеноекономски развој земље и општине после Другог светског рата, као
и пораст писмености и образовања уопште. Културни напредак и
политика верске и националне толеранције као државни императив
СФРЈ, смањио је утицај традиције, а створио услове за склапање
етнички мешовитих бракова.9

Језик
Језик, као један од основних етно-културних чинилаца,
углавном није био препрека склапања оваквих бракова, али ни
довољан услов њиховог постојања одувек. Истраживање је потврдило
да у Новој Вароши у етнички мешовитим браковима живе или су
живели, поред народа који говоре српским, као матерњим језиком
Види:Ружа Петровић - Етнички мешовити бракови у Југославији, Институт за
социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, стр.10
9
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(Срби, Бошњаци, Црногорци), још и Албанци, Словаци, Румуни,
Мађари, Словенци, Хрвати, Арапи, Руси. За све је карактеристично
да њихови супружници, којима је српски језик матерњи, не говоре
њихов језик. Последњих деценију мало је другачија ситуација са
децом из тих бракова, јер је истраживање показало да деца имају
интерес да науче језик оба родитеља.
Језик не само да није био препрека за склапање мешовитих
бракова, већ је културним процесима, као што су акултурација и
асимилација, претрпео низ веома значајних лексичких и граматичких
промена још од XIV века. Tako у данашњем свакодневном говору
Нововарошана има доста туђица, нарочито турцизама, анархизама
и историзама.

Свеобухватни друштвени развој
Образовање појединца и његова лична еманципација, као
и свеобухватни друштвени развој Нове Вароши су од изузетног
значаја за повећање верске и националне толеранције. Људи у граду
су се међусобно поштовали и уважавали, али добре комшијске и
пријатељске односе нико није покушавао да претвори у сродничке,
јер је патријархални концепт живота био веома јак.
Ослободилачки покрет током Другог светског рата и
прокламована идеја братства и јединства, националне равноправности
и укупан друштвени развој земље и општине, превазишли су
вековне националне предрасуде па су створени друштвени услови
за склапање етнички мешовитих бракова. Нема године од Другог
светског рата наовамо, а да у Новој Вароши није склопљен барем
један такав брак.

Верска ендогамија – ставови, мишљења
и супротности
Национално, али не и верски мешовитих бракова је у Новој
Вароши било и пре Другог светског рата, али веома мало. Један
од најпознатијих таквих је брак између јерменског лекара Серкеза
Берберијана, турског држављанина и Љубице Ристић, Српкиње из
Нове Вароши, склопљен на самом почетку XX века.
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У Матичним књигама налазимо да је први национално
мешовит брак у Новој Вароши склопљен 1948. године, између Каплан
Идриза, Шиптара, како су се тада уписивали Албанци, из Ђаковице,
муслиманске вероисповести и Ибровић Сабре, из Нове Вароши,
Српкиње муслиманске вероисповести, како су се, према важећем
Закону о држављанству, усвојеном 1948. године, уписивали данашњи
Бошњаци. Склапањем овог брака није нарушен верски ендогамни
принцип, јер су оба супружника муслиманске вероисповести.
Први брак у Новој Вароши између супружника различите
нациоаналне и верске припадности, склопљен је у мају 1948.
године, између православног хиршћанина и муслиманке. Од тада
су, под утицајем комунистичке политике, били добро прихваћени од
локалних власти и шире друштвене заједнице. Мешовити бракови
су, по многим схватањима били модерни, увек критиковани од
стране нацоналиста, који, поред црквених организација, нису никад
благонаклоно гледали на њих.
Истраживање извршено у нововарошкој општини показало је
како су се и под којим утицајима мењали ендогамни ставови.

Период пре Другог светског рата
У златарском крају становништво се од свог настанка
претежно бавило сточарском и ратарском производњом. У XIX веку
трговином и занатством, а у XX веку се развија лака индустрија
и туризам, због чега је цео крај остао привредно неразвијен.
Осим економске неразвијености подручја, стални сукоби између
турских власти и раје, ратови, буне, утицали су да патријархални
менталитет становништва, национална затвореност и општа
културна неразвијеност трају вековима, тако да етнички мешовити
бракови нису наилазили на одобравање шире друштвене заједнице
и породице, која је живела по строгим начелима патријархалног
васпитања и народне традиције, а којима би се нарушила верска
ендогамија. Верски ендогамни принцип је био основни принцип
склапања брака. Српско и муслиманско становништво у граду
развијало је добре пословне и пријатељске односе, али није било
културних процеса који би утицали на националну отвореност
заједнице и стварање сродничких односа.
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Период после Другог светског рата
Број мешовитих бракова у Новој Вароши се од Другог светског
рата до 90-их година XX века временом повећавао са привредним
и економским напретком општине, порастом броја писмених и
образованих људи у општини, повећањем запослености, културном
еманципацијом града, као и са политиком верске и националне
толеранције прокламоване у бившој Југославији. У држави насталој
после НОБ-а, класне разлике у друштву се смањују, Југославија
се истински доживљава као заједничка домовина и код великог
броја становништва долази до промене националног идентитета.
Настаје нови начин изјашњавања на пописима становништва, а то
је Југословен/Југословенка, у чијој позадини се налазе камуфлирани
политичко-идеолошки интереси. Период после распада Југославије
произвешће исти принцип, само у супротном смеру. Под утицајем
пада животног стандарда, разбијања средње класе и великих
социјалних разлика, као и ратних сукоба 90-тих, долази до повећања
националног и верског идентитета, а цео друштвени процес указује
на то да је колективни идентитет у Југославији био експлоатисан до
обезвређивања.

Период после распада Југославије
Период после распада Југославије обележио је пораст
национализма код свих народа и у свим федералним јединицама
Југославије. Ратни сукоби у Босни и на Косову и привреда у
транзицији, променили су друштвену слику. У промени особина
друштва налазе се корени промене персоналног идентитета, односно,
ако се друштво мења, појединац се прилагођава. Савремено друштво
је противречније од било ког пре. Једна особа се може више пута
социјализовати и самим тим може више пута мењати свој национални
идентитет. Ова појава посебно је карактеристична за мање развијена
и нестабилна друштва.
На пописима становништва смањује се број оних који се
изјашњавају као Југословени и настаје нови вид изјашњавања, а то је
Бошњак/Бошњакиња, мада велики број муслиманског становништва
наставља да се изјашњава као Муслиман/Муслиманка. (види табелу
бр.1)
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Као последица националне нетрпељивости и неповерења,
смањује се број етнички мешовитих бракова у Србији и у
нововарошкој општини, али се они ипак склапају. У структури
брачног живота мање се негира значај верске и националне
припадности и традиционалне етничке карактеристике код неких
супружника поново избијају на површину, али је и даље присутан
висок степен верског и националног уважавања међу супружницима.

У Новој Вароши од укпно склопљених 238 етнички мешовитих
бракова у периоду од 1948-2014. године, 100 су између српског и
бошњачког народа, при томе је 72 Бошњака/Муслимана оженило
Српкиње, а 28 Срба оженили су Бошњакиње/Муслиманке.

Забране
Национално мешовит брачни живот у двоверским или
вишенационалним срединама је симбиоза која производи низ нових
културних и друштвених феномена. Културне разлике се прожимају и
постају мање што се процес акултурације одвија у дужем временском
периоду.
Различита религијска припадност и културно наслеђе су
особине по којима се ови народи разликују и управо се на њима
изричито инсистира онда када се забрањује брак. Те разлике се
посебно наглашавају при осуђивању одлука о ступању у брачну
заједницу у случајевима националне хетерогамије између Бошњака
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и Срба, Срба и Албанаца, а далеко мање или чак уопште нема
породичних проблема у случајевима хетерогамије између Бошњака
и Албанаца, Срба и Румуна, Срба и Мађара, Срба и Хрвата. Разлог је
верска и национална идентификација, односно тенденција очувања
верског ендогамног принципа. Овакви ставови су последица
историјских тековина: вековног ропства српског народа под турском
влашћу, исламизације српског народа, тешког рајинског положаја
српског народа, привредне и културне заосталости нововарошког
краја. У историји друге половине XX века међунационална
нетрпељивост последица је грађанског рата у Босни и Херцеговини
и пораста национализма у свим земљама бивше Југославије.
Непосредно после Другог светског рата, сви етнички мешовити
бракови који су склопљени у Новој Вароши, били су претходно
строго чуване љубавне везе, за које је било најбоље да зна само мали
број пријатеља, а родитељи и родбина ни случајно. Скривање везе је
било посебно условљавано од стране жена. Жена је у патријархалним
заједницама била економски зависна и добро је познавала
нетолерантан став своје родбине према другим националностима.
Култ оца у вaспитању деце и животу у кући био је изузетно изражен
и поштован. Живот целе породице био је у потпуности подређен
његовом начину мишљења и ставовима. Од оца се осећао страх, јер
је углед целе породице зависио од његовог угледа у друштву, а од
његове породице се захтевало да га она прва не наруши. Ценили су
се послушност, рад, поштење, имовина, страхопоштовање. На тим
основама градио се углед. Брак, удаја и женидба нису биле теме о
којима се јавно и слободоумно говорило. О томе је посебно било
„срамота“ говорити пред оцем. То се подразумевало, али о томе се
није причало. Велики број склопљених бракова пре Другог светског
рата били су уговорени бракови, при чијем склапању се младенци, а
посебно девојка, нису питали.
Непосредно после Другог светског рата за склапање етнички
мешовитих бракова није било родитељског и родбинског благослова.
Склапани су, углавном, тако што би жена „побегла“ за мушкарца
кога воли, без знања својих родитеља и родбине. Ово се, пре свега,
односи на бракове између хришћана (Срба, Хрвата, Словака, Румуна,
Црногораца) и муслимана ( Бошњаци, Албанци, Црногорци), јер, иако
се етно-културне карактеристике ових народа не поклапају у свим
областима живота, све су занемарљиве у поређењу са религијском
припадношћу.
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Забранa виђања, планирања заједничког живота и његовог
остваривања, као и замерања због тога, од стране родбине су биле
најчешће реакције на етнички мешовите љубавне везе и бракове,
посебно између људи различитих вера.10
Реакције су биле различите - од љутње до веома бурних
реакција, као што су вређања и одбијање међусобног посећивања, у
неким породицама чак и за цео живот, а у већини по неколико година
или деценија. Они родитељи који су дубоко везани за традиционални
начин живота и традиционалне вредности, нису били никада
спремни за промене и прилагођавање новом члану породице, који
долази из једног другачијег културолошког миљеа.11 Један испитаник
муслиман, који је имао проблема са својом мајком приликом женидбе
Српкињом, испричао је како је ту стару, побожну жену утешио њен
девер речима: „Да се наша удала за њиховог, то би била трагедија!
Али, пошто је њихова дошла код нас, то је добро“. Много лакше све
мајке и очеви „преболе“ да им се син ожени „другом вером“, него
да се ћерка уда. То значи да је патрилинеарност и даље изражена
у породичним и друштвеним односима. Ћеркама се теже опрашта.
Некад је народ говорио да особом која се на такав брак одлучи
„влада шејтан“ (ђаво), који ју је на то навео. Одувек је постојао страх
родитеља да такав брак носи велики ризик за успех, да у том браку
може бити много неразумевања, неуважавања и нетолеранције.

1948. године у Ужицу је склопљен брак између хоџине ћерке и поповог унука,
по мајчиној линији. Иако су Изета и Драган Радоњић живели у Новој Вароши,
да би се венчали „побегли“ су у Ужице, одакле је била Драганова мајка Радмила
Радоњић, рођ. Протић. Из овог брака рођено је двоје деце: Биљана и Љубиша
Радоњић. Реакције родитеља овог брачног пара биле су неко време веома бурне.
Према казивању суграђана, Драганова мајка Рада, која је имала кућу на чаршији,
ставила је црн барјак, као знак туге и неодобравања, кад је Драган довео Изету из
Ужица. Временом је однос породица према том браку постао толерантнији. Изета
и деца ишли су у посету на Бајрам код Хајдар-ефендије, варошког хоџе и код баба
Раде на крсну славу, Божић и Ускрс. 60-тих година прошлог века супружници
су се развели, али су до краја живота остали у контакту, као и цела породица.
Однос између снахе и свекрве био је све бољи и бољи. После смрти сваки од
супружника сахрањен је у гробљу својих предака - Изета у муслиманском, а
Драган у православном, уз све верске обичаје.
11
У неколико бракова забележен је пример да родитељи и чланови ближе породице
нису до краја живота остварили контакт са својом децом, углавном са ћеркама, и
да су, према речима родбине, умрли, поневши њихов брак као велики животни
терет и оно што није смело да се деси.
10
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Нормални односи са родитељима и родбином, у већини
случајева, се успостаљају временом, када породица боље упозна зета
или снаху, као и рађањем унука. Време и лепи тренуци заједничког
живота и поверње које се стекло у већини породица, доводили су до
успостављања нормалних породичних односа.

Најзначајнији аспекти брачног живота
Постоји, ипак, неколико аспеката заједничког живота о
којима су многи будући супружници разговарали и пре брака, а који
објективно могу бити узроци могућих несугласица у браку. То су:
а) Однос према вери и традицији
б) Национални и културни аспект потомства
в) Исхрана – свакодневна и обредна
г) Посмртне жеље и аманети
Од Другог светског рата, када су се почели интензивније
склапати, до данас, ови аспекти структуре брачног и породичног
живота зависили су од друштвене и личне еманципације, затим
патрилинеарности и бројности одређене етничке заједнице.

Однос према вери и традицији у мешовитом браку
Сви Нововарошани са поносом гледају на веру и традицију
народа којем припадају, па и они људи који су у мешовитим
браковима. Ипак, одувек су исказивали висок степен верске и
националне толеранције према другима. У заједничком раду,
школовању, кроз културно-уметничка и спортска друштва, развијало
се међусобно пријатељство, добри комшијски односи, склапала се
кумства, побратимства, чиме се одолело многим недаћама у годинама
рата. Зато ова популација са великим поштовањем гледа на веру и
традицију народа свог супружника.
Истраживање је показало да је интензитет верских и
националних осећања људи који су засновали етнички мешовит брак,
као и њихов однос према вери и традицији, зависио у највећој мери
од личне еманципације и укупног квалитета друштвеног живота у
земљи и општини и прокламоване државне политике. Зато о односу
према вери и традицији можемо говорити кроз два периода:
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а) Период постојања СФРЈ и њене политичке, верске и
националне толеранције
б) Период после распада СФРЈ и пораста национализма на
овим просторима
а) Током и после Другог светског рата, прокламована идеја
братства и јединства обавезивала је све грађане на националну и
верску толеранцију и самим тим још више учврстила пријатељске
односе међу Варошанима иноверницима. У том периоду верске
организације нису имале утицаја у политичком животу и представљале
су искључиво верску институцију. Обележавање верских празника
није било законом забрањено, као ни крштење деце и други обичаји,
али је изражавање националних и верских осећања било идеолошки
неприхватљиво. Ово је период када расте број атеиста и оних који се
изјашњавају као Југословени. Подршка шире друштвене заједнице
и државе према етнички мешовитим браковима допринела је да се
њихов број знатно повећа у целој земљи, па и у Новој Вароши.
б) Током 90-тих година, када долази до пада Југославије и
пораста национализма, у Новој Вароши није било етничких сукоба,
али је дошло до знатног удаљавања на националној и верској
основи. Приврженост народној традицији и верским празницима
се повећава и почиње да се отворено исказује. Породице празнују
све верске празнике, који многим појединцима, а нарочито младим
људима, постају најмилији празници. Младенци поново почињу да
се венчавају у православној цркви или по Шеријату, српска деца се
обавезно крштавају.
Млади брачни парови у етнички мешовитим браковима,
склопљеним крајем 90-тих и после 2000. године, почињу да
обележавају верске празнике, али индиректно, под утицајем
родитеља, који те празнике обавезно обележавају и који их редовно
позивају, па су ови принуђени да се придржавају макар неких верских
церемонијала. Временом, неки су те празнике почели обележавати и
у својој кући, а већина не. У сваком случају, њима ти празници значе
породично окупљање и пријатно дружење, изражавања поштовања
према прецима и својим родитељима, док им верски карактер самог
празника не значи скоро ништа. Далеко више од верског карактера
значи им осећање дигнитета нације из које потичу.
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Мали број испитаних жена сматра да је „поштено“
обележавати само мужевљеве празнике, односно верске празнике
куће у коју се жена удала, јер је „кућа по националности оно што је
старешина куће по националности“, каже једна испитаница, старија
жена муслиманка, која је изјавила како би је било срамота да слави
Бајрам, јер своју кућу сматра „српском кућом“.
Млађе жене имају другачије ставове – од оних којима је то
свеједно и које сматрају да треба славити празнике и једног и другог
супружника, до једне жене која је изјавила да „њен муж не може да
преузме очеву славу јер она то не жели, а он треба да буде свестан да је
у мешовитом браку“. Сагласна је да се слава прослави у мужевљевој
кући у селу, где је он рођен, али не и у њиховом стану у граду.
Бракове између Срба и других православних народа (Румуна,
на пр.) обележио је висок степен асимилације и етно-културне
хомогенизације са српским становништвом, као већинским у граду.
Ти супружници су се венчали у православној цркви и обележавају
православне верске празнике.
У случајевима верске хетерогамије између Срба и Хрвата,
углавном се обележавају и једни и други празници.
Број оних грађана који су се изјашњавали као Југословени
се, према последњем попису становништва, смањио. Како кажу, они
су таквим начином изјашњавања изражавали свој „наднационални
дух“ и своје опредељење ка националној равноправности и могућим
злоупотребама те врсте. Већина потиче из породица у којима се
неговала верска и културна традиција, али они у својим новим
породицама, нису обележавали никакве верске празнике. Славили
су рођендане, годишњице и државне празнике. Одлазе својим
пријатељима на честитање верских празника.
Људи који ступају у етнички мешовите бракове могу имати
јак осећај националне и верске припадности, али приоритет при
склапању брака и заједничком животу дају љубави, разумевању и
поштовању, као и другим факторима који брачну заједницу чине
квалитетном. При склапању бракова, према речима испитаника,
осим љубави, није постојао ниједан други разлог, нити интерес.
Иако се многи од њих на пописима становништва изјашњавају као
припадници народа из којег потичу, наглашавају да се у већини
тих породица одувек гајио висок степен верске и националне
толеранције. У таквом духу и они васпитавају своју децу.
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У етнички мешовите бракове у Новој Вароши ступали су
људи различитог социјалног и економског статуса - од радника
и сељака до интелектуалаца. Сви верски мешовити бракови су
склопљени само у матичној служби, док верско венчање изостаје.
Све супруге у овим браковима су при венчању узеле презиме свога
мужа и у вези тога изјавиле да су о томе саме одлучиле, без било
чијег условљавања.12 Ниједна жена муслиманка, нити православна
хришћанка није примила мужевљеву веру и супротстављају се томе,
сматрајући да то није потребно.13
У њиховим кућама нема верских обележја, ни спровођења
обредних ритуала (осим у случају смрти супружника, када се
испуњава његова жеља). Не иду у цркву или џамију, осим у случају
смрти неког члана породице. У свакодневном животу се показује
веома висок степен разумевања према чињеници да је супружник
одрастао и васпитаван у другом националном духу и прихватање
било каквих обичаја од другог супружника је без условљавања и
добровољно.
Малобројно католичкo становништво у Новој Вароши je увек
обележавалo своје верске празнике, без обзира на време и политику
државе.
1995. године склопљен је брак између Србина из Нове Вароши и Српкиње из
Земуна, која је претходно била у браку са Немцем, добила немачко држављанство
и променила име и презиме. Када је склопила брак са Нововарошанином, он је на
венчању узео њено немачко презиме.
13
Истраживањем су утврђена само два брака у којима је један од супружника
променио вероисповест:
- Ландекер Алујзија Векослава, домаћица, рођена 1913.године у Аустро-Угарској,
католкиња из Словеније, била је удата за Сима Муховића, који је пре Другог светског
рата био трговачки путник фабрике коже из Ужица. Према њеним речима, тамо се
пред сам рат њен покојни муж оженио младом и богатом Српкињом и призетио
се. На инсистирање њене породице, као услов за брак, узео је православну веру и
променио име, па од Сулејмана поста Симо, иначе атеиста.
Своју другу супругу, Векославу Славу Ландекер, упознао је 1939.године у Љубљани
и са њом дошао у Нову Варош 1941.године, кад је почео Други светски рат, где су
се и венчали. Слава је, такође, била атеиста и свом мужу није постављала никакве
верске, нити националне услове.Обоје су после смрти кремирани.
- Марија Ђековић, ликовни педагог, Хрватица из Шида, католичке вероисповести,
удала се 1969.године за Нововарошанина Радомира Лала Ђековића, грађевинског
инжењера, Србина православне вероисповести и на предлог и велику жељу своје
будуће свекрве, али без икаквог условљања, примила православну вероисповест.
Крштена је у Саборној цркви у Београду, где је обављен и обичај црквеног венчања.
У породици се обележавају одувек православни хришћански празници и у мањем
обиму помену и обележе католички.
12
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У Новој Вароши у послератном периоду је било и оних људи
који су се изјашњавали као атеисти.
Структура свакодневног брачног живота у Новој Вароши,
ипак, указује на веома изражена два аспекта који преовладавају у
брачним и породичним односима:
а) Патрилинеарност
б) Бројност одређене етничке заједнице
Култ оца и култ мужа је одувек био јак у нашим породичним
односима, па тако и у етнички мешовитим браковима. У време кад су
почели да се склапају, после Другог светског рата, одлука мушкарца
за склапање таквог брака и превазилажење етничке затворености,
била је пресудна. У даљем заједничком животу, као pater familias
своје нове породице, утицао је да она нема верске и националне
предрасуде.
Други аспект са којег треба посматрати структуру брачног
живота ове популације је бројност једне нације у односу на друге и
њен културни развитак.
У Новој Вароши је српски народ најбројнији. Српска култура
има дужу традицију на овим просторима, а српска и бошњачка
културна традиција су заједно обележиле укупан културни развоj
општине, поготово градски живот.
Као бројнији, дух српске културе и традиције је доминантан
у општини и као такав утиче на све демографске карактеристике,
као што су асимилација, акултурација, хомогенизација и сл. о чему
су и испитаници отворено говорили као свој утисак. Наводим
пример једног брачног пара, чији ниједан супружник није српске
националности. На питање шта мисле да су им деца по националности,
родитељи, који су атеисти, су одговорили да их сматрају „пре свега
Југословенима, на које је јак утицај извршила српска култура, због
средине у којој живе, а у којој је српско становништво најбројније“.
Овакав став наводи на закључак да породица и бројнија етничка
заједница имају изузетан утицај на развој осећања националне
припадности потомства.
Пошто је српско становништво бројније у нововарошкој
општини, деца из мешовитих бракова се у већини случајева жене
или удају за Србе. У следећој генерацији ти бракови, чак иако
неки склопљени много раније од 2000-те године, живе у српској
православној вери и традицији.
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У оним случајевима где се девојка из мешовитог брака удала
за Бошњака, нова породица постаје носилац муслиманске вере
и бошњачке културне традиције, тј. оног атеистичког духа је све
мање, као и одсуства националне свести, што је био случај у време
постојања Југославије.
Бројност је утицала и на миграције, јер су истраживања
показала да се мањинско становништво више исељавало и то у свим
општинама некадашњег Старог Влаха.
Све то наводи на закључак да су друштвени развој и
државни политички систем веома утицали на интензитет верских и
националних осећања народа Србије и нововарошке општине, јер
се под утицајем тог укупног друштвеног развоја и политике државе
креирала и нововарошка породица и њени ставови према низу питања
везаних за укупан квалитет брачних односа, рушење националних
предрасуда и однос према вери и традицији. Друштвена заједница
је, такође, утицала и на њихову бројност и прихватање од шире
друштвене заједнице.

Национални и културни аспект потомства
Преко деце рођене у етнички мешовитим браковима се
остварује етно-биолошка и етно-културна хомогенизација друштва.
У којој ће се мери она остварити, зависи од саме породице и шире
друштвене заједнице. Истраживање је показало да родитељи нису
вршили никакав притисак на децу у смислу наметања и прихватања
вере и традиције једног од родитеља. Све до распада Југославије
постојао је висок степен опирања супружника и деце националним
и верским стереотипима заједнице, а у неким породицама и данас.
Деца из ових бракова дуго времена остану верски и национално
неопредељени, а неки и за цео живот. О вери и традицији породица
својих родитеља имају елементарно знање и интересовање и
изражавају пуно поштовање и једнаку љубав према обе.
У оним породицама у којима су супружници верници и
у којима се поштује национална традиција, деца се, углавном,
изјашњавају као припадници очеве националности. У атеистичким
породицама, деца су се раније изјашљавала као Југословени.
Национални и културни аспект потомства у својој структури
обухвата два значајна аспекта, а то су:
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а) Имена деце у етнички мешовитим браковима
б) Обичаји крштења и обрезивања деце у етнички мешовитим
браковима.

Имена деце у етнички мешовитим браковима
Ни у једном аспекту брачног живота се не прави толико
компромиса и не договара пре брака као о аспекту потомства (имена
деце, обичајима везаним за децу, утицај на нациоанлно опредељење
потомства...).
Деци су имена давали супружници споразумно и име
детета никада није било разлог љутње међу супружницима. При
давању имена детету, већина супружника су тежили националној
усаглашености имена са презименом. Као најважнији критеријум за
давање имена детету брачни парови истичу лепоту имена, а многи и
то да име не треба да наглашава националност ниједног супружника.
У периоду комунизма, када је и склопљен највећи број етнички
мешовитих бракова, многи брачни парови су тражећи компромис,
давали име детету из којег се не може закључити национална
припадност.
Сви мужеви, учесници у интервјуу, без обзира на националност,
истичу да не би прихватили да жена да детету неко име које би
припадало жениној нацији. Један испитаник Бошњак, ожењен
Српкињом, каже: „Можда би дете могло да носи неко „неутрално
име“, као што је Горан, Зоран, Бојан, али никада не бих дозволио
да ми се дете зове Марко, Никола, Немања или Стефан. „Можда
бих једино дозволио да се зове Алекса, јер сам, истраживајући
порекло своје породице, пронашао да је неки Алекса из Травника
родоначелник моје породице. Патрилинеарност је пристуна, дакле, и
код давања имена деци. Већина мужева сматрају да треба да постоји
„национална усаглашеност“ имена са презименом.
У браковима између православаца и муслимана са неким
другим нацијама, ситуација је иста, односно патрилинеарност је
присутна, из тежње супружника да се не успостави велика и, по
њиховом мишљењу, смешна разлика између имена и презимена
(на пр. српско име, а муслиманско презиме и обрнуто). Само код
два брачна пара забележен је пример повраћаја старог породичног
имена (бабиног или дединог).
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Крштење деце и обрезивање (сунет) мушке деце
Међу најраспрострањеније верске обичаје на овим просторима
везане за потомство спадају крштење хришћанске деце и обрезивање
(сунет) муслиманске деце. То су верски обичаји којима се дете уводи
у одеђену верску заједницу.
О овом сегменту живота се најчешће разговара и пре ступања
у брак и будући супружници отворено исказују своје ставове.
Већина су крштени, ако су хришћани, а мужеви муслимани су
обрезани. Ипак, у браковима између хришћана и муслимана, деца
се, углавном, не крштавају, нити се мушка деца обрезују у оним
браковима у којима је отац муслиманске вероисповести. Брачни
парови са вишедеценијским брачним стажом и одраслом децом,
категорични су у неприхватању спровођења ових обичаја у етнички
мешовитим браковима. Једна испитаница Бошњакиња је изјавила:
„Сматрала бих да ме је муж издао као личност кад би ми предложио
да крстимо децу“.
Разлог одбијања крштења детета је то што у том чину виде
исључиво верски карактер, па то сматра насилним увођењем детета
у једну веру.
Неки мужеви Срби жале што им деца нису крштена, а један
испитаник Бошњак, ожењен Српкињом, је рекао „да то раније није
долазило у обзир, али сада не би имао ништа против ако би његово
дете одлучило да се крсти“. Као најважнији разлог некрштавања деце,
супружници наводе и свој однос према вери и верским обичајима.
Углавном су то људи који су атеисти или без јаког осећања верске
припадности. Брачни парови су за то да се сазревањем деца сама
одлуче да ли ће да буду у некој вери и да ли желе да се крсте или не.
Обрезивање мушке деце у браковима између муслимана и
хришћана се, углавном, није вршило, али има и мали број бракова
у којима јесу. Једна млада жена Српкиња удата за Бошњака је
казала како ће њихово мушко дете, ако га буду имали, сигурно бити
обрезано, јер тако жели њен муж, али да она због тога осећа стид
пред својим родитељима.
Без обзира на националну и верску припадност, родитељи
се никад не би супротставили обрезивању детета из медицинских
разлога.
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Уз обичај обрезивања мушког детета некада се везивао и
обичај прославе тог обреда, тзв. шенлук, али тог обичаја у Новој
Вароши одавно нема, па ни у етнички мешовитим породицама.

Исхрана - свакодневна и обредна
Српска кухиња је хетерогена, а на ту хетерогеност утицали су
историјска и културолошка прожимања, тако да сваки регион и сваки
народ има своје кулинарске специфичности. На српску националну
кухињу, какву познајемо у новијој историји, утицај су извршиле
турска кухиња, грчка, мађарска кухиња, немачка, словачка... На
простору данашње Србије, а посебно у области Старе Рашке и јужне
Србије, највећи је утицај исламске кухиње.
Нововарошку
кухињу
карактеристише,
пре
свега,
конзумирање свих врста меса и месних прерађевина, јер је то
изразито сточарски крај, а онда и млека и млечних производа. До
пре две деценије се сматрало да је поврће мање присутно у исхрани
људи, али последњих деценија у исхрани Нововарошана поврће је
далеко више заступљено. У нововарошком крају постоји традиција
пијења алкохола, посебно ракије и пива, вина и других алкохолних
пића. У сеоским домаћинствима пре Другог светског рата није се
справљао сок, већ искључиво ракија. У градским домаћинствима
одавнина се правио домаћи сок, од различите врсте воћа, али и сок
од ружице, дрењка, зове, затим боза и лимунада, компоти, док је кафа
свакодневни напитак вековима. У домаћинским српским кућама
справљао се и ликер.
Пошто је кухиња свим становницима веома слична, у етнички
мешовитим браковима у Новој Вароши не долази до битних промена
у начину свакодневне исхране. Будући супружници разговарају
на тему конзумирања свињског меса и употреби свињске масти у
свакодневној и обредној исхрани. Постоје породице у којима се
свињско месо не конзумира и то су, пре свих, породице у којима је
муж муслиманског порекла, али и многа домаћинства у којима су
мужеви хришћани. Постоје и они бракови који немају такву врсту
предрасуде и кулинарске аверзије. У тим породицама свињско
месо (посебно сувомеснати производи) је део њихове свакодневне
исхране, а обредне поготову, када се на трпезу износе и јагњеће
и свињско печење (код прославе рођендана, годишњица, свадби,
испраћаја војника у војску или код обележавања верских празника).
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Богатство кулинарске разноврсности у Нову Варош је дошло
и са људима који су се, због посла или брака, доселили овде из
других крајева бивше Југославије. За њих је начин спремања хране у
Новој Вароши био право изненађење, код неких јела лепо и корисно
(нпр. увели су у своју исхрану неке житарице које се у Војводини не
користе у исхрани људи), а у неким случајевима су имали примедбе
(нпр. недовољно коришћење поврћа у спремању неких куваних јела).
На другој страни, варошке домаћице су од њих научиле неколико
сланих јела, неке врсте колача и неке начине везане за спремање
зимнице.
У мешовитим браковима, који последњих деценија обележавају муслимански празник Бајрам, спрема се празнични ручак:
хладно предјело, чорба, јагњеће печење, пита (најчешће бурек),
сезонске салате, сир и кајмак, од послатица обавезна баклава, а у
неким кућама и торта.
У породицама које последњих деценија настављају православну хришћанску традицију, обележавају се највећи хришћански
празници - Божић, Васкрс и крсна слава. За ове празнике се на трпезу
износи све најбоље што породица може да приушти.
Уочи Божића, за Бадње вече, спрема се посна храна - риба,
пасуљ пребранац, посне салате и посни колачи. На Божић се спрема
богата трпеза на којој су чесница и печеница основни. Пече се
прасеће или јагњеће месо. Служи се хладно предјело, супа, сезонска
салата, ситни колачи и торта.
На Велики петак уочи Васксра се фарбају јаја, као симбол
живота и здравља. Некада су градске домаћице правиле переце у виду
венчића, а у средини стављале офарбано јаје и то поклањале деци из
своје породице, као и комшинској, укључујући и муслиманску децу.
Васкршња трпеза увек је била богата као и божићна.
Жито, свећа, славски колач и вино које симболизује Христову
крв најважнији су елементи којима се обележава крсна слава једне
породице, али се за позване госте спрема и веома богата трпеза, од
предјела, чорбе, различитих врста печења (с тим што је за Васкрс
уобичајено јагњеће печење), разне врсте салата, сир и кајмак, колачи
и торте, као и разноврсни напици.
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Посмртне жеље и аманети
У Новој Вароши постоје православна и муслиманска гробља.
Недостатак гробља, у којем би се сахрањивали људи без обзира
на верску и националну припадност је један од проблема који ова
популација истиче. Зато су супружници, после деценија заједничког
живота, приморани да се одлуче између две могућности:
а) да после смрти сваки од супружника буде сахрањен у
гробљу својих предака, уз присуство верског старешине и све друге
обичаје везане за сахрањивање или без њих,
б) да, према заједничком договору и аманету који остављају
својој деци, буду сахрањени у истом гробљу, српском или
муслиманском (иако један од њих не припада тој нацији), у ком
случају верски обред није могуће спровести према важећим верским
нормама.
Постојање заједничког гробља је жеља већине супружника
мешовитих бракова. Сматрају да би то омогућило свима њима да имају
породичне гробнице и избегну доношење одлука које су увек разлог
чаршијског оговарања или неслагања једног дела шире породице, па
некад и деце. Зато што не постоји могућност таквог сахрањивања,
неки од супружника се опредељују за кремацију, сматрајући да ће
тако на најбољи начин избећи одлучивање о месту сахрањивања, све
обичаје и, што им је јако важно, неће ни на који начин повредити
брачног друга. Кремација је, као начин сахрањивања, у супротности
и са православним каноном и са исламским шеријатом, али се неки од
њих на то не обазиру. У неким породицама се и деца супротстављају
жељи родитеља или једног од родитеља да буду кремирани, али се,
ипак, испуњава родитељски аманет.
Такође се договарају да ли ће сахране протећи уз присуство
верског старешине или не и да ли ће да буду спроведени сви верски
обичаји везани за сахрану. Ставови, жеље, аманети и одлуке су и по
овом питању живота веома различити и углавном зависе од тога да
ли су људи верници или не.
Супружници, углавном, желе да буду сахрањени у гробљу
својих предака, уз присуство верског старешине и спровођење свих
обичаја везаних за сахрану. Тако после деценија заједничког живота
Срби бивају сахрањени у српско гробље, а Бошњаци, Албанци и
Роми у муслиманско гробље. Мали број супружника сахрањен је
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без присуства верског старешине и спровођење верских обичаја.
Углавном се ради о супружницима атеистима и онима који нису
сахрањени у гробљу својих предака.
Наиме, у нововарошком муслиманском гробљу сахрањено
је неколико супружника православаца и исто тако у српском
православном гробљу има супружника бошњачког порекла. Овакве
појаве увек су изазивале велика оговарања и негодовања шире
друштвене заједнице, пре свега, људи који су верници и држе до
националне традиције, без обзира којој вери и националности да
припадају.
Умрла деца из етнички мешовитих бракова сахрањивана су по
принципу патрилинеарности, уз све верске обичаје очевог порекла.
Порушавање (жалост) за супружником и другим члановима
породице се, такође, договара уз пуно поштовања, разумевање и
толеранције. Неки супружници Срби православци на дан сахране
своје супруге носе црнину и 7 дана после сахране, а онда носе
флор као знак жалости. Већина се уопште не порушавају, већ се
опредељују за тамнију одећу.
Бошњаци мушкарци у Новој Вароши се, иначе, не порушавају
и за порушавање не постоји препознатљиво обележје. (У исламској
традицији на овим просторима некада је то била берета црне боје).
Жене које се одлуче за порушавање, то раде у духу свог националног порекла, односно Српкиње носе црнину, док Бошњакиње не
носе белу мараму, нити имају видљиве знаке порушавања.

Закључак
Нововарошки крај је етнички хетероген крај. Та хетерогеност
се повећавала са развојем привреде и укупним друштвеним развојем
општине, јер су се многи људи из бивше Југославије доселили у
Нову Варош обезбедивши себи овде посао.
Политика државе и привредни развој отворили су после Другог
светског рата културне процесе који су омогућили склапање етнички
мешовитих бракова, односно рушење табуа верске ендогамије и
стварање сродничких односа између људи различитог националног
и верског порекла.
Друштвени процеси у СФРЈ и Републици Србији у периоду од
1945-2014. године утицали су на развој персоналног и колективног
идентитета. Ово истраживање је показало да је персонални идентитет,
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стечен васпитањем и учењем кроз животно искуство, осцилирао
у овом периоду до граница које су водиле његовој промени и тако
утицао на колективни верски или национални идентитет, који су
постали плурални. Сигурно има примера да се једна иста особа у
последњих 70 година могла веома различито нациоанлно и верски
изјашњавати, јер такву могућност оставља и закон. Однос појединца
према националној и верској традицији се мењао - од привидне
незаинтересованости до повећања интересовања, без обзира на
године старости, на шта су, такође, утицале друштвене прилике.
Људи који су склопили етнички мешовит брак су веома
значајни у процесу демократских трансформација и отворености
једног друштва. Они су увек потврда еманципације појединца и
заједнице у целини, њихов положај у друштву зависи од реалне
отворености одређене друштвене заједнице, њеног поштовања
грађанских слобода и права човека и одсуства дискриминације, јер
истинска слобода и лепота живота у одређеној друштвеној заједници
налази се у богатству различитости и омогућавању мењања особина
друштва као живог организма.
Популација етнички мешовитих бракова у Новој Вароши
одувек је сматрала да је њихова породица богатија чињеницом да су
најдиректније, кроз заједнички живот, упознали културу, традицију
и веру другог народа и да су научили да поштују и толеришу
различитости. Њихова деца мисле то исто.
Најдужи брачни стаж међу етнички мешовитим браковима у
Новој Вароши имају Кимета и Срећко Селаковић, који су заједно 62
године, а скоро исто толико су у брачној заједници Деса и Хамдо
Ћућевић. Сматрају да су за успешан брак важни љубав, поштовање
и поверење и да национална различитост не сме бити препрека међу
људима, нити разлог брачне неслоге.
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Summary

Ethnically mixed marriages in Nova Varos
The region of Nova Varos is ethnically heterogeneous. This heterogeneity has increased with the growth of economy and overall social
development of the municipality, because many people from former Yugoslavia, immigrated to Nova Varos to secure the jobs for themselves
there.
The government policies and economic development after World
War II opened cultural processes that enabled the conclusion of ethnically mixed marriages, breaking the taboos of religious endogamy and
the creation of kinship between people of different ethnic and religious
backgrounds.
Social processes in Yugoslavia and the Republic of Serbia in the
period from 1945 to 2014 influenced the development of personal and
collective identity. This research has shown that personal identity, acquired by upbringing and learning through life experience, fluctuated
during this period to the limits that led to its change and thus affected the
collective religious or national identity, which become plural in character.
Certainly there are examples of the same person in the last 70 years could
profess on a different national and religious basis,because that possibility
has been allowed by the law as well. The relationship of the individual to
the national and religious identity has changed - from the apparent lack
of interest to an increase of interest, regardless of the age, which was also
affected by social conditions.
People who have concluded ethnically mixed marriages are very
important in the process of democratic transformation and openness of a
society. They are always confirmation of the emancipation of the individual and the community as a whole, their position in the society depends
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on real openness of a particular social community, its respect for civil
liberties and human rights and non-discrimination, because true freedom
and beauty of living in a particular community is found in its diversity
and enabling the changing character of the society as a living organism.
The population of ethnically mixed marriages in Nova Varos has
always felt that their family is enriched by the fact that most directly,
through life together, they get to know the culture, tradition and religion
of another nation and that they learn to respect and tolerate the differences. Their children think the same.
Kimeta and Srecko Selakovic have the longest duration of marriage among ethnically mixed marriages in Nova Varos, having spent 62
years together, nearly the same duration of a marriage as Desa and Hamdo Cucevic.What they find important for a successful marriage is love,
respect and trust, and they think that national differences should not be a
barrier between people, nor the reason for marital discord.
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ПРОГРАМ И ОСОБЕНОСТИ ЖИВОПИСA
НАОСА БОГОРОДИЧИНЕ
ЦРКВЕ У КАРАНУ
Апстракт: У раду се још једном даје исцрпан преглед
живописа, овога пута, наоса Беле цркве у Карану а потом
анализирају његов програм, особености, уметничке вредности и
идејне поруке ктитора и његових сизерена.
Кључне речи: Бела црква, жупан Брајан, наративни стил,
моравичка тајфа
Иконографски програм Беле цркве у Карану, цркве
Благовештења, настао 1338-1339. године, није обиман и уобичајен је
за византисјко сликарство: Велики празници, Богородичино житије,
појединачне фигуре и портрети светих и симболичне литургијске
теме. Једини изузетак представљају четири композиције Великих
празника насликаних у тамбуру кубета.
У доњој зони наоса насликане су стојеће фигуре светих и
профаних личности. На северном, јужном и западном зиду западног
травеја наоса насликани су чланови породице ктитора и владарске
породице српског краља Душана са његовим светим претцима.1

О историјским портретима Беле цркве у Карану витети: Ж. Андрејић, Размишљања
поводом историјских сценаживописа и зиданог иконостаса Беле цркве у Карану,
Ужички зборник 34-1, Ужице 2010, стр. 7-14.

1
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У пољу, с десне и леве стране главе жупана Брајана налази се
дводелни натпис: ….. n gn b`e / …… i raba / b……. rodi v / ……..
ktitora / …voga pe… / m `pana braian. / a n s podr`nem /ego
..rωm n s ~ / edn svonmi (Г/оспод/и Б/о/же ...... раба б/лаго/родив/
ог/ ктитора првог Петра а зовом жупана Брајана и с подружием си са
/Ст/руом и с чеди своими“.2 Ни један од чланова ктиторске породице
није насликан са нимбом као знаком светородности, односно
припадности владарској лози Немањина колена.
Владарску породицу предводи родоначелник, Св. Симеон
Немања, на западној страни југозападног пиластра, затим следе
Св. Сава архиепископ, свети краљ Милутин, краљ Душан, један
непознати дечко и краљица Јелена. Симеон Немања stu simeωi
miroto~c (С/ве/ти Симеон Мироточац) је насликан на западној
страни југозападног пиластра са дугом, равном, седом брадом док
му је лице делимично оштећено. Око глава има ниб а на глави
светлоплави монашки кукул. Одевен је у монашку хаљину од
грубог тамноплавог, тешког, тежињавог платна и огрнут грубим
монашким копораном тамно окер боје. У левој руци држи бели
свитак чији је текст нестао3 а кажипрстом десне руке показује ка
Св. Сави до њега, на јужном зиду западног трансепта. Св. Сава stu
sava arhnepnskp…… (С/ве/ти Сава архииепискуп /српски први/) је
насликан гологлав са нимбом. Мрке, кратке косе са тонзуром, мрке и
проседе браде средње дужине и равно подсеченом. На себи има бели
епископски омофор са тамноплавим крстовима. У левој руци држи
јеванђеље а десну држи у ставу „benedicti latina“.
До Св. Саве је stu ro{ vtorn (С/ве/ти Урош Втори) са
нимбом. На глави има куполасту краљевску круну богато украшену
драгим камењем и бисерима. Иако је краљ Милутин сигниран као
свети, а то би значило после смрти и сакрализације, није насликан на
основу предлошка који га приказује у дубокој старости.
Kраљ Душан у Карану има на глави куполасту круну, обучен
је у пурпурни дивитисион са лоросом пребаченим преко леве руке у
којој држи акакају, а у десници раскошни вишекраки крст. Душанов
лик је делимично сачуван али се примећује да је у питању млађа особа,
широког лица и јаког врата, крупних очију, доста кратких бркова и
С. Мандић, Жупан Брајан из Карана, Чрте и резе, Београд 1981, стр. 195-196.
Имајући у виду да је у Ариљу Св. Симеон насликан са свитком на коме је исписан
текст: „Приђите чеда и послушајте мене страху Господину научих вас“ може се
претпоставити да је такав текст постојао и на његовом свитку у Карану.

2
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врло мале браде. Десно од његове главе је врло оштећен петоредни
текст. На основу нашег читања и делимичне реконструкције текста
……. srbskn ne… ro{ tretn може се претпоставити да се помиње
и његов отац Стефан Немања V Урош III Дечански: ... србски
ие(ст) Урош трети... .4 За готово уништену фигуру гологлавог
дечака без нимба поред Душана у Карану, откривену 1965. године,
одмах је констатовано да је у питању његов син Урош.5 Војводић
је претпоставио да је то неки младић са Душановог двора, заправо,
син жупана Брајана.6 Имајући све у виду, ми смо образлагали и
доказивали да је ипак у питању Душанов син али да није из његовог
брака са краљицом Јеленом, сестром бугарског цара Александра.7
Краљица Јелена је упадљиво постављена издвојено на
јужном делу западног зида наоса и без пурпурне позадине чиме је
и на овај начин издвојена из порфирородности владарске породице
и Душановог сина. Сигнирна је текстом: kralica ѥlna (кралица
Јелјана). Крај краљице Јелене, лево од улаза у наос Беле цркве, налази
се доминатна фигура Св. Марине у снажном покрету. Сигнирана је
дводелним текстом: sta marina + r (с/ве/та + Р Марина). Врло је чудан
део ове сигнатуре коју чини крст са четири тачке међу краковима и
слова Р. Тако да се цео текст може читати на следећи начин: „ С(ве)
та ва Христа Бога р(аба) Марина“. Испод леве руке, којом држи за
косу малу фигуру нагог, црног, брадатог и ружног мушкарца налази
се текст: diavo `e ѥst vrag… (диавол иже иест враг). У десној
руци, којом је снажно измахнула, Марина држи дрвени маљ којим
намерава да удари и уништи ђавола. Оваква представа Св. Марине
крај западног улаза је ређа појава у византијском сликарству.8
О тумачењу овог натписа у: Ж. Андрејић, Стари и новооткривени натписи и
урезани записи око и унутар Беле цркве у Карану као извори за историју, Ужички
зборник 36, Ужице 2012, стр. 141-142.
5
Г. Бабић, Портрет краљевића Уроша у Белој цркви каранској, стр. 17-19.
6
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске у сувременом сликарству Рашке,
Зограф 31, Београд 2007, стр. 147-151.
7
Ж. Андрејић, Размишљања поводом историјских сцена живописа и зиданог
иконостаса Беле цркве у Карану, Ужички зборник 34-1, Ужице 2010, стр. 25, 35-36.
8
Осим у Белој цркви на овом месту је насликана само у Љуботену. (З. РасолскаНиколовска, О владарским портретима у Љуботену, Зограф 17, Београд 1986,
стр. 51.) У Курбинову је постављена у јужни улаз (L. Hadermann-Misguich, Kurbinovo, Bruxells 1975, стр. 235-240, 121, 123.), а у Ваганешу је насликана на јужном
зиду припрате (В. Јовановић, Црква у Ваганешу, Старинар IX-X, Београд 1959,
стр. 139.). У припрати цркве манастира Арбор у Молдавији, сликане 1541. године,
налази се истоветна представа Св. Марине. (A. Grabar, G. Opresco, Roumanie – eglises peintes de Moldavie, Paris 1962, Tab. IV.). Истоветан приказ Св. Марине, која
4
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Испред ктитора, жупана Брајана Петра, на источној страни
северозападног пиластра насликана је Богородица са Христом
дететом (mir tY) којој ктитор као свом патрону приноси директно
своју меморијалну задужбину. Заузврат Богородица и Христ га
благосиљају уздигнутим и ка њему усмереним десним рукама.
Левом руком Богородица држи малог Христа. Исус Христос (s hs) је
дете, кратке таласасте косе.
Пред владарском поворком краља Душана, на западној страни
југозападног пиластра, насликан је Св. Симеон Немања Мироточац
(st snmeωn miroto~c), родоначелник српске владарске куће
који левом руком благосиља а у десној руци држи неисписан свитак.
Дуге седе браде, обучен у окер зелени монашки копоран, са плавим
монашким кукулом на глави.
Уз лево раме Богородице са Христом дететом, на јужној
страни северозападног пиластра, постављен је Св. врач Дамњан, а
крај Симеона Немање, на северној страни југозападног пиластра,
Св. врач Козма. На овај начин Св. врачи су врло упадљиво истакнути
од стране ктитора. Св. Дамјан (st damian) је представљен en face,
младолик и висок, овалног и готово голобрадог лица, кратке косе.
Св. Козма (st kozma) је, такође, постављен en face, малих бркова и
браде и кратке косе. Одевен на сличан начин као Дамјан, са горњом
хаљином карактеристичног, равног, али нешто краћег оковратника.
Преко леве руке носи пребачен крај хаљине, а у десној руци, у
лакту савијеној, држи дуги медицински скалпел са кратким сечивом
на начин како се држи перо за писање. Наспрамно постављање,
као и иконографске сличности светих лекара у Карану, има своје
непосредне аналогије и узоре у оближњем Св. Ахилију у Ариљу.
Св. Бесребреници у Белој цркви су добили место у западном делу
храма али ближе средишту. Њихово истицање уз породицу ктитора
и владара може се довести у везу са њиховом надом у оздрављење
као плод веровања у практичне оностране ијатричке способности
светих лекара.
Следе у пару и два света ратника на источним странама
западних пиластара, Св. Нестор и Св. Прокопије. Фигура Св. Нестора
(st nestor) је живописана на источној страни југозападног
пиластра. Представљен је млад, кратке браде и бркова, смеђе бујне
маљем убија ђавола, на нашим просторима је из још много каснијег периода.
Цркву Св. Николе у Драчи, 1735. године, су сликали мајстори цинцарског порекла
из Москопоља код Костура (Д. Милисављевић, Драча, Нови Сад 1993, стр. 34.).
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косе. На глави носи бисерну диадему, а на грудима има панцир,
огрнут љубичастом преторијанском хламидом чији је један крај
пребацио преко левог рамена. У десној рукци, у лакту савијеној,
држи укошено, дуго и танко копље. У левој руци истовремено држи
мали, округли штит и дуги мач. Доњи део фреске је потпуно уништен.
Стојећа фигура Св. Прокопија (st prokopiIe) представља младог
и голобрадог ратника смеђе и краће косе. На глави има бисерну
дијадему. Преко кратке хаљине има метални панцир а огрнут је
огртачем чији је један крај пребачен преко леве руке. У левој руци
истовремено држи усправљено дуго, танко копље, отпасани мач и
мали округао штит.
Следе по два пара светих ратника севереног и јужног зида
средњег травеја. На јужном зиду, западно од прозора насликане су
стојеће фигуре светих Теодора Тирона и Стратилата а на северном
зиду, западно од прозора Св. Ђорђе и Св. Димитрије. На јужном зиду,
до југозападног пиластра први је Св. Теодор Тирон (st teωdor tnron). Представљен је у младом животном добу са брковима и брадом
и кратком косом. До њега је Св. Теодор Стратилат: млад, малих
бркова и браде, бујне гргураве косе. Преко црвене хламиде носи
панцир и маслинасту тунику. Св. Теодор Стратилат је до јужног
прозора наоса. Испод прозора је насликан лебдећи и ротирајући
диск. Диск сачињавају два концентрична круга обојена у две нијансе
браон боје. По свему судећи, исти такав диск је био насликан и испод
северног прозора али је уништен приликон накнадног отварања
северних врата наоса.
На западном делу северног зида средњег трансепта је први Св.
Ђорђе (st geωrgnIe) приказан сасвим млад, овалног лица на танком
издуженом врату, са бујном гргуравом косо у којој је дијадема са
бисерима. Преко љубичасте тунике носи метални панцир а преко
левог рамена пребачену хламиду. У десној руци држи танко и дуго
копље у дијагоналном смеру према телу. О лево раме носи велики
округли штит а леву руку је ослонио на рукохват припасаног мача.
Део живописа са доњим деловима ногу и стопалима је потпуно
уништен.
Следи Св. Димитрије (st d……..) окренут улево у извесном
контрапост ставу. Млад и голобрад, кратке гргураве косе, са
дијадемом на глави. Десном руком спуштеном до бока држи
усправљено, дуго, танко копље. О лево раме, преко кога је пребачена
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љубичаста хламида, носи велики полуокругли штит а десну руку је,
највероватније, ослонио о рукохват мача о пасу.
Свети ратници као византијски стратиоти у Белој цркви су
у сликарском поступку доследно спроведени кроз изглед римских
војника „Бог је врховни војсковођа у рату“. Свети ратници су сликани
у античкој опреми и одећи а никада у изгледу савремених војника у
служби владара. Култ Св. ратника као Христових војника развијао
се и ширио у Ромејском царству и Србији од почетка XIV века. С
тога су њихови ставови у Белој цркви парадни, њихово оружје је у
припремном стању за употребу а мачеви нису исукани.
На источном делу јужног зида средњег травеја Св. Јован
Крститељ и Св. Петар. Св. апостол Петар (st ap…. p….) стоји телом
усмерен ка прозору али главе окренуте и погледа усмереног ка Христу
на западној страни југоисточног пиластра, односно иконостаса. У
опруженој левој руци на доле држи свитак и кључеве, а десну, којом
благосиља усмерио је ка западу наоса. Сматра се да је приказивање
Св. Петра са кључевима у рукама особина сликарства католичког
Запада.9 Међутим, оваква констатација се може прихватити само када
су у питању живописи много каснијих времена. Доказ су и савремене
аналогије које се у византијској уметности могу пронаћи. Такве су
мозаичке иконе са стојећим фигурама Св. Петра и Св. Павла лево и
десно од улаза у наос Кахрије џамије у Константинопољу, настале
нешто пре 1335. године.10 Св. Петар држи у левој, уздигнутој руци
кључеве. При томе, за разлику од Карана, он се налази лево од улаза.
Овом периоду припада и цариградска икона Св. Петар и Павле,
из XIV века, која се налази у манастиру Св. Катарине на Синају.11
Међутим, овде Св. Петар, такође, постављен на левој страни у руци

Имајући у виду овакав приказ Св. Петра у Карану, као и сликање тројице римских
папа у олтару, претпостављено је да у питању је сликар под извесним стилским
утицајем Запада (Д. Видић, Каранска Богордица Тројеручица, Весник, 1. и 15. јул
1967, стр. 3.) Треба обратити пажњу на интересантну ситуацију у вези фреске Св.
Петра у Ариљу. Наиме, читав простор испод десне и леве руке Св. Петра у Ариљу
фреско површина је уништена. Чини се да то није случајно. Ако је у руци држао
кључеве они су морали бити ту насликани. Нема сумње, овакав начин приказивања
Св. Петра би могао имати везе са Каталином, супругом краља Драгутина која је
пре удаје била угарска католкиња.
10
К. Вајцман, Цариградске иконе, Иконе, Љубљана 1983, стр. 70-71.
11
Исто
9

202

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Програм и особености живописа наоса Богородичине цркве у Карану

има само свитак. И на Ватиканској икони Св. Петра и Павла,12 коју
је поклонила српска краљица Јелена са синовима Драгутином и
Милутином, сликана од стране мајстора из Приморја, 1288-1292.
године,13 Св. Петар је без кључева и на левој страни. Француски
сликар који је радио на Синају у византијском маниру, средином
XIII века, насликао је икону „Богородица Одигитрија између Петра
и Павла, Св. Антонија и Евтимија“ на којој Св. Петар стоји лево
од Богородице при чему у левој руци истовремено држи кључеве,
свитак и крст.14
Испред Св. Петра, окренут потпуно ка Христу, стоји Св. Јован
Крститељ као кефалофор (..n` cr kak dar prnno{tn .. prte~a
n krstntel). Издуженог лица, дуге мрке браде и дуге таласасте
косе која му пада низ леђа. На рукама, испред себе носи главу на
округлом тањиру. Одевен је у мрку монашку хаљину, а не у кожух
пустиножитеља, како је уобичајено за њега. На овај начин се истиче
његов монашки и аскетски пример. Осим тога, иако је приказан
по узору на крилатог Св. Јована Кефалофора из Ариља, сличан
истоветној представи у Добруну, насликан је у Карану без крила.
Окрилаћени Св. Јован Претеча има лик анђела „који је рођен од
деве“ на средокраћи Старог и Новог завета: „Ја сам глас онога који
виче у пустињи“ (Јован 1, 23). Најбоље је оценио његову улогу и
значај крштеник његов, Исус Христос: „Ниједан није изашао већи
од Јована Крститеља а најмањи у царству небеском већи је од њега“
(Матеј 11, 10).
Св. Петар се, како је уобичајено, слика заједно са Св.
Павлом. Али, у Карану су одвојени тако да је Св. Павле насликан
на супротној страни, на северном зиду средњег травеја, до прозора.
Св. Павле, за разлику од Св. Петра, окренут је и телом и главом ка
иконостасу, односно, Богородици Заступници, на источној страни
североисточног пиластра. Задњи део слике Св. Павла апостол (….
pavle ap….lI) је потпуно уништен због некадашњег проширивања
М. Хаџидакис, Г. Бабић, Иконе Балканског полуострва и грчких острва (1),
Иконе, Љубљана 1983, стр. 156.
13
R. D’Amiko, Per la storia dell’icona serba del Vaticano: il rapporto con le vicende della
basilica di San Pietro e una sua ’replica’ seicentesca a Fano, Зограф 28, Београд 2001,
стр. 99; Р. Д’Амико, Ватиканска икона Јелене Анжујске и легендарна „Икона цара
Константина“: иконографски и политички аспекти српске светиње у Риму, Ниш
и Византија X, Ниш 2012, стр. 307.
14
К. Вајцман, Иконе из доба крсташких ратова, Иконе, Љубљана 1983, стр. 221.
12
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прозора. Одевен је у хаљину отворено плаве боје преко које је горња
љубичаста. Десном руком благосиља ка Богородици а у левој држи
украшену књигу. Испред њега је Св. Никола у свом епископском
орнату. Сигнатура крај њега је нестала. Имајући у виду да је
приказан и у олтарској апсиди, у сцени Велике литургије, вероватно
је сигниран и овде на исти начин: st nikola.
На источној страни североисточног пиластра насликана је
Богородица Заступница-Параклиса окренута на десно са развијеним
дугим свитком. Текст на свитку је нестао. У православном црквеном
живопису, после одлуке Сабора у Ефесу, Богородица се увек слика
на трону са својим Сином - Богомладенцом а никада сама, без Њега.
Дева Марија је родивши Богочовека Христоса, у ствари родила
Цркву. Као Мајка хришћанског „рода“ и чланова „мистичног тела
Христова - Цркве она је пред својим Сином Заступница свих људи.
Али, Богородица Заступница, иако сликана сама, не поштује се
одвојено од Исуса Христа, већ заједно са њим.
У ниши јужног пролаза иконостаса насликанаја је Богородица
Тројеручица.15
На западној страни југоисточног пиластра је Христос
Пантократор. Иако је лице оштећено приметан је младолики
Христос кратке браде и бркова и дуге косе која је раздељена. Десном
руком благосиља а у левој држи јеванђеље. Сличност са Христом
Пантократором у Добруну још једном јасно показује сродност узора
мајстора и блискост сликарских тајфи које су користиле предлошке
из епископалне цркве у Ариљу и коју су осликали крајем XIII века
много квалитетнији сликари из Солуна.
Целокупан програм прве зоне живописа наоса је једна врста
велике представе Деизиса који одликује заокружена фунерерна и
есхатолошка симболична порука којом се истиче идеја инкарнације,
тријумфом над смрћу и Другог доласка Христовог. Наду у спас душа
на дан Страшног суда пред Христом имали су они који су одредили
своје почивалиште у Богородичиној цркви уз заступништво
Богородице, Јована Крститеља, Св. Петра и Павла и светих ратника.
Представа Деизиса као скраћене композиције Страшног суда
О каранској Богородици Тројеручици видети: Ж. Андрејић, Размишљања
поводом историјских сцена живописа и зиданог иконостаса Беле цркве у Карану,
Ужички зборник 34-1, Ужице 2010, стр. 17-20; Исти, Тумачење тројичне симболике
и значења уникатне фреско-иконе Богородице Тројеручице и старија посвета св.
Тројици цркве у Карану, Ужички зборник 38, Ужице 2014, стр. 321-350.
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исказивала је наду у коначно спасење и зато се незаобилазно слика
у породичним капелама и великим надгробним меморијама владара.
Више сачуваних гробова у наосу Беле цркве несумњиво сведоче о
њеној фунерерној намени.
Посвећење цркве Богородици и празнику Благовести као
почетка оваплоћења Христовог и есхатолошка симболика Деизиса
акцентовани су представом пророка Данила који је најавио Христову
инкарнацију и апокалиптички долазак сина човечијег: „Јер доћи
ће велики и страшни дан Господњи, у који ћемо се сви наћи пред
престолом бесмртног владике Христа, дајући одговор за учињена
зла, мала и велика, која ће човечија природа сатрпети долазак Његов,
чији долазак предвиђајући, пророк Данило говораше: ‘Ја видех где
се престоли поставише и Стари данима седе, и књиге се отворише’
(Данило, 7; 9-10)“. Христос у Деизису Беле цркве држи отворено
јеванђеље где обично пише по Јовану „Ја сам светлост Свету“. У
том смислу је врло важна Данилова визија Бога ка светлости: „Он
открива што је дубоко и сакривено, зна шта је у мраку, и свјетлост
код њега станује“ (Данило 2, 22). Тако Деизис са Христом објављује
да је светлост и да ће онај који га гледа и следи бити спасен.
Друга зона живописа наоса посвећена је циклусу Богородице,
патрону цркве. Висока властела је врло често своје задужбине
посвећивала општој заштитници људског рода и заступници
верних пред Христом. У источно-православном свету позивање
на Богородицу било је дозвољено једино високој властели, врло
блиској владарском двору. Фреско живопис Богородичиног житија,
осим високе властеле у Карану, сачуван је само још у Кучевишту
и Ваганешу. Богородичин циклус у Карану почиње у другој зони
јужног зида олтарског простора, потом се наставља дуж зидова
наоса, а завршава на северном зиду олтарског простора.
Иконографски сиже Богородичиног житија у Карану се у
потпуности развио из апокрифног текста Протојеванђеље Јаковљево које је настало у VI веку.16 Најстарије фреске овог циклуса
сачуване су у Кизик Чукуру, у Кападокији, IX век. У српском фреско
сликарству Богородичин циклус постаје популаран због угледања
на Цариград, од краја XIII и почетка XIV века. Дакле, може се рећи,
под утицајем солунских сликара Михајла и Еутихија који су у Србији
засновали дворску тајфу краља Милутина. Богородичини циклуси су
16

Д. Цамис, Теомиторикон - Похвале Богородици, 1, Жича 2006, стр. 105-108.
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очувани у следећим српским црквама: Градцу, Сушици, Богородици
Перивлепти, Ариљу, Краљевој цркви у Студеници, јужној капели
Жиче, Старом Нагоричину, Грачаници, Хиландару, Св. Димитрију и
Богородичиној цркви у Пећкој патријаршији, Богородичиној цркви
у Доњој Каменици, као и Кучевишту и Ваганешу. Већ је примећено
да је иконографија Богродичиног циклуса у Карану преузета готово
идентично из Краљеве цркве у Студеници, а не из оближњег Ариља.17
Војводић наводи примере да су каранским сликарима осим Краљеве
цркве били познати и други споменици.18
Богородичино житије почиње у Карану на јужном зиду
олтарског простора призорима из сцене Одбијање дарова. У истој
сцени су спојена два призора: Доношење дарова Јоакима и Ане
и њихов погружени одлазак из храма после одбијања дарова
првосвештеника Рувима због њихове бесплодности. Следећа сцена,
Анина молитва (molenie an), насликана је на западном зиду јужног
дела олтара, односно на источној страни југоисточног пиластра.
Житије се наставља сценом Плач Јоакимов (plakaniIe naknmovo) на северној страни југоисточног пиластра. После одласка из
храма Јоаким и Ана су се раздвојили. Ана одлази кући а Јоаким у
пустињу где седи и, као што је овде приказано, очајава држећи десну
руку на колену а левом придржава главу. Сав утучен и не примећује
анђела који долеће да му јави радосну вест. После Благовести следи
сцена Јоаким и Ана у загрљају (celovaniIe aknmovo s annom) на
западној страни истог пиластра. Пошто су примили радосне вести
Јоаким и Ана су пожурили један другом. Срели су се у дворишту
које је ограђено високим зидом са две квадратне кулице. Међутим,
у Протојеванђељу Јаковљевом родитељи су срели пред вратима
(свога дома). Јоаким и Ана су у загрљају, безгрешно приљубљених
образа симболично представљају безгрешно зачеће Богородице (9
/ 22. децембар): „Богородица је имала родити Сина Божијег, те се
зато имала родити у одређено време, од Богом одређених родитеља,
који су се одликовали чистим, светим и праведним животом и који
су потекли из два Богом издељена рода јеврејског народа, царског
Давидовог и првосвештеничког Ароновог“.
М. Кашанин, Бела црква каранска, Старинар III, Београд 1927, стр. 208;
С. Радојчић, Старо српско сликарство, Београд 1966, стр. 142; В. Ј. Ђурић,
Византијске фреске на тлу Југославије, Београд 1975, стр. 62.
18
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке,
стр. 142.
17
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Рођење Пресвете Богородице Царице (ro`dstvo bogorodc
crcne) (8 / 21. септембар) представљено је у другој зони средњег
травеја храма. На основу Протојеванђеља рођење је описано кроз
разговор Ане и бабице тако да се из њега дознаје да је рођена
девојчица којој ће мати дати име Мириам - Марија у значењу
Госпођа. „Твоје рођење, Богородице Дјево, објави радост целој
Васељени, јер из Тебе засија сунце правде, Христос Бог наш“ (Мала
Госпоина, тропар гласа 4), „Храм свети у коме се довршава савршена
тајна две природе сливене у Христу“ (Велико вечерње, слава и ниње
гласа 8) и „Данас, неплодна врата се отварају и дјевичанска врата,
Божанствена претходе, данас плод рађајући Благодат, јавља сву
Божију Мајку“ (Велико вечерње, стихира на Господи возвах). Ана
је приказана у центру композиције, која је добрим делом уништена
због проширивања јужног прозора наоса, како седи на постељи док
је две служавке придржавају, а код ногу је дадиља која љуља Марију
у колевци. Са њене десне стране прилазе јој две гошће с даровима.
За посматрача, на левој страни сцене, приказано је Купање детета на
начин који од незнане давнине прати рођење деце. Сматра се да је
ова секвенца преузета из представа богова и митских јунака античке
уметности: Диониса, Ахила, Александра Великог... На десној страни
је секвенца Јоакимово миловање и љубљење Богородице (lbov nknmova ~edo svoIe). Јоаким и Ана, окренути један према другом, седе на
раскошно украшеној дрвеној клупи. Мала Марија је у Јоакимовом
наручју што представља изузетну специфичност у приказивању ове
сцене.
Циклус је прекинут портретима праоца Ноја, пророка Наума
и светог ратника Никите, на странама југозападног пиластра.19
Св. Ноје (st noIe) је насликан као крупан човек велике главе и
дуге таласасте седе браде и косе. Пред собом држи лађу у облику
великог чамца. Очигледно је реч о Нојевој барци. Већ је уочено да
је предложак за Нојев портрет коришћен за сликање протовистијара
Стана у Добруну и на основу тога се закључује да је исти сликар радио
и у Карану и у Добруну.20 Милосављевић ову сличност, на основу
стилизације косе, браде и задебљаног носа, допуњава и потретима
Велики портрети Св. Ноја, Св. Аврама, Св. Исака, Св. Меркурија и Св. Никите
су били уочени још од стране Кашанина као једини примери монументалних
фигура. (М. Кашанин, Бела црква каранска, стр. 76.)
20
З. Кајмаковић, Живопис у Добруну, Старинар XIII-XIV, Београд 1965, стр. 257258.
19
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жупана Прибила у Добруну и Аврама у Карану и дефинитивно
закључује: „Ове сродности очигледно нису случајне и нису резултат
истоветног сликарског предлошка већ очигледно једне мајсторске
дружине. Дакле, изгледа да је иста сликарска група радила живопис
у Карану, а неколико година касније и зидне слике у Добруну“.21
Пророк Наум (prorok naum) је млад, са врло малим брковима и
брадом. Св. Никита (st nikita) има овално лице, дуге косе до
рамена, малу браду и бркове. Преко беле тунике носи лаки панцир, а
око паса широки појас. Преко леве руке и рамена пребачена црвена
хламида. У десној руци држи кратак, танак крст а у левој руци мач.
Богородичин циклус се наставља на јужном зиду западног
травеја сценом Ваведење (vedeniIe bcnio v sta stnh), другим, од
три велика празника Богородице. Сцена се назива и Представљање али
и Улазак Мати Божје у храм (21. новембар / 4. децембар). Свештеник
Захарије, отац Јована Претече и Крститеља, исказује добродошлицу
и прима у олтар малу Богородицу. Богородица има три године када
ступа у храм али она је већ зрела и спремна да напусти лаички свет
пошто број три алегоријски означава остварење. Захарије поступа
противно закону дозволивши Марији да закорачи иза друге завесе
јер у Њој види Нови Заветни ковчег чиме се омогућава схватање
Цркве као тела Христовог. Прате је девојке са свећама а на крају
поворке иду Јоаким и Ана.22
Богородичин циклус се поново прекида сценама и портретима:
Жртва Аврамова и Гостољубље Аврамово, на западном зиду наоса;
Четрдесет севастијских мученика, на северном зиду западног
травеја; Св. ратник Меркурије, пророк Данил и праотац Исак, на
странама друге зоне северозападног пиластра.
Старозаветна прича Жртва Аврамова одвија се на левој
страни западног зида наоса. Крупна фигура Аврама са ножем у
десно руци надвила се над Исаком који је оборен крај разбуктале
ватре. Сара немо посматра сцену крај упаљене ломаче а из лунете
неба се појављује рука Божија. Посебну карактеристику представља
Д. Милосављевић, Средњовековни град и манастир Добрун, Београд - Прибој
2006, стр. 176-178.
22
Ана и Јоаким у овој сцени су на крају у охридској Богородици Перивлепти,
1275. године; у Протатону; у Зауму, 1361. године, Велући, 1371 године. Међутим,
у суседном Св. Ахилију у Ариљу, Св. Софији у Охриду, Градцу, припрати Св.
Богородице у Доњој Каменици, Полошком и Каленићу Ана и Јоаким су одмах иза
Марије.
21
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Исакова представа са опруженим и невезаним, слободним рукама.
Оваква представа Исака позната је само још у Ариљу и Св. Софији
у Охриду.
У средишњем делу сцене Гостољубље Аврамово (avram
r… tronca nerazdv aigela), изнад унутрашње лунете портала са
Богородицом приказани су Аврам и Сара како служе Св. Тројицу која
се тајанствено појавила код Мамвријског дуба, представљена као
три анђела. Аврам је стар, беле браде и дуге седе косе која му пада
низ леђа. У рукама држи округлу чинију са купастим поклопцем.
И Сара приноси округлу, белу чинију. Анђеоског лика и окрилаћен,
Христос седи између два анђела за ниском потковичастом трпезом
светлоцрвене боје. Око главе има крстасти нимб са сигнатуром (is
hs). Десном руком благосиља а у левој држи свитак. На трпези је
овална посуда са телећом главом, хлебови, ножеви, чаше и роткве.
Ове две сцене из Аврамовог живота се често сликају у припратама
тако да је успостављена претпоставка да је западни део наоса Беле
цркве имао функцију припрате.23
Митрофан Смирнски је, у IX веку, у духу александријске
егзегезе клицао: „Ти си се у древности јавио Авраму, јер си се
појавио као триипостасан, али јединствен по природи Божанства и праобразно си нам открио истинско богословље...“. Од краја XII
века се и у монументалном византијском сликарству појављује
Гостољубље Аврамово са натписом Света Тројица изнад тројице
анђела. Појава сигнатуре Св. Тројица се тумачи процватом
симболизма у византијској уметности XIII и XIV века у коме се види
одраз хуманистичког препорода који је „изопачио традиционално
учење“. Божанска јављања најчешће су остваривана посредством
анђела: једнога анђела Јакову, при преласку код Јавока (1. Мојс.
32, 25); двојице Лоту код содомске капије (1. Мојс. 19, 1) и тројице
Авраму код мамријског храста (1 Мојс. 18, 1). Али и Ориген и његове
присталице су тврдиле да се сама Тројица јавила Авраму и открила
старозаветном патријарху „истинско богословље“. Дакле, Оригенова
концепција јесте да догађаји као такви не могу имати историјски
и реалан смисао већ као пројекцију скривене духовне реалности
симболичко изражене у цикличном земаљском постојању. Овакво
схватање, које „укида време и рокове“, а самим тим и унутрашњи

23

А. Бабић, Фреске каранске цркве, Међај 23/25, Ужице 1990, стр. 173.
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смисао историје спасења, неприхватљиво је у потпуности за Цркву.24
“Авраам, дочека Бога, Једног у Три Ипостаси“. Један Бог а три
идеално једнаке Личности се саопштавају и истоветним свитцима.
Три небеска госта чине Вечни Синедрион, а значење приказаног
пејсажа мења своје значење: Аврамов шатор постаје палата – храм;
Мамвријски храст Дрво живота, а космос се сажима у посуду.25
Нема сенки и сви делови сцене светлим бојама исијавају сопствену
светлост.
Необично је велико богатство симболичних значења теме
Жртва Аврамова. Сматра се, пре свега, префигурацијом корпуса
икономије Спасења при чему се акцентује Отеловљење и Васкрсење.
Она у себи садржи и многострука историјска, етичка и генеолошка
значења која се базирају на сиже из Прве књиге Мојсијеве (22, 1-18)
о догађају на основу кога је праотац изабраног народа доказујући
непоколебиву веру добио од Бога потврду и завет да ће се његово
потомство умножити и да ће се у њему утеловити и благословити
сви народи на земљи а потомство његово по телу јесте Исус Христос
чије је непролазно царство и вечна држава. „Стога се он спремао да
принесе на жртву дете, не у незнању обећаног, но предавши у власт
Господа испуњење онога што је обећао с клетвом...“ (Св. Кирил
Александријски), а рука патријархова „која је већ држала жртвени
нож била задржана: не зато што се дете отимало, већ га је Бог позвао
да му открије будућност која произилази од њега“ (Роман Мелод).
Фабула о жртви Аврамовој представља метафору евхаристичне
жртве али древности праве и истинске вере отаца која се преноси
на потомство. Жртва Аврамова у непосредној близини са скраћеном
генеалошком сликом краља Душана усмерава на метафору о добром
роду који може произаћи само из доброг корена.
Аврам је отац вере, симбол верности и послушности човека
Богу. Аврам је био родоначелник Јевреја, први учесник Завета
с Богом и први који је добио обећање да ће се „у његовом семену
благословити сви народи“ (1. Мој. 22, 18), односно у Месији који
је његов потомак по телу. Али, не само кроз патријарха Аврама,
у Белој цркви каранској се приказује Христов родослов по телу и
кроз истицање представе Јакова, Исака и цара Давида. Јаков је пре
благосиљања својих синова рекао: „Скупите се да вам јавим шта ће
Н. Озољин, Гостољубље Аврамово као празнична икона Свете Тројице,
Иконографске студије 1, Београд 2007, стр. 57-61.
25
П. Евдокимов, Уметност иконе, Београд 2009, стр. 169.
24
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вам бити до пошљетка“ (1 Мој. 49, 1) и предсказао њима и њиховим
потомцима будућност до доласка Месије.
С тога се Жртва Аврамова у српским владарским задужбинама често доводи у програмску везу са Лозом Јесејевом подсећајући
да се Христова телесна генеалогија доводи у везу са делима
заснованим на истрајавању при чему се врши метафорична алузија
на утемељење од Бога остварене власти и борбе за веру владарске
династије и њене лозе. Имајући у виду да је црква у Карану задужбина
властеле која није део владарске породице већ у блиској вези са њом
онда се симболика сцене Жртва Аврамова мора тумачити у вези
са хоризонталном, скраћеном лозом актуелног владара из династије
Немањића. Мисао о Св. Симеону Немањи као новом Авраму у
српском народу развијена је и његовим присуством у Карану а
његових потомака као сведочанство програмског повезивања са
Христовом генеалогијом, осведочење схватања о Немањином
потомству и српском народу као „Новом Израиљу“.
Појава сцене Жртва Аврамова у Карану се доводи у везу са
њеном представом у припрати оближње цркве Св. Ахилија у Ариљу.
Војводић сматра да је у том циклусу посвећеног Богородици уметнута
епизода која се односи на праоца Аврама и севастијске мученике у
вези са њом и посвете храма Благовестима. У прилог томе наводи
богослужење на празник Благовести којим се изричито упућује
на обећање Божије да ће се у потомству Аврамовом благословити
читав људски род, да је шатор у коме је Аврам некада примио Бога
метафора за Богородичину „богопријатну“ утробу. У том смислу
у Богородичин циклус се требају укључити и друге старозаветне
сцене друге зоне у Карану: Аврам, Исак, Ноје, Наум и Данило као
Христови претци по телу.26
На источном зиду унутрашње припрате Св. Ахилија, изнад
улаза у наос, као што је то случај и у Карану, постављена је сцена
Жртва Аврамова. Фабула ове сцене уобичајено носи метафору
евхаристијске жртве и преношења истинске вере отаца која се преноси
на њихово потомство па тако се мора тумачити ова сцена и у Карану
а све у вези скраћене хоризонталне генеалошке слике краља Душана
и ктитора. Насупрот Жртве Арамове, на западном зиду унутрашње
припрате Ариља, налази се Лоза Јесејева као родословно стабло
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке,
стр. 141.
26
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Исуса Христа. Лоза Јесејева у потпуности појашњава и допуњава
идеју о добром роду који произилази само из доброг корена.
Али, када се говори о симболици и тумачењу сцене Јављања
Св. Тројице Авраму треба имати у виду да је празник Св. Тројице и
празник Духова – Силазак Св. Духа на апостоле. То значи да треба
са западног зида наоса, са ове сцене окренути поглед ка куполи на
чијој се источној страни налази сцена Силазак Св. Духа на апостоле.
У овој сцени је Св. Тројица као лични саговорник Аврамов
а симболички и ктитора и његовог сизерена, краља Душана,
у чијој близини је и насликана. Симболично приказивање Св.
Тројице у хришћанској уметности се доводи и у везу са тумачењем
„упражњеног престола“.27 Иако до сада није тумачена у овом смислу,
на овакву симболику најбоље нас упућују и представа Св. Тројице
у капели Ђурђевих ступова у Расу краља Драгутина, изнад поворке
Немањића и српских државних сабора, а све у вези са његовом
детронизацијом, 1284. године, или илуминација византијског цара
Јована VI Кантакузина на којој је он представљен са Св. Тројицом
напоредо са своја два лика: лево, као актуелни владар и десно, као
замонашени владар, монах Јоасаф.28 Најзад, Св. Тројица у ктиторској
композицији у цркви манастира Манасије деспота Стефана чија је
бездетност стварала перманентну ситуацију упражњеног престола.
Представа Св. Тројице између ова два лика Јована Кантакузина
је очигледно у вези са његовом детронизацијом при чему се
манифестовала ситуација „упражњеног престола“. Осмишљено
приказивање Св. Тројице у сцени директног контакта са Аврамом,
која има симболично значење „упражњени престо“, од стране
ктитора и помесног епископа, на западном зиду наоса Беле цркве
у Карану, а у непосредној вези и у односу са актуелним српским
владаром и његовим сином, метафорично одсликава историјски
тренутак у коме је питање упражњеног престола актуелно. При
томе, питање упражњеног владарског престола не мора бити у вези
престола актуелног владара већ одлука о његовом наследнику.
У другој зони, на западној страни северозападног пиластра
налази се Св. Меркурије (st merkurne), млад, мале браде и
бркова. У истој зони овог пиластра, али на јужној страни насликан

Н. Озолин, Тројица или Педесетница, Москва 1981, стр. 381; Исти, Православна
икона Педесетнице, Београд-Шибеник 2007, стр. 136-137.
28
*** Ellinikoy etnoys, Atinon 1980, стр. 153.
27
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је Пророк Данило. Пророк Данил (prorok dainl) је сасвим млад,
голобрад, кратке косе. На темену главе има плитку источњачку капу
са црвеним клобуком. У левој руци држи богато украшену књигу а
десну је подигао и положио на груди. На источној страни пиластра
постављен је Праотац Исак (st…… isak): крупан и стамен,
снажне главе, дуге и седе браде и косе, намрштених малих очију
испод косматих и седих веђа, са снажним и меснатим носом.
Истакнуто место, одмах изнад ктиторског ансамбла, има
и сцена Четрдесет севастијских мученика (9. / 22. март). Читава
средишња и горња површина ове композиције, као и, како се
претпоставља, комплетна слика Улазак у Јерусалим - Цвети изнад ње,
на северној страни свода западног травеја, уништена је у потпуности.
У сачуваном доњем делу види се више парова нагих ногу мушкараца
у покрету. Четрдесет севастијских мученика је омиљена тема у
византијском културном кругу. Поред, или у близини уобичајено
се слика Св. Марина која маљем убија ђавола. Представљено је
четрдесеторо нагих људи који су страдали у залеђеном језеру. Иако
је горња половина слике уништена на левој страни се види доњи
део бање у коју улази један стратилат који није издржао па је на
његово место дошао један од војника који их је чувао. Изнад њих
је уобичајено сликан Христ који им спушта круне мучеништва на
главе. Имајући у виду невелику површину врло се лако да закључити
да је изнад ктиторске породице насликана само једна половина
севастијске „фаланге“, а да је друга половина насликана на јужној
страни западног травеја, у другој зони, изнад поворке владара Србије.
Њихов број има симболику трајања искушења и усавршавања. Тако
су синови Израиља лутали пустињом 40. година, толико година су
боравили међу Филистејцима, Мојсије је на Синају остао 40. дана,
киша је за време потопа падала толико дана и ноћи. И Христ је након
крштења боравио у пустињи 40. дана где га је ђаво искушавао.
Четрдесет мученика је сцена која се редовно појављује у
великим владарским црквама Рашке током XIII века: улазној кули
Жиче, Студеници, Милешеви, Морачи, северној певници Сопоћана
и припрати Градца, а само изузетно у црквама властеле XIV века
у Карану (1339.), Кучевишту и припрати Леснова (1349.). Војводић
је закључио да су на појаву мотива Четрдесет мученика у српском
сликарству утицали стари култни обичаји Македоније, култа који
се ширио по Охридској архиепископији из њеног средишта, из
катедралне цркве Св. Софије, чија је проскомидија служила као
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параклис Севастијских мученика. Војводић је уочио и да се поштовање
четрдесеторице на српском простору практиковало од раних времена
под охридским утицајем, имајући у виду Темнићки натпис и култ
Св. Ахилија у Ариљу. И, закључује да је тешко одгонетнути којим
је путевима култ 40. мученика доспео до Карана, иако примећује
да их је ктитор Беле цркве веома поштовао.29 Чини се да Војводић
тумачење ове сцене посматра кроз уску визуру ликовно-уметничког
утицаја губећи из вида укупну иконографију сцена фресака цркве
кроз њихову религијску али и симболично-метафоричну поруку као
лична нарација ктитора и његове „историје“.
Од неколико начина приказивања фаланге четрдесеторице
најчешћа је композиција у тренутку мучења на залеђеном
севастијском језеру при чему нису посебно сигнирани. Овакав начин
њиховог приказивања у близини улаза или сводова, као што је то
случај на северном делу свода западног травеја цркве у Карану, на
први поглед, само има профилактичку функцију.30 Таква функција
је још израженија када се сликају на поткуполним луковима са
намером да је заштите од рушења „Утврђење оних који се у тебе
уздају, Господе, утврђуј (ову) цркву Твоју“.31 За овакву симболику
Четрдесеторице у православним храмовима С. Радојичић сматра да
проистиче искључиво из сујеверја средњовековних грађевинских
мајстора. Тако неки светци, њихови ликови или само њихова исписана
имена штите грађевине од рушења а Севастијски мученици посебно
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке,
стр. 139.
30 Четрдесет мученика којима Христос додељује победничке венце насликани су
у апсиди Св. Софије у Охриду. Фаланга Севастијских мученика приказана је на
целом бачвастом своду и северној страни јужног вестибила Богородичине цркве у
Студеници. (Г. Бабић, В. Кораћ, С. Ћирковић, Студеница, Београд 1986, стр. 158168.) У Сопоћанима, 1260-их година, Четрдесеторица заузима цео свод северне
певнице, а на јужној страни су Крштење и Гостољубље Аврамово, односно Св.
Тројица. (В. Ј. Ђурић, Сопоћани, Београд 1963, стр. 128-129.) И у Милешеви и
у Морачи су у северној певници. (С. Петковић, Морача, 1986, стр. 234-235; С.
Радојичић, Милешева, Београд 1963, стр. 76-77.) У Градцу се ова сцена по први
пут спуста у доњу зону у припрати. (Ђ. Бошковић, С. Ненадовић, Градац, Београд
1951, стр. 6.) Ова сцена у Леснову захвата читав горњи део западног зида наоса.
(С. Габелић, Манастир Лесново, Београд 1998, стр. 206.)
31
Типичан пример најранијег придавања чудотворних моћи ових светитеља
представља њихово јављање у сну јерусалимском патријарху Томи (807-820.)
и придржавање куполе цркве Вазнесења у Јерусалиму. (С. Габелић, Манастир
Лесново, стр. 61.)
29
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као чувари „оних делова грађевина који су били конструктивно
најсмелији и који су најлакше падали“.32
Значење композиције Муке четрдесет севастијских мученика
на залеђеном језеру се види у симболици којом се подвлачи паралела
између њиховог страдања и крштења у води и огњу. Приказивање
римских легионара хришћана са одбаченим туникама, разарање
њихових нагих тела мразом као пламеном, светлости са неба у којој
силазе круне мученика на њихове главе и велики значај броја 40
који остаје неокрњен, иако један од њих подлегао искушењу улази
у топло купатило, јер им се придружује римски стражар који се у
том тренутку покрштава, у вези је са теологијом крштења. Важност
симболике броја четрдесет се повезује понајвише за 40-дневни пост
који је припрема за смрт и васкрсење са Христом у крштењу при
чему се одбацују старе тунике греха, одевањем Христа хаљинама
непорочности које бивају крштењем обележени именом Христовим
надахнути премудрошћу Св. Духа. Прослављање севастијских
мученика 9 / 22. марта увек пада у време Великог поста.
Додељивање венаца Четрдесеторици мученика може се
тумачити као алузија на улогу приказаног актуелног владара уопште,
као и у одређеној цркви, у очувању вере. Молитва овим мученицима
подразумева и њихово посредовање при походима ради победног
овенчавања тако да се на основу тога могу тумачити као праслика
крунисања владара или рукоположење епископа и игумана.33
Примећено је већ да таква алузија најдоследније је спроведена је
у владарском програму улазног дела куле Спасове цркве у Жичи.34
Четрдесеторица мученика на своду, изнад улазног лука на коме су,
сједне и друге стране, насликани краљ Стефан Немања Првовенчани
и млади краљ Радослав имају понајмање профилактичку улогу већ је
у вези приказана владара и државног програма. На две стране свода
улаза у кули Жиче насликано је по двадесет севастијских мученика
са исто толико мученичких венаца које им упућује Христос из
медаљона. На северном делу је приказана бања у коју улази вером
посустали стратилат, а на јужном вером новопристали мученик.
С. Радојчић, Темнићки натпис - Сујеверице средњовековних градитеља о
чудотворној моћи имена и ликова севастијских мученика, Зборник за ликовне
уметности 5, Нови Сад 1969, стр. 8-9.
33
С. Габелић, Манастир Лесново, стр. 207.
34 V. J. Đurić, La royaute et le sacerdoce dans le decoration de Žiča, Манастир Жича,
Краљево 2000, стр. 123-147.
32
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Напоменуто је, али није довољно проучена и још једна
алузивна функција представљања Четрдесеторице мученика у
оквиру фреско ансамбала. Примећено је да су некада на венчању
или на хиротонији певана три тропара при чему се спаја култ
мученика са достојанством свештенства. Први је тзв. мученичан
којим се ословљавају свети мученици који су обручени - венчани
због пострадања да би посредовали пред Господом за оне који се
венчавају или рукоположе. У другом се слави Христос као похвала
апостола и радовање мученика. Трећи - Исаија ликуј, прославља Деву
која је родила Богочовека. Али, губи се из вида да се ови тропари
читају и приликом обручења и венчања супружника.35 У складу са
тим је и називање Младенци празника 40 мученика севастијских
који се највећма посвећује новообрученим супружнуцима, онима
којима је то прва година брака. Празник Младенаца се доводи у везу
са празником Врбица, за Лазареву суботу пред Цвети - Улазак Исуса
Христа у Јерусалим. Празник Младенаца као такав је прихватила
и Српска црква.36 Да су ова запажања усклађена и тачна показује и
наша претпоставка да је други део сцене 40 мученика на јужном делу
западног травеја био насликан изнад владарског ансамбла на јужном
зиду западног трансепта наоса као и претпоставка М. Кашанина да
су изнад 40 мученика биле насликане сцене Улазак Исуса Христа у
Јерусалим и, највероватније, Преображење.
Четрдесеторица приказаних у каранској цркви изнад њеног
ктитора, жупана Брајана и његове породице и хоризонталне
генеалошке слике актуелног владара, краља Душана и његовог
непознатог сина пре се могу довести у везу са метафором која
евоцира неки победоносни поход, крунисање Душана или његовог
сина кроз алузију на симболику Крштења, али исто тако, што ће
најпре бити, и на обручавање у чину венчања супружника, односно,
овенчавање неке од Брајанових кћери са Душановим сином.
П. Миодраг, Неке особине чина обручења и венчања према српским рукописним
требницима, Прилози зас књижевност, језик, историју и фолклор LI-LII, Београд
1988, стр. 109-111.
36
О празнику Младенаца се месе и нарочити колачи, тзв. младенчићи. Младенчићи
се том приликом носе у куће где постоје скоро доведене снахе, онима којима је
прва година брака, а један се посвећује за њихово дете које ће тек родити. Поготову
богате поклоне дају невестина мајка, кум и стари сват. Ако су о Младенцима сеоске
заветине тада су невесте под смиљевцем двориле у врх совре. У старије време,
на тај дан су невесте, те зиме доведене, излазиле пред народ на представљање и
клањање. (М. Недељковић, Годишњи обичаји у Срба, Београд 1990, стр. 160-161.)
35

216

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Програм и особености живописа наоса Богородичине цркве у Карану

На северном зиду средњег травеја су сцене Богородица код
три свештеника и Јосиф прекорева Марију. Сцена Богородица
код три свештеника (prnvedeine bcino k arhnrnom) претходи
Ваведењу а за овакву врсту ремећења хронологије житија Пресвете
Богородице морао је постојати неки разлог. Ово је догађај који се
одиграо поводом Маријиног првог рођендана. Јоаким је у свом дому
приредио свечаност на коју је позвао „сав свет и народ Израиља“
и спремио дарове свештеницима. Пошто су у њој препознали
избавитеља рода Израиља јерарси је благосиљају. Међутим, испред
Јоакима и Ане мала Богородица ступа сама ка јерејима. Карански
сликар је неочекивано, ван правила приказао Богородицу као одрасло
дете како је то случај у сцени Ваведење. Фигуре јереја и највећи
део кружног олтара су потпуно уништене приликом проширивања
отвора за северни прозор наоса. Сликање олтара даје до знања да се
ова радња одвија у храму а не код Јоакимове куће тако да је ово још
једна представа карактеристична за Ваведење.
Још већи дисконтинуитет у представљању житија представља
следећа сцена на десној страни. Реч је о сцени Јосиф прекорева
Марију (mariie po egon iωsnp). Пошто је Марија оплођена Светим
Духом, саопштава мужу да је благословена а он јој на то упућује
прекоре пошто се одвојио од ње одмах по венчању и сумња у њено
девичанство. Псеудо Матеј је забележио да је Марија примила вест
о свом зачећу у тренуцима док је везла пурпурни велум за храм
Господњи. Велум је елемент на основу кога се да закључити да се
сцена одвија у ентеријеру.
Сцена која објашњава догму о двострукој Христовој природи,
Сусрет Марије и Јелисавете (svedoba marnIe v ckve s … saveton),
на западној је страни североисточног пиластра. У питању су две
жене у благословеном стању Јелисавета, мајка Јована Претече
и Марија, мајка Исуса Христа. Ова сцена се ретко приказује и
осим Протојеванђеља описује је и Лукино Јеванђеље. На источној
страни североисточног пиластра је сцена Јосиф води Богородицу.
Богородичин житијни циклус се завршава на северном зиду олтарског
простора сценом Јосиф и Богородица пред првосвештеником (nesene
k zahar.. iakim I an)
Циклус Богородичиног живота приказан у Карану очигледно
има истоветне литерарне основе као и њој савремене цркве а по
избору и ликовности сцена најближи је оном у Краљевој цркви у
Студеници. Распоред фигура у простору, сликана архитектура и
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начин сенчења драперија показују потпуно познавање студеничког
сликарства. Највећа сличност је постигнута у композицији Рођење
Богородице (ro`dstvo bcino). Ана Бабић сматра да је карански
сликар користио исти илустровани сликарски приручник као сликар
Краљеве цркве у Студеници.37
Читавим обимом наоса и апсиде, изнад друге зоне живописа
протеже се кордон венац украшен геометризованим крстатофлоралним, црвеним орнаментом. Аналогно орнаментисана трака
постоји у декорацији XIII-XIV века у Жичи, Петровој цркви у Новом
Пазару, Градцу, Грачаници и Леснову.
У највишој зони зидова каранске цркве су сцене из циклуса
дванест Великих празника који је обавезни део сваког хришћанског
храма. Велики празници су тумачи догме оваплоћења - двострука
природа Христоса и приказују најважнији дани из годишњег
литургијског календара. Уз ове слике и литургијски обред врши се
припрема верника за евхаристију - свето причешће. Циклус Великих
празника почиње у каранској цркви на тријумфалном луку олтарске
апсиде сликом Благовести. Ова композиција има литерарни
извор у Новом завету (Лука 1, 26-28). На врло оштећеној фресци
представљена је Богородица која седи у тренутку када јој Арханђел
Гаврило доноси вест да ће ускоро постати мајка. У Протојеванђељу
се приповеда да је Мајка Божија са још седам девица добила да преде
вуну и направи завесу за храм Господњи. Богородица је жребом
добила пурпурну - црвену и са овом пређом је радила у тренутку
Благовести када јој у узнемирености испадне из руке. Црвена завеса
коју је сачинила је симбол унутрашње спознаје и нечег скривеног и
она се види распрострта преко архитектонских кула у позадини свих
сцена које су у вези са Богородицом.
Други празник, Рођење је потпуно уништено а налазило се
на јужном делу свода наоса. Рођење описују сва четири Јеванђеља
а најопширније Св. Лука. На јужном зиду средњег травеја наоса је
сачувано Сретење (sretenie). Ово је догађај из Христовог живота (2.
/ 15. фебруар), када је први пут донет у храм (Лука 2, 22-38). Марија
улази у храм носећи дете у повојима а за њом ступа Јосиф који носи
заветну жртву - грлице у кавезу. Журно им приступа испружених
руку првосвештеник Симеон Богопримац, да прихвати дете. Симеон
се истиче као највећи пророк међу пророцима, чак већег и од Мојсија.
37

А. Бабић, Фреске каранске цркве, стр. 171.
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Св. Симеон је онај који је Бога видео и који је носио у рукама Вечно
Отелотвореног. „Он открива народу Светлост, Крст и Васкрсење“.
Христос дете „седи на рукама старца као на престолу“. Иза Симеона
је пророчица Ана са свитком на коме је исписан текст пророчког
сведочења о предодређеној улози Христа, за разлику од осталих
свитака из прве и друге зоне који уопште немају исписан текст.
Насупрот Сретењу, на северном зиду средњег травеја,
насликано је Васкрсење Лазара (veskrsnIe lazare ….). У питању је
једно од највећих земаљских Христових чуда изведено у присуству
људи (Јован 11, 1-46). У централном делу композиције Христос
испруженим рукама позива Лазара који је лежао у гробу мртав већ
четири дана. Лазар увијен у бели покров, а не у завоје, подиже се
из каменог саркофага. Пред Христом клече Лазарове сестре Марија
и Марта и испружених руку постављају делове својих хаљина да
Он на њих стане. Иза Христа је група људи и сведоци, очевидци
догађаја од којих један држи руком нос запушивши га због тога што
је Лазарево тело већ почело да труне. У позадини је архитектура
града Витиније и планински предео изнад њега. Ова сцена није
значајна због драматичности неприродног догађаја већ због свог
унутрашњег смисла који је у средишту свих великих празника. Ова
сцена обједињава у духовном смислу рођење, смрт и васкрсење у
вечни живот.
У трећој зони западног зида наоса, као што је то уобичајено,
налази се Успење Богородице које је као финална сцена Богородичиног
циклуса укључена у Велике празнике. У прво време Велика
Госпоина је изворно прослављана у јануару да би се касније празник
везао за 15. / 28. август. Основни текст за ову тему је Епифанијев
извор, апокрифни текстови и црквена поезија. Богородица позива
пријатеље, опрашта се са њима и умире. Ка њој долазе апостоли а
Христ силази с неба да прими душу коју је она испустила. Христ
стоји унутар неправилне звездасте форме елипсасте мандроле.
Изнад Богородичине главе је Св. апостол Петар који показује на
Јеврејина Јефонија - Антонија који се усудио да дотакне одар. У том
тренутку анђео Јефонију одсеца руку мачем. На другој страни одра
Св. апостол Павле прилази да целива Богородичине ноге. На десној
страни сцене су сви апостоли а изнад њих стоје четири епископа: Св.
Јаков „брат Божији“, Тимотеј, Јеротеј и Дионисије Аеропагит. Око
мандроле, ако су и постојали, нису сачувани анђели који присуствују
Успењу и прихватају Богородичину душу.
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Четири лука који подухватају куполу су осликани. На
источном делу јужног лука средњег травеја је Св. Иринеј окренут ка
Св. Клименту Охридском на западном делу, а на темену је у медаљону
попрсје архангела Гаврила (arh gavrnl). Св. Иринеј (st Ierinen)
и Св. Климент охридски (st kliment ωhrndnskn) су у стојећем
ставу, одевени у омофоре, са епитрахиљима и полиставрионима.38
На северном луку су фреске двојице непознатих архијереја добрим
делом уништене и оштећене као и попрсје арханђела Михајла
(arh mihil) на темену лука. Представу Св. Климента заштитника
Охрида у Старом Нагоричину Војводић је препознао као најстарију
појаву на српском простору, а потом би следило његово сликање
у Карану, Богородици Одигитрији у Пећи39 и Добруну.40 Сликање
охридских светитеља, Св. Ахилија у Ариљу, Св. Ахилија и Св.
Климента у Карану и Св. Петра Коришког, Св. Еразма Лихнидског
и Св. Климента у Добруну, на територији Моравичке епископије,
мора бити у вези са ставовима Српске цркве и владара, а поготову
прелата Моравичке епископије. Поготову је идеја прослављања
охридских светитеља снажно наглашена у Добруну где су у свечаној
поворци архијереја насликани Св. Климент, Св. Еразмо и Св.
Сава. Оваква ситуација у Добруну је оцењена као сигуран знак о
успостављању нових односа између српске и охридске цркве који
су били на ниском нивоу од прве половине XIII века када је дошло
до формирања српске аутокефалије. Некоме је у Добруну, сматра
Милосављевић, било од изузетног значаја представљање охридских
прелата уз родоначелника српске аутокефалности.41 Додали бисмо
да би то могао бити добрунски јеромонах Јефросин. Но, сматрамо да
је то могло бити последица спровођења идеје актуелног моравичког
епископа.
На поткуполним луковима су медаљони са попрсјима
мученика. На западном луку су: Св. Сисиније (?), непознати мученик,
Св. Орест (… oreste) и непознати мученик. На јужном луку је
Кашанин је погрешно читао сигнатуру и нетачно препознао светог као Климента
Антиохијског (М. Кашанин, Бела црква каранска, стр. 178.) Правилно читање
и препознавање је извршио И. Ђорђевић (Ђорђевић, Зидно сликарство српске
властеле, Београд 1994, стр. 142.)
39
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке,
стр. 139-140.
40
Д. Милосављевић, Средњовековни град и манастир Добрун, стр. 18-19.
41 Исто, стр. 228.
38
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Св. Мардарије (st mardarnIe) а на темену Св. Авксентије (?).
На источном луку су попрсја мученика: Св. Афтонија (?), Св.
Елпидифора (st elpidif..), непознатог мученика, Св. Ананија (?),
Св. Гурије (st grna), непознатог мученика, Св. Анемподиста (…
anempodi..e) и непознатог мученика.
У пандантифима су насликани јеванђелисти: Св. Јован
Богослов (североисточни), Св. Матеј (југоисточни), Св. Марко
(југозападни) и Св. Лука (северозападни). Св. Јован Богослов (st
Ioan bogoslov) је стар човек, седе, дуге браде и високог чела. На
његовој књизи се пише текст: „На почетку беше Реч, и Реч беше
у Бога, и Бог беше Реч!“.42 У дну пандантифа, непосредно изнад
пиластра, насликан је сивоплави диск унутар кога је тамномрки,
„четворолисни орнамент“. „Листови“ унутар диска су крстасто
постављени тако да наликују неком савременом пропелеру. Уз то,
поље диска и листови су „декорисани“ белим линијама које почињу,
или се завршавају крупним тачкама. По свему судећи, у питању је
још једна врста ротирајућих дискова који немају, ни у појединачним
случајевима, декоративну улогу већ симболички обеле-жавају
божанско присуство.43 Имајући у виду диск постављен у пандантифу
који носи куполу Беле цркве пре ће бити да у овом случају треба
прихватити Радојчићево тумачење.44 Дискови трепере у свом
кружном кретању, лебде као симболи Логоса, божанске речи на којој
све почива. Знак Логоса је печат сигурности што потврђују и дискови
са натписом „Слово божије“ у Ломници, из 1608. године.45 Дискови
овог и сличног типа, постављају се на конструктивно осетљивим
деловима цркава са очигледно апотропејном функцијом. Истоветан
диск је сачуван и испод ногу Св. Марка док су остала два уништена
тако да је јасно да су сви пандантифи имали ову врсту заштите.
Св. Матеј (st maten) је средњих година, овалне главе са
брадом и бујном косом. Текст који се исписује пред њим је: „Књига
рођења Исуса Христа, сина Давидова, сина Авраамова“.46 Седи
погнут и пише а иза је архитектонска кулиса. Св. Марко (st marko)

М. Медић, Стари сликарски приручници II, Београд 2002, стр. 171.
E. C. Schwartz, The Whirling Disc, Зограф 8, Београд 1977, стр. 29.
44
С. Радојчић, Милешево, стр. 16, 61.
45
Љ. Шево, Манастир Ломница, Београд 1999, 221-222. Љиљана Шево не наводи
натпис који се јасно види на дисковима „Слово божије“ (Исто, 58.)
46
М. Медић, Стари сликарски приручници II, стр. 171.
42
43
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седи и држи на крилима развијени свитак на коме пише: „Почетак
јеванђеља Исуса Христа Сина Божијег, као што стоји у пророка: ево
ја шаљем анђела својега пред лицем твојијем“.47 Крај ногу је змија
а у позадини архитектура. Св. Лука (st lka) је млад човек, малих
бркова, браде и косе. Главу је благо погнуо као кад чита: „Зато јер
многи почеше писати историју о догађајума који се испунише“.48
Приликом утврђивања распореда јеванђелиста у пандантифима поштована су утврђена правила. Св. Јован Богослов и Св.
Матеј сликају се на источним пандантифима као угледнији и на
тај начин доступнији погледу верника. Смер јенађелиста доследно
прати редослед јеванђељских текстова Новог завета. Међутим,
распоред јеванђелиста у пандантифима Карана се разликује у односу
на Ариље. У Ариљу Св. Јован је насликан на југоистоку, Св. Марко
на југозападу, Лука на северозападу а Матеј на североистоку. Подела
по оси исток-запад условила је и усмереност сликања положаја
тела у Карану. Један према другом су окренути Јован и Матеј а на
другој страни Марко и Лука. У симболици храма на пандантифима
куполе се сучељавају небески и земаљски хоризонти. Јеванђелисти
у сегментима пандантифа прихватају тамбур и куполу, симболишу
оруђе Логоса и четири стране света а према Филону александријском
и Дионисију Аеропагиту персонификују космос. У програму
сегмената пандантифа куполе каранске цркве врло је видно одсуство
представа Свете керамиде и Светог убруса. Свети убрус - Мандилион
и керамида имају своје устаљено место у поткуполном простору, у
пољима између ликова четворице јеванђелиста на пандантифима и
увек наспрам једно другом, на источној и западној страни. Као што је
примећено, по узору на Св. Ахилија у Карану је Св. Убрус насликан
на тријумфалном луку олтарске апсиде.
У доњем, елиптичном делу кубета распоређена су четири
Велика празника. На југозападу је Распеће (raspetie) са текстом car
slaven, на северозападу Силазак у ад, на североистоку Вазнесење
Христово и на југоистоку Силазак Светог Духа на апостоле - Духови
(i pentnkostne). У горњем делу кубета и доњем делу калоте су били
насликани пророци. Већи број њих је уништен тако да су сачувана
само стопала и део хаљине. Нешто више су сачувана три пророка од
којих је само код Пророка Агеја (prorok aggeoi) и Пророка Јоакима
47
48

Исто
Исто
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(prorok ioaknm) сачувана сигнатура и неколико којима су сачувани
само доњи делови.49
Своједобно је Демус истицао како је фреско систем
са Вазнесењем у куполи врло архаичан и везан за време пре
иконоклазма, а да је у временима постао израз провинцијализма.50
У вези постављања Великих празника у тамбуру кубета Беле цркве
каранске, на начин пун резерве, своје мишљење је изразио Војводић
сматрајући да је до њиховог „потискивања“ у куполу дошло „због
недостатка простора“ или због угледања каранских сликара на
програм Св. Петра и Павла у Расу.51 Међутим, иконолошка анализа
фреско програма у тамбуру Богородице Кумбелидики као да отвара
низ упоредних релација у вези Беле цркве у Карану и њеног програма
Великих празника у куполи. После најновијих истраживања
примећено је да су у тамбуру куполе ове цркве потпуно осмишљено
распоређене сцене Великих празника: Распеће, Мироносице на
Христовом гробу, Силазак у Ад и Силазак Светог Духа на апостоле
а самим тим је од куполе и почело укупно осмишљавање читавог
сликарског програма цркве од стране њеног ктитора као гробне
цркве и сопственог надгробног споменика. Из тих разлога је Сисиу
претпоставио, као радну хипотезу, да ктиторов гроб треба очекивати
испод представе Улазак у Јерусалим.52 Разлика у програму тамбура
куполе Богородице Кумбелидики и Благовештења у Карану је
само у томе што је у Карану насликан празник Вазнесење уместо
Мироносице на гробу. Што се тиче представе Улазак у Јерусалим она
је у Карану насликана на северној страни свода западног травеја где
је испод ње, у првој зони северног зида западног травеја, наслика
ктиторска породица и где је приликом археолошких радова и
пронађен ктиторов гроб!
Имајући у виду ове закључке Сисиуа сасвим је логично
тврдити да је Бела црква у Карану од почетка предвиђена да буде
меморијална грађевина њеног ктитора и да је читаво осмишљавање
О живопису куполе и његовим значењима види у: Ж. Андрејић, Светлосна
оријентација Беле цркве у Карану високо осмишљена и усклађена са фреско
програмом наоса и куполе, Ужички зборник 37, Ужице 2013, стр. 40-49.
50
O. Demus, Byzantine Mosaic Decoration, London 1953, 19-20.
51
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке,
стр. 139.
52
И. Сисиу, Иконографски програм сликарства у тамбуру куполе Богородице
Кумбелидике и улога цркве као надгробног споменика, Ниш и Византија VI, Ниш
2008, стр. 262.
49
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сликаног програма Беле цркве каранске почело од њене куполе па
све до историјских сцена. Из супротног угла гледано, произилази, да
су све историјске сцене, личности и историјски тренутак, тумачити
кроз сликани програм који је, као што је уобичајено, уобличен кроз
метафоре или илустровањем фабула из хришћанске литературе које
се у пренешеном значењу могу повезати.
У врху калоте је био насликан неуобичајено мањи медаљон
у коме је вероватно би насликан Христ Пантократор с текстом
око њега: „С неба погледај, Господе, и види све живо на свету“ или
“Господе, погледај с неба и походи овај виноград, што га посади
десница Твоја, и утврди га“.53 „Бесконачна светлост“ и Христос са
темена куполе и кроз прозоре осветљавају пророке и сцене Великих
празника и надоле рефлектујући обасјавају полутаму наоса.

***
Војводић је приметио да су сликари цркве у Карану „били
спремни да прихвате нека битна начела ‘наративног стила’, пре свега
његове сложене просторне концепције и особени однос архитектуре
и фигуре“. Ослањали су се при моделовању лица и стварању пластике
фигура на поступке „дворских сликара“ краља Милутина. По
Војводићевој оправданој оцени, они су били знатно мање надарени и
скромније образовани од сликара тајфе краља Милутина. У њиховом
сликарству се осећа „извесна сувоћа и ‘академизам’, особени за
српско сликарство четврте и пете деценије XIV века“. Ове сликаре
никако не треба поистовећивати са ауторима живописа Добруна како
је то у великој мери чињено. Али, закључује, да се њихови уметнички
домети не могу сматрати изразито провинцијским и заосталим.54
И Војводић сматра да сликари Беле цркве у Карану нису били
с југа и да „нису спадали у уметничку елиту свога времена“. Они, као
и сликари Добруна, знатно заостају за нешто млађим живописима
Будимље, Палежа и Св. Марка у Старом Бару. Војводић је уверен
да су на појаву њихових иконографских решења утицали помесни
клир и моравички епископ из оближњег Ариља. Душанов властелин
Брајан Петар и сликари које је ангажовао добро су познавали
Исто, стр. 167.
Д. Војводић, О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству Рашке,
стр. 145-146.
53
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култове и иконографска решења која су имала традицију на југу
српске државе и која су се ширила под утицајем зреле „ренесансе
Палеолога“ и интенција српског двора и цркве.55
Војводић, на основу свега, помера хронологију живописа Беле
цркве у период између 1332. и 1337. године.56 Изоставио је да примети
да су то морали бити сликари у средњег животног доба и да су били
савременици рада Милутинове краљевске тајфе и, највероватније,
сликари који су њени ученици. Наравно, сви ученици ове тајфе нису
морали бити много талентовани и одлични ученици да би били на
нивоу својих учитеља као што је то случај са сликарима цркава у
Мушутишту и Доњој Каменици.
Осликавање живописа Беле цркве у Карану извршила су са
помоћницима двојица, а можда и тројица мајстора. Протомајстор
и чланови ове сликарске тајфе су креирали сликарски ансамбл у
складу са замислима идејно-теолошких порука и жеља ктитора
а уз сагласност помесног моравичког епископа и краља Душана.
Имајући у виду да је у оквиру читавог сликарског ансамбла Беле
цркве каранске спроведена врло осмишљена, обимна, вишеслојна и
високозначна порука о актуелним државно-политичким догађањима,
односу ктитора са владаром, ктитора и његове породице и родбине,
кроз симболику која је морала при томе бити, пре свега, усклађена са
теолошким и литургијским потребама цркве, долазимо до закључка
да посао сликара није био једноставан. Иако мајстори нису били
велики сликари мора се рећи да су они целокупан задатак врло
успешно обавили.
Један је сликао олтарски простор са олтарском преградом и,
највероватније, фреско-икону Богородице са Христом на западној
страни северозападног пиластра. И. Ђорђевић је уочио његов мрк
цртеж, окер инкарнат и нешто дубље маслинастозелено и мрко
сенчење. Коса и брада је изражајна јер је у већој мери извршена
њихова стилизација. Други мајстор је сликао средњу зону као и
циклус Богородичиних празника, Причу о Авраму кроз две слике,
Четрдесет мученика из Севастије као и све стојеће фигуре у првој
зони. Његови квалитети и сликарски манири су слични првом
мајстору али је примећенио да слика нешто шире сенке изнад очију и
да акцентовање врши по негде танким белим линијама. Издвајају се на
55
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Исто, стр. 151.
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неки начин пророци, старозаветне личности и поткуполни простори.
Овде се осећа примена доста светлијег колорита и пастуозност при
сликању косе и браде тако да је врло реална претпоставка да је овде
у питању присуство неке треће „руке“.57
Сви натписи су беле боје на српскословенском језику са
одређеним западним дијалекатским призвуцима при чему се
комбинује хоризонтално и вертикално исписивање. В. Ј. Ђурић
је сматрао да је аутор сигнатура био недовољно писмен а његов
јекавски изговор сведочи да је био из краја из којег и њихова
властела - ктитори.58 Фонетски лаицизам сликара каранске цркве
је запазио и Радојичић наводећи убедљиве примере. Св. Иринеј је
сигниран као Иеринеи, Св. Стефан као Стјапан а Сусрет Богородице
са Јелисаветом као: сваедоба Марие ва цркве с Саветои.59 Готово
исте карактеристике има и језик добрунских сликара. И један и
други сликар користе сложене лигатуре и врло често пишу епитет
свети вертикално.60
Евидентне сличности између сликарства Беле цркве у Карану
и Добруну већ су примећене и из тог разлога је изведен закључак да
је у питању локална група која је истовремено деловала у Западној
Србији и Босни. У питању је периферни живопис доба краља
Душана. Овај живопис има више елемената који га повезује са
домаћим мајсторима који су непосреднији у сликању детаља, већи
контакт с природом, више свежине и рустичном приступу цртежу,
колориту и формама. С тога је оно експресивније у односу на стране
сликаре који раде у Србији.61

***

И. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, стр. 142-143,
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске на тлу Југославије, стр. 62.
59
С. Радојчић, Старо српско сликарство, стр. 142-143.
60
З. Кајмаковић, Зидно сликарство у Босни и Херцеговини, Сарајево 1971, стр. 109;
Исти, Живопис у Добруну, Старинар XIII-XIV, Београд 1965, стр. 258.
61
З. Кајмаковић, Живопис у Добруну, стр. 257-258; Исти, Зидно сликарство у Босни
и Херцеговини, стр. 257.
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Сликари Богородичине цркве у Карану се могу по свом
наративном сликарству, „стилу“ и начину сликања поредити само
са живописом у Добруну. Тако се они могу локализовати само на
простору Моравичке епископије и није искључено да су сликали на
овом простору још неке касније уништене храмове на овом простору.
Рецимо: Рачу, Рујно, Мркшину цркву, цркву у Брекови, Клисури...
Чини се да, ипак, исти сликари нису сликари цркве у Карану и
Добруну иако су припадали истој тајфи.62 Такође, неспорно је да су
ови сликари користили предлошке много квалитетнијих мајстора из
Солуна који су фрескописали цркву Св. Ахилија у Маравици (Ариљу)
па и са ширег простора Рашке тога доба, Краљеве цркве у Студеници
и Старог Нагоричина. Назире се да су они припадали тајфи при
епископалном храму у Ариљу и да су били ученици, или наследници
српских ученика које је образовала и подучавала солунска тајфа
која је фрескописала Св. Ахилија по налогу краља Драгутина, 1296.
године, или су то били ученици, наследници Милутинове тајфе,
Михајла и Еутихији. Имајући у виду знатну хронолошку разлику од
око 40. година опредељујемо се за тврдњу да су сликари Добруна
и Карана били монаси при моравичкој катедри, ученици српске
тајфе која је била подучавана од мајстора из Солуна, тајфе Михајла
и Еутихија, који су сликали задужбине краља Милутина, до 1321.
године.
На другој страни, краљ Милутин је позвао мајсторе друге
солунске сликарске дружине, много квалитетнију и бројнију тајфу
Михајла и Еутихија. Они су до смрти краља Милутина, 1321. године,
фрескописали Св. Николу код Скопља, Краљеву цркву у Студеници,
Св. Прохора Пчињског, Св. Ђорђа у Старом Нагоричину, Грачаницу,
Св. Никиту у Чучеру. Ученици ове тајфе су регистровани у источним
деловима, у Чучеру, Мушутишту и Доњој Каменици.63
Имајући у виду све засебне и упоредне анализе, пре свега
каранског живописа, али и добрунског, дошли смо до закључка да је
живопис Добруна нешто старији. Имајући у виду портрет краљице
Јелене, али и краља Душана у Добруну, претпостављамо да је овај

И Д. Војводић сматра да поређење сликарства Добруна и Карана има „неког
ограниченог основа, али се мора готово потпуно одбацити при разматрању
каранског сликарства“. (О живопису Беле цркве каранске и сувременом сликарству
Рашке, стр. 138, нап. бр. 28.)
63
Ж. Андрејић, Црква Свете Богородице у Доњој Каменици, Рача 2007, стр. 189.
62
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живопис настао 1332-1333. године. Два сликара са ученицима су
сликали Благовештење у Добруну.
Карански живопис су, неколико година касније, 1339. године,
сликала иста та два или друга двојица мајстора моравичке тајфе
са својим ученицима. Што се тиче Богородице Тројеручице, у
накнадно формираној ниши зиданог иконостаса, она је насликана
петнаестак година касније, око 1354. године, од стране сликара који
није припадао моравичкој тајфи.64

***
Треба уважити Кашанинову оцену да су фигуре цртане смело и
сигурно, гипким и широким али снажним потезима. Много чешће се
среће лак, чак виртуозан цртеж. Главно своје богатство сликар негује
у бојама, а драперије су место где је сликар показао своје велико
осећање за колорит. Боје су чисте и нежне, богато ниансиране, јако
свеже и јасне, вешто и складно вариране, претежно светле и прозирне,
раскошне по избору и интезитету.... Колористички утисак појачан
је обилатим светлом и сенчењем... сенке су изведене мрком или
зеленом бојом, а светло белом и розе бојом. Сликар не зна за дубину
и перспективу у данашњем смислу. Личности у позадини каткад су
веће од оних које стоје у првом плану... Божанске личности су увек
веће од профаних и од обичних светих .... Христова фигура је знатно
виша од свих осталих... Сликар не негује геометријску перспективу
већ духовну... Грађевине су, по правилу, малих димензија, много
мање од личности... архитектура је више симболична него реална...
изразито декоративног карактера.65
Главне личности су увек у осовини сцене. Уочљива је
симетричност композиција: Сретење, Васкрасење Лазарево,
Вазнесење и Литургија архијереја. Најраскошније грађевине су у
сцени Сретење и Јосифова сумња: сводови, портици, лође, стубови
богатих капитела, врата у форми тријумфалног лука. Пејсаж и
ентеријер су само оквир који личностима и сценама појачава
животност, топлину и интимност. Чести су случајеви да је тело
окренуто или у покрету на једну а глава на другу страну. Главама је
посвећена велика пажња и цртачки и сликарски.
Ж. Андрејић, Ж. Андрејић, Размишљања поводом историјских сцена живописа
и зиданог иконостаса Беле цркве у Карану, стр. 29, 36.
65
М. Кашанин, Бела црква каранска, стр. 77-80.
64
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С највише мирноће и достојанства приказан је краљ Душан
али без икакве карактеризације. Данашњи његов изглед је врло
упрошћен а то је последица већих оштећења која је претрпео
овај део живописа. Душан је морао бити насликан са својим
карактеристичним брковима и брадом средње дужине. И лик краља
Милутина заостаје за његовим портретима а поготову онима у
Краљевој цркви, Старом Нагоричину и Грачаници. У том смислу
никако се не може прихватити Кашанинова оцена да „истински
портрет“ представља лик краља Душана.66
Насупрот томе, могу се донекле усвојити Кашанинове оцене
да су живахност, склоност ка жанр сценама, интимним ентеријерима
и „фамилијарност“ главне одлике овог живописа у контексту врло
изражене нарације; да нешто безазлено и радосно, лирско и драмско,
нешто прочишћено и посвећено избија из овог живописа, у коме
поред догматског и општег има и личног и слободног, поред ученог
и много осећајног. Тако се у живопису Беле цркве сједињују лепота
и побожност, два елемента које је најтеже сјединити у уметности.67
Заправо, боје на икони преносе боје човечијег тела, али не природни
тон плоти. Ту се тежи нечему вишем од природне лепоте, а то је
унутрашња, духовна лепота. И „светлост иконе“ није бојама
насликана природна веће је у питању светлост Божанске благодати:
„Уз помоћ боја, облика и линија, уз помоћ символичког реализма, уз
помоћ уметничког језика који је јединствен у својој врсти, нама се
открива духовни свет човека који је постао храм Божији.“
Инкарнат боја фресака Беле цркве је нешто пригушен - загасит
тако да се има утисак да нема квалитет који подразумева спровођење
византијских телошко - сликарског постулата који подразумева да
боја светли и сија ка посматрачу. Ако не сија, интезитет ових боја
чини да оне блеште. Византинизам овог сликарства огледа се и у
одсуству линије која је „апсорбована“ бојом. Постигнуто је и то да,
заправо, линија је начин егзистирања боје. Тако је линија сведена,
једноставна, чист, јасна и непосредна, односно пластична и флуидна.
Доминација боје је апсолутна чиме је испуњен и други постулата
византијског сликарства, а то је одсуство дубине. Укидањем сликарске
дубине - перспективе истиче се искључиво први план и плохност.
Читава радња и сликарски поступак се одвија „на површини“ слике.
66
67

Исто, стр. 87.
Исто, стр. 90-91.
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Сликање архитектуре има сасвим посебну улогу. Облици и
архитектонски распоред се врло често противи човечјој логици, а
понека су и потпуно алогични. Пропорције се уопште не поштују,
врата и прозори нису на свом месту и потпуно неприкладних размера.
Ово се чини смислено да би оно што је представљено излазило
из оквира земаљског разумског закона. Оваква „архитектурна
фантастика постојано смућује разум, поставља га на његово место и
подвлачи надлогичност вере... Да би се живело по Јеванђељу, мора
се бити безуман... Јеванђелска перспектива је обратна у односу на
световну... То је нови поредак у новој твари“.
Попут сваке слике византијског стила ни фреске Богородичине
цркве у Карану не следе натуралистичко схватање слике. Унапред
је постављен захтев да се у поступку постављања и извођења
слике одбаци дубина, систем перспективе, линеарност и натурална
композиција. Сликар не примењује земаљске координате простора и
времена при компоновању јер његовом композицијом управља логос
светог узора – прототипа – прволика. Осим снажне наративности, ни
овде не постоји импровизација и уметничка креација, сликар следи
ликовна начела која су одређена канонима и правилима.
На овај начин је искључено понирање посматрача у дубину а
покренуто је кретање слике према вернику и простору храма. Овај
ефекат посебно подстиче и увек присутна тамна позадина фресака
која избацује напред облике и њихове блештеће боје - светлости.
Господ је „украшен и обучен у лепоту“ и чини “да у срцима нашим
засија светлост његова“ (2 Кор: 4, 5-6). Та Његова лепота сија као
атрибут славе и на лицима светих. Три мала прозора Беле цркве у
Карану, апсиде и на јужном и северном зиду средњег трансепта, и
само четири тамбура куполе представљају једине изворе природног
светла. Реално светло у наосу и куполи је врло пригушено и зато
до изражаја долази ефекат сликарског умећа које је употребом боје
створило илузију еманирајућег светла - светлости тихе, умећа које
проистиче из теолошке доктрине о симболици светла. Јер, Божанство
јесте Светлост: „Ја сам светлост света. / Ко мене следи, сигурно неће
ићи по тами, / него ће имати светло / које води у живот.“ (Јован 8, 12).
И за сликаре Богородичине цркве у Карану примаран постулат
је остварење духовне лепоте и савршенства које је за посматрача
извор особите духовне радости и насладе. Светлост, светост и лепота
представљају три основне компоненте у хришћанском поимању
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савршенства и зато се кроз њих изражава нераскидива веза земље и
неба, човека и Бога. Зато се тежи подражавању нестворене божанске
светлости чиме се остварује лепота и светост, красота и добролепије.
Победа светлости над тамом, врлине над грехом врши се Божјом
заповешћу: „Нека буде светлост“ (Матеј 1, 3). Томе се тежило и при
сликању у Карану и светлост и лепота у тами наоса зрачи и побеђује
светлошћу боја.
Светлост као реалан елемент унутар хришћанско-православне
слике не постоји и зато је простор у неутралној, неземаљској
атмосфери. Таква светлост чини тела, зграде и творевине на земљи
лаганим. Осим тога, архитектура има улогу позадине тако да се
радње увек одвијају испред грађевина а не унутар њих. Одземљена
архитектура и њени детаљи и облици зато и не могу да подлежу
земаљској логици. Пропорције су занемарене, врата и прозори су
чудно дислоцирани а по димензијама су нефункционални у односу
на људске и божанске фигуре. Разбарушеност архитектуре је ван
земаљског разума и учествује у реализовању трансцендентне и
метафизичке суштине. Тако је и у просторима слика каранске
Богородичине цркве спроведена „јеванђељска перспектива“ која је
производ сликара као „средство божанске благодати“ а светлост и
лакоћа архитектура слика омогућавају вернику учешће у представи
света царства Божијег.
У каранском живопису је доследно спроведена давно
уочена особина византијског сликарства која практикује извесно
поједностављивање карактеристика ликова тако да они постају
у реалности „непрепознатљиви“. Осим тога, елементи лица се не
преливају један у други већ се видно омеђавају наглашавањем линија
разграничења. Ова особина је нарочито изражена код слабијих сликара, што је случај и са каранским мајсторима, док код врхунских
мајстора Цариграда и Солуна разграничења нису тако снажна и
оштра и не нарушавају видно облике. Лица светих су чиста, не само
осећајно безизражајна, „равнодушна“, „празна“, „хладна“, без назнака
неког унутрашњег света тако да имају одређену трансцендентност.
И карански сликари приказују фигуре или портрете са ликовима
чеоно постављеним. Лица су наизглед статична али су елементи
компоновани динамично. Глава је покренута у једном правцу,
најчешће улево, а поглед очију удесно. На овај начин је спроведена
тежња остваривања равнотеже и ритма унутар динамике. У ову
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сврху се користи и боја, снажно подсликавањем светлим и готово
белим тоновима на широј страни лица, супротној страни од оне на
коју је глава покренута.
Посматрајући портретне способности сликара, како ликова
божанских тако и лаичких личности, долази се до уверења да су
на специфичан и особен начин, с једне стране, остварили канонску
иконоликост а с друге, карактерне специфичности и психологизацију.
Све се чинило да се представе људског бића уобличе сједињена
светошћу са Богом. Префињено, иако колористички ограничено,
комбиновање тонова и нешто чвршћа линеарна моделација
психологизује и узноси ликове у сфере контемплативности. Танким
и прецизним цртежом изведени су очи, нос и уста а рутинском
педантношћу сликани коса, бркови и брада. Колористички начин
сликања карактерише фигуре у приземној зони. Лица и руке су у
основи браон боје а подсликавање је вршено финим градирањем
светлим окером чиме се сликар Св. Ђорђа и Св. Димитрија посебно
истиче. Уз помоћ вештог ока и прецизне руке сликари су остварили
реалистичну карактеризацију историјских портрета. Међутим,
статична тела даје им ванвременску изображеност а сцену чине
камерном и надвременском. На тај начин су личности које су живеле
у историји постале „грађани вечног Царства Божијег“. Портретне
карактеризације историјских личности су решене више плохно и
монохроматски.
Унутрашњи мир и поредак предају се у фреско живопису кроз
спољашњи мир и поредак. Овај поредак се огледа кроз став читавог
тела светитеља као и многим појединостима. Детаљи необичног
изгледа, изглед органа чула, очи без сјаја и уши, понекад, необичног
изгледа нису натуралистички. Смисао таквог приказивања је
постизање изображавања тела, да обезбеди опажање духовног а
не физичког света. Језиком фрескописа који није натуралистички
саопштава бестрашће, глувоћу и не опажање порива овога света:
„Нека ћути свако човечије тело... и нека ништа земаљско у себи
не помишља“ (Херувимска песма Велике суботе). Тако је Бог „Бог
мира и реда“. Одећа се изображава тако да „не прикрива од очију
прослављено стање светитеља“. Његова одећа је одраз „одеће
нетрулежности“ а који се постиже строгошћу геометризованих
облика, светлошћу и линијама набора, а поготову ако се има у виду
да је дотицање одеће Христоса, Богородице, апостола и светитеља
подразумевало исцељење верујућима. Дословно, светитељи стоје
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пред Богом, не позирају, тако да сваки њихов покрет и став тела има
светотајински карактер. Окренути су лицем или са три четвртине
лица према посматрачу. Скоро никада светитељи нису приказани у
профилу, осим у композицијама када су окренути према средишту.
Склоност монументалности се уочава најпре у великим
сликама у првој зони наоса, олтарској апсиди и куполи а потом и
у другој и трећој зони. Слике у свим зонама су реализоване тако да
заузимају целовите, јасно омеђене зидне површине. Стога се чини
да су самосталне али није тако. Почев од улазних врата, сцене на
северној, а тако и на јужној, страни се надовезују једна на другу у
једну идејно-теолошку целину. Тако напоредо и у истом тренутку
поворка лаичких и светих личности има свој просторно-временски
ток до иконостаса у чину Деизиса а у истом тренутку саучествују у
Великој божанској Литургији која се величајно одвија у олтару.
Протомајстор тајфе која је сликала цркву у Карану је у
потпуности идејно уклопљен у традиције хришћанско-православне
иконографије при чему је мноштво захтева и алузија успео да
споји у јединствену органску целину. Готово целокупна површина
живописа зидова и унутрашњи простор наоса може се сагледавати
са две тачке гледишта: најсвеобухватније одмах при уласку у наос а
потом из централног дела, са места где се пројектује центар круга
куполе. Кроз дуже време потпуно разрађен архитектонски модел
грађевине уз визуелну организацију фреско ансамбла Богородичине
цркве ствара све најповољније услове да присутни у себи постану
активни учесници литургије. Очувани делови живописа указују на
првобитан сјај и „богословље у бојама“ које илуструје Царство које
је дошло у сили Духа Светог.
Особени живопис украшава целокупну кутију наоса која
је свештена сцена Богородичине цркве у Карану у којој се одвија
мистерија Литургије. „То је драма у дијалозима“ коју води свештеник
Георгије Медош уз сарадњу ђакона и хора верних. Ктитори и народ
приносе своју жртву а Бог им уз своје присуство узвраћа својом
благодаћу. Драма се на свакој молитви и свакога дана обнавља почев
од Стварања света и стварања Цркве на дан Педесетнице.

*
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Посматрајући квалитет и реалистичност портрета профаних
личности нема сумње да је сликар био у њиховој близини.
Очигледно је да су владар и његова породица сликани идеалистички
и симболично у функцији њихове глорификције. Имајући у виду
да су на готово истоветан начин сликани ктитор и чланови његове
породице чини се да су и они уклопљени у идејни концепт величања.
Очигледно је прилагођавање начина сликања ових личности са
њиховим друштвеним положајем и рангом власти.
Нема сумње, иако не изгледа тако, фреско живопис
историјских личности у Белој цркви: чланови ктиторске породице
и њихове родбине и актуелног владара и његових светих предака
одише реалношћу. Сама та чињеница упућује на њихову рукотворену
суштину, на рукотворену иконичност која подразумева „подобије
и приказивање и изображење некога, које собом показује оно што
је насликано“. Тако су „рукотворене иконе“ историјских личности
сликане са намером да се оствари спона и „свештени мост између
невидљивог пралика и човека верника, којем човек ступа у
живу заједницу са Тројичним Богом“.68 Рукотвореном иконом се
представљају и свете личности које су обитавале у људској историји
на земљи. Дакле, Исус Христос као почетак, средина и крај свештене
историје и светитељи са одређеним карактеристикама а никада
измишљене или непостојеће личности.
Пошто је указивање части „светим рукотвореним иконама“
једна од основних карактеристика светоназора Православне цркве
то значи да се она од стране верника има исказивати и према светој
породици владара као благодарности за добра која су учињена
од стране ктитора и његове породице. Поклоњење је симбол
страхопоштовања, љубави и почасти, покорности и смирења а када
је у питању карански ктитор и његова породица, поготову у чину
крвног орођавања са владаром, верници изражавају своје поштовање,
а не указују им „божанско служење“ и не служе им на божански
начин јер православно хришћанство божјим створењима и светим
људима не служе и не клањају се као што то чине Богу. Владарски и
ктиторски портрети су на основу благодати рукотворено оличени у
оквиру храма, домостроја спасења, искључиво и само као подсетник.
И поред поимања каранског протомајстора да ликови ктитора
и владара морају бити изражени искључиво „језиком“ Православне
68

Епископ Ј. Пурић, Људско лице Бога, Београд 2010, стр. 97.
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цркве сасвим је јасно да је његов сликарски језик артикулисан на
тој основи. Шта више, на свим основама цркве и владара народа
коме припада. Сликар православног света има за циљ да посматрача
изведе „изван“ граница чулног опажања боја његовог дела, уведе
у неку реалност и да покаже симболику – „тајне метафоре“. Тако,
историјски портрети у Белој цркви не изражавају само спољашњи
изглед лика „рукотворене иконе“ већ унутрашње духовно стање и
вишу симболику њихових живота у историји.
Већ је примећено да је жупан Брајан поручио да се наслика
веома развијен циклус посвећен Богородици, чије бројне сцене
почињу и завршавају у олтару, протежу се кроз читав наос и потом
доспевају и у простор кубета, а по узору на Милутинову цркву Св.
Јоакима и Ане у Студеници.
Сликање светих ратника у црквама је уобичајено а њихова
велика бројност у каранској цркви сасвим извесно сведочи о
статусу њеног ктитора и припадности војном племству. Они су
заштитници у ратовима којима се пред битку обраћа молитвом за
остваривање победе. Свети ратници су у свим црквама у ратничкој
одећи и са оружјем припремљеним за борбу што се такође тумачи
припадношћу ктитора војном племству. Осим светих ратника Петар
Брајан је још убедљивије алузију на високи војнички статус изразио
постављањем изнад своје ктиторске композиције сцене Чудо на
језеру са севастијским мученицима који су Христа ради жртвовали
војничку част и животе.
Примећено је да и поред главног ктитора цркве у Карану,
жупана Петра Брајана, постоје и други приложници и учесници и то из
редова цркве: мирски свештеник - презвитер Георгије Медош и његов
садруг, јеромонах Јован и непозната монахиња пред Тројеручицом
у проскинези. Истоветна појава приложника из црквених слојева је
примећена и у Добруну где је у питању игуман Ефросин.69 Аналогна
појава мирског свештеника као ктитора у нашем сликарству позната
је још само у цркви Св. Николе у Рамаћи.70
Пошто никакве духовне међе између светог и профаног
није било у средњем веку зато је на стварање идејно - теолошког
концепта живописа Богородичине цркве у Карану пресудан утицај

Ђ. Мазалић, Старине у Добруну, Гласник хрватских земаљских музеја, стр. 116;
Д. Милосављевић, Средњовековни град и манастир Добрун, стр. 192-193.
70
Ж. Андрејић, Црква Светог Николе у Рамаћи, стр. 199-203.
69
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имао жупан Петар Брајан и презвитер Георгије Медош као први
кућник храма. При томе се не сме занемарити и улога помесног
моравичког епископа, врло ученог теолога као и врло доброг сликара,
протомајстора сликарске тајфе. Прожимање светог и профаног је циљ
ктитора који је у потпуности остварен. Али том коначном сусрету
светог и профаног претходио је сусрет унутар профаног програма у
коме је владарско и државно тесно повезано са ктитором и његовим
духовним и државно-идејним поринућима.
У Белој цркви је врло упадљиво одсуство актуелног српског
архиепископа или моравичког епископа у оквиру програма скраћене
хоризонталне генеалошке слике српског краља Душана што наводи
на помисао одсуства спровођења идеје о сагласју световне и духовне
власти. Учење о дијархијској симфонији духовне и световне власти
било је свеобухватно прихваћено у Србији још од прве половине XIII
века. Идеја о сагласју власти утицала је на уобличавање развијених
портретских низова српских историјских личности XIII и почетка
XIV века.71 Оваква појава код Срба да и световна и духовна власт
буду у рукама чланова исте породице јединствена је у православном
свету. Као и Ариљу и у Белој цркви је портрет Св. Симеона Немање
само формално одвојен из поворке Немањића а постављен до првог
српског архиепископа Саве. Ово је, свакако, узроковано тиме што
Св. Симеон није припадао црквеној јерархији и зато је на почетку као
заступник пред Христом. Лик првог српског архиепископа укључен
је у генеалошку слику у Белој цркви без икакве намере да се изрази
симболика сагласја двеју власти јер хијерархијско првенство увек
има владар.72
Велика наративност и бројност историјских, земаљских
личности Богородичине цркве у Карану готово да надилази
дефиниције програма византијско-православних живописа. Али,
пошто је Бог створио свет, „Руке Твоје створише ме и саздаше ме“
(Постање: 118, 73), људи нису само деца неба већ и деца земље. Пошто
је живот чин стваралаштва то је и историја стваралаштво Творца. Он
је одредио и „предвидео“ све алузивно описане догађаје у животу

V. J. Đurić, La symphonie de l’Etat et de l’Eglis dans la peinture mural en Serbi medievale, Свети Сава у српској историји и традицији, Београд 1998, стр. 204-210, 217-223.
72
Д. Војводић, Слика световне и духовне власти у српској средњовековној
уметности, Зборник Матице српске за ликовне уметности 38, Нови Сад 2010,
стр. 44.
71
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ктитора и његове породице. Потом их је Он пренео на ревновање
српском владару иако је и он подређен у том чину испуњењу историје
на земљи али са увек јасним циљем, да води у „живот будућег века“.
Тако је у Белој цркви успостављено идеално устројство маузолеја
као светог места у коме ће ктитор у молитвама боравити до Другог
Доласка Спаситеља. Нада за његово спасење јесте и храм који као
залог приноси посредством Богородице Исусу Христу.
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Summary
The iconographic program of the Bela Crkva in Karan is not extensive but typical of Byzantine painting: Great Feasts, Madonna’s hagiography, the individual figures and portraits of saints and symbolic liturgical themes. The only exceptions are the four Great Festivals of the
composition in the tambour of the dome. Developed cycle dedicated to
the Virgin, whose many scenes begin and end at the altar, extend throughout the nave and then mature in the dome area. In the lower part of the
nave are painted standing figures of saints and secular figures. The most
important historical scenes painted on the Bela Crkva in Karan are in the
lower reaches of the west bay of the nave, then in the northern part of the
altar apse, and in also subsequently added and painted niche in the south
passing through masonry iconostasis.
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In the north, south and west wall of the west bay family members
and patrons of the ruling family of Serbian King Dusan with his holy
ancestors are painted. The quality and realism of the portraits of secular
figures say that the artist was from their proximity. Although the portraits
of historical figures characterization carried out more flatly and monochrome. The ruler and his family were painted idealistic and symbolic in
function of their glorification. Large number of holy warriors testify of
the status of to patrons, and membership to the military nobility. Except
with the help of the holy warriors endowed by the allusion to the high
military status expressed by setting above its founder’s composition Miracle scene Чудо на језеру са севастијским мученицима стратилатима.
The saturation of the sacred and the profane is fully realized in Bela Crkva was established as an ideal mausoleum memory. Great narration and
the number of historical figures is almost beyond the definition of the
Orthodox Byzantine frescoes.
Painters knew well cults and iconographic solutions that are a tradition in the south of the Serbian state and that spread under the influence
of the Serbian court and church. Paintings were performed two or three
assistant masters. One was painting the altar and altar area with barrier
and, probably, the fresco-icon of the Virgin with Christ before the patron.
Another master of the painted middle zone, cycle the Virgin holidays, the
story of Abraham, Forty Martyrs all standing figures in the first zone. The
painters of Karan churches are most likely from the area Morava Bishopric based in Arilje. The figures are drawn bold and safe, with flexible,
broad and powerful strokes. There is often easy, even a virtuoso drawing.
The booty of pure, delicate, rich shaded and fresh colored. Tendency to
the genre scenes and intimate interiors are in the context of expressed
narratives.
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Конзервација и рестаурација

Драган ТОМАНОВИЋ,
рестауратор и конзерватор
Народни музеј Ужице

УДК: 904:738.5.025.3/.4(497.6)

др Виолета ЦВЕТКОВСКА,
ванредни професор
Факултет за културу и медије
Београд

ЛОКАЛИТЕТ СКЕЛАНИ: МЕАНДРИЧНА
ЧЕТВОРОШТИТАСТА СВАСТИКА СА
СОЛОМОНОВИМ ЧВОРОМ И ГЛАВА
КРИЛАТЕ МЕДУЗЕ

Апстракт: Током 2014 године (август-септембар) вођени су
конзерваторско-рестаураторски радови на римским мозаицима,
јединственим на Балкану, на локалитету Скелани, на општини
Сребреница. Пројекат је настао као резултат прекограничне
сарадње Народног музеја Ужице са Археолошким музејом „Римски
муниципијум“ у Скеланима у сарадњи са Заводом за заштиту
културно-историјског и природног наслеђа РС. На пројекту је
учествовао, у конзерваторској области, као представник Народног
музеја Ужице конзерватор и рестауратор Драган Томановић.
Том приликом откривен је и мозаик са главом крилате Медузе.
Поред осврта на технику израде мозаика, у раду се говори о
мотиву крилате Медузе као и о мотиву удвојене меандричне
четвороштитасте свастике са Соломоновим чвором (редак мотив
у Источној провинцији).
Кључне речи: римски мозаици, Соломонов чвор, глава крилате
Медузе.
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Драган Томановић, др Виолета Цветковска

Увод
Археолошко подручје - Скелани (Municipium Malvesiatium)1,
на општини Сребреница, проглашено је 2011. године националним
спомеником Босне и Херцеговине и обухвата римско насеље, две
ранохришћанске једнобродне цркве, некрополу, средњовековно
гробље и покретне налазе.
Прва запажања о видљивим остацима римских грађевина у
Скеланима објавио је историчар и истраживач Феликс Каниц (Felix Philipp Kanitz), а прва археолошка истраживања изведена су у
периоду од 1896. до 1898. године под вођством Карла Пача (Karlo
Patch) који је истражио две ранохришћанске базилике и сакупио 80
римских камених споменика. Ћ. Трухелка је пронашао 1891. године
почасну базу цара Каракале. Ј. Кулаш је 1895. године пронашао
спомен-камен duovira quinquennalisa T. Flavija Similisa, коме је, у
складу са тумачењем натписа, подигнут кип у базилици. Под вођством
археолога Мирка Бабића 2008. године су започета археолошка
истраживања у трајању од 5 недеља на четири локалитета (задружни
дом, црквено двориште, њива Бранка Тодоровића и у дворишту Анке
Ивановић), и том приликом је пронађено 30 споменика с натписима
посвећеним Јупитеру, Тријади, Марсу, Силвану и Митрасу. Испред
и иза задружног дома откривени су остаци римске архитектуре са
40м2 подних мозаика јединствених на Балкану.2
Након археолошких истраживања, на простору локалитета
Земљорадничке задруге у центру Скелана, која су 2014. године настављена након више етапа, уследила је фаза заштите и конзервације

Римски град (municipium) у Скеланима основан је највероватније у време цара
Хадријана (117-138) или Антонина Пија (138-161) на територији племенске
заједнице Диндара (civitas Dindariorum), која је посведочена почетком 1. века
у службеном списку аутономних административних јединица провинције
Далмације. Њено постојање у првој половини 2. века посведочено је и у натпису
једног њеног поглавара (принцепса) на споменику из Скелана. Loma, Svetlana, O
municipiumu, 30.07.2008. Municipium Malvesiatium, Skelani - Srebrenica. Посећено:
20.06.2014, доступно на: http://www.municipiumskelani.net/svetlana-loma-istoricarka-na-filozofskom-fakultetu-u-beogradu-o-municipiumu-u-skelanima/
2
Skelani, arheološko područje. Odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom, 21-24.11.
2011. Službeni glasnik BiH, br. 9/02, 70/06, i 64/08. Посећено: 1.07.2014, доступно на:
http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3359
1
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римских подних мозаика и фресака, највероватније из периода 4. века3.
Том приликом успостављена је прекогранична сарадња Народног
музеја Ужице са Археолошким музејом „Римски муниципијум“ у
Скеланима у сарадњи са Заводом за заштиту културно-историјског и
природног наслеђа РС. На пројекту у конзерваторској области чији
је руководилац била Милица Котур, учествовао је у име Народног
музеја Ужице конзерватор и рестауратор Драган Томановић.
Током конзервације и рестаурације мозаика, откривена
је и састављена (27 фрагмената) глава Медузе, која је промакла
претходним учесницима пројекта, а чија се вредност подједнако
огледа и у занатском и у ликовном изразу. Такође, уочен је специфичан
мотив Соломоновог чвора са пелтама, односно меандрична
четвороштитаста свастика са Соломоновим чвором у средишту, који
је, према досадашњим истраживањима, ретко присутан у источним
провинцијама Империје.
1. Мајстори, радионице и техника израде мозаика
У раном периоду развоја мозаика, од првих утиснутих
облутака4, а нарочито у периоду од 5. века пне до 1. века, могу се
пратити форме сачињене од необрађеног камена које су у одређеном
редоследу утискиване у подлогу. Варијетети облутака, најпре у
комбинацији црних и белих а касније и разнобојних, најпре су
постављани у форми у каквој су проналажени да би тек негде,
отприлике у 4. веку пне, мозаичари почели да их ломе на ситније,
прецизније комадиће, када, према речима Медића,5 мозаичар, у жељи
да се још више поигра израдом детаља, није више био задовољан

Babić, Mirko. Preliminarni rezultati istraživanja u Skelanima, 18.11.2008, Municipium
Malvesiatium, Skelani – Srebrenica. Посећено: 20.05.2014, доступно на: http://www.
municipiumskelani.net/preleminarni-rezultati-istrazivanja-u-skelanima/
4
Најстарији мозаик од облутака откривен је у Фригијском граду Гордију
(Анадолија) и потиче из 8. века пне. Детаљније види у: Garčević, Milun. Mozaik: povijest i izvedba, Akademija likovnih umjetnosti sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009, 13.
Чремошник наводи да је техника украшавања подова и зидова ситним коцкицама
позната још од 3. века пне у Халдеји и Египту али и да је Египат највише допринео
њеном развоју. Čremošnik, Irma. Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba u Bosni i Hercegovini, SOUR „Veselin Masleša“- „IRO Sarajevo“, Sarajevo, 1984, 7.
5
Медић, Милорад. Стари сликарски приручници, Републички завод за заштиту
споменика културе, Београд, 1999, 46.
3
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формом необрађеног облутка, већ га је пресекао и поделио у мање
комаде да би прецизније израдио неки детаљ. „Остаће тајна, али се
мора претпоставити да је сликарство легендарног Зеуксида, који је
радио у Пели и за кога је везана легенда да је сликањем светла и
сенки стварао такво илузионистичко сликарство да су птице слетале
да кљуцају зрневље воћа које је сликао, имало одлучујући утицај на
покушаје да се развију и обогате композиција, цртеж, форма и боја у
овој [мозаичкој] уметничкој техници“.6
Гарчевић7 наводи да је тек појавом тесере8 која је визуелно
постојала као мега форма у зидарству (opus quadratum) учињен
најзначајнији искорак у историји мозаика. Ипак, ширењем хеленизма
на Запад, Александрија, у којој су и раније постојали атељеи за
израду мозаика од облутака, постаје средиште науке и културе
а према већини стручњака, како Гарчевић9 наводи, и место изума
мозаичарске технике opus tessellatum10. Одатле ће се, захваљујући
путујућим мозаичарима, ова специфична техника развити по читавом
хеленистичком свету а потом и у римским провинцијама.
Путујуће радионице, биле су добро организоване (некада
су бројале и до 50 чланова) и чиниле су их три групе мајстора:
1. калцис коктори (calcis coctor), мајстори који су припремали
подлогу и носиоце за мозаик, односно креч и малтер, 2. лапидаријус
структори (lapidarius structor), мајстори који су набављали, секли
и припремали камен као и други материјал неопходан за израду
мозаика, и 3. музеаријуси (musearius), мајстори, односно уметници,
мозаичари који су замисао спроводили у дело. Трећа група мајсторамозаичара била је најважнија јер су они постављали коцкице и
израђивали важније детаље као што су лица и фигуре, биљке и дрвеће
или слова и орнаменти. Медић наводи да је дневно сваки мајстор

Исто.
Garčević, нав. дело, 2009, 18.
8
Сос из Пергамона (2. век пне), један од највећих античких уметника, изумео је
тесеру и пронашао начин израде емблеме. Busuladžić, Adnan. Umjetnost antičkih
mozaika na tlu Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2008, 83.
9
Garčević, нав. дело, 2009, 19.
10
Чремошник наводи да су се најстарији подни мозаици одржали у Грчкој из
периода 3. века пне када настаје техника opus tessellatum која подразумева поднице
састављене од коцкица исте величине а да ће се тек касније појавити техника opus
vermiculatum која подразумева коцкице различитих величина. Čremošnik, нав.
дело, 1984, 13.
6
7
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завршавао један квадратни лакат финог вермикулатума (vermiculatum) на зидним мозаицима, или шест до дванаест стопа обичног
опус музивума (opus musivum) на подним мозаицима. Пиктор
павиментаријус (pictor pavimentarius, за израду зидних мозаика pictor
parietarius) био је цртач, а пиктор имагинаријус (pictor imaginarius)
је био протомајстор, односно уметник који је компоновао садржаје
и украсе, познавао античку митологију, хришћанску иконографију,
и значење и употребу симбола, што се може пратити у писаним
траговима у Диоклецијановом Кодексу у ком су, између осталог,
одређене и дневнице уметника, мајстора и помоћних радника.11
Начин израде мозаика остао је забележен у Витрувијевом
делу De architectura: „Прво се положи слој камења који не смије
бити мање него што може стати у руке. Када се поставља подлога,
треба на три дијела камена помешати један дио креча. Затим, када
се та маса положи десет људи је добро набију дрвеним маљевима
(...) одозго се положи главни слој смјесе од опеке, тако да на три
њезина дијела дође један део креча. Он са слојем пода мора бити
дебео најмање шест палаца. Изнад тога пода стави се прави под од
тесера разних или коцкастих облика. Кад се то положи и слој добије
свој нагиб, треба да се тако оструже да буду свим коцкицама углови
једнако високи“.12
У настојању да одреди тачан развој мозаика, Гарчевић13 даје
опис њихове израде. Он наводи да се најпре ископа простор у дубини
од око 50 цм, који се затим набија и равнȃ у зависности од тога да
ли је у питању песковита или земљана подлога, да би се у коначном
процесу поставило три планирана слоја. Први слој је statumen и
представља носиви, дренажни слој и ваздушно циркулисање а
састављен је од већих комада камења или облутака (величине шаке)
дебљине од 8 до 12 цм. Други слој назива се rudus и изводи се од
ломљеног камена или шљунка (понекад с комадићима теракоте) и
креча у односу 3:1, дебљине око 25 цм. Трећи слој се назива nucleus
и финије је гранулације од претходног а састављен је од песка,

Медић, нав. дело, 1999, 49-50.
Lopac, Matija. Vitruvijevih deset knjiga o arhitekturi, knj. VII, Svjetlost, Sarajevo,
1951, 149.
13
Гарчевић, Милан. Технологија римских подних мозаика, у: Културно-историјско
наслеђе Сребренице кроз вијекове. Археолошки музеј “Rimski municipium”,
Скелани, Сребреница, 2012, 38.
11

12
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теракоте, млевене опеке и креча у односу 3:1, дебљине 12 цм. Сваки
слој се након постављања набија и на крају се синопијом (црвеном,
жутом или црном бојом) изводе главне линије композиције.
Гарчевић наводи, да се према познатим изворима, некада мислило
да су се у овом слоју полагале тесере, али је ипак установљен још
један, завршни, најфинији слој, састављен од мешавине креча
и брече (млевене вулканске прашине) дебљине 8 мм, у који су се
полагале тесере које су излазиле једном трећином из supranucleus-а.
Након завршетка под се фугирао смесом мермерног брашна, креча
(понекад обојеног пигментом) и песка, а затим се брусио (плави
камен), полирао и премазивао воском14.
Плиније Старији (XXXVI, lvii, 186, 187) наводи следеће
о припреми подова: „Израда подова на отвореном био је грчки
проналазак за покривање кућа. То је један лак начин за употребу у
областима са топлом климом, али неодговарајући тамо где су велике
падавине и мразеви. Основно је да два слоја састава морају бити
постављена један преко другог, и тад њихови крајеви морају бити
причвршћени доле да се избегне кривљење. Чистом шљунку треба
додати трећину његове тежине истуцаних уломака керамике: и тада
шљунак, мешан са две петине његове тежине креча, треба да буде
набијен на дебљину једне стопе. После тога, завршни слој шест
палаца дебљине мора бити постављен на шљунак и велике плоче
камена, дебеле не мање од 2 палца, постављене на њега. Треба држати
пад од 2 палца на 10 стопа и површину пажљиво изглачати брусним
каменом. Држи се непрактичним да се облаже дрвени под храстовим
даскама јер се оне криве: и још више, ипак се саветује продужити
слој папрати или сламе испод шљунка тако да штетни утицај живог
креча не може да допре до талпи. Важно је такође поставити основу
од облутака испод шљунка“.15
Квалитет мозаика зависио је од материјала и величине коцкица
израђених најчешће од стена из непосредне близине, затим од мермера
који је био најскупљи и стакла16. На уобичајеним геометријским
Исто.
Медић, нав. дело, 1999, 151-2.
16
Стаклене коцкице су се користиле када је било потребно нагласити поједине
делове и изазвати јаче ефекте или када нису постојале одговарајуће нијансе у
камену као што су светлозелене, плаве, љубичасте или наранџасте. Коцкице су
се често израђивале ломљењем стаклене погаче на лицу места, као у катедрали у
Тријеру, где је пронађена и пећ за њихово ливење. Čremošnik, нав. дело, 1984, 14.
14
15
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мозаицима коришћене су веће коцке док су се за приказе фигура
користиле коцкице различитих величина и то уобичајено, од споља
ка унутра ређане су веће па све ситније коцкице. Полагање коцкица
изводило се на два начина, односно тзв. позитивном и негативном
техником. Једноставни, двобојни геометријски мотиви израђивани
су углавном позитивном техником на тај начин што су коцкице
постављане директно на подлогу помоћу шаблона и летви17.
Сложеније, ликовне представе изводиле су се негативном техником
полагања коцкица помоћу платна на тај начин што се слика делила
на делове који су се потом преносили на комаде платна, тако да је
на сваком платну био бојама уцртан одговарајући део слике. На ове
слике лепиле су се коцкице које су стављане у масу подлоге мозаика
тако да је платно узорака остајало на површини мозаика са које се
касније скидало водом.
Током рестаурације и конзервације мозаика утврђено је да
је овај начин израде подлоге као и слагања мозаичких коцкица,
примењен на локалитету у Скеланима.
Мозаици откривени на локалитету Скелани, урађени су
углавном у техници опус теселатум (opus tessellatum), састављени
од коцкица приближно истих величина (tesserae), изузев појединих
емблемата где се коцкице битно умањују у зависности од важности
детаља и ликовног израза, ручно клесаних, где је примењивана
техника опус вермикулатум (opus vermiculatum), а понекад и опус
ретикулатум (opus reticulatum).18
Чремошник наводи да је један такав шаблон пронађен на Делосу и да је у питању
заправо комад лима од олова са изведеним мотивом бесконачне спирале који се
утискивао у масу малтера а затим су полагане коцке. Директно у масу полагале су
се коцке којима се попуњавао простор око мотива. Исто.
18
Опус теселатум подразумева мозаик од коцкица величине 1цм2 и више, утиснутих
у претежно једнаке и праве редове. Техника је употребљавана за једноставне
орнаменте или за неутралне позадине (tesselatus/tessella, дем. од tessera - коцкаст).
Опус вермикулатум је техника која подразумева коцкице неједнаке величине,
углавном мање, понекад и до 1мм, које лако граде цртеж и прате форму, а које нису
обавезно квадратне и постављане су у редовима, у виду глиста (vermiculus - црвић,
vermiculatus - црваст, црволик, а потом и коцкаст, шаролик). Техника је коришћена
посебно за израду мањих композиција које су се могле преносити и као емблеме
уграђивати у подове са мозаицима. Опус ретикулатум подразумева правилне
кокцице подједнаке величине, постављене истовремено у правилне вертикалне и
хоризонталне или дијагоналне редове, тако да линије састава коцкица одају утисак
мреже. Најчешће се користила за празна поља широких бордура. Медић, нав. дело,
1999, 53-54.
17
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Камен који је сачињавао највећи део палете, највероватније
је потицао из оближњих тада познатих и експлоатисаних рудника,
као и речног корита Дрине, јер је и сам процес израде римских
мозаика најчешће подразумевао отварање радионице у близини
неког каменолома где би се могао пронаћи највећи део материјала.
Путујуће радионице тако су подразумевале мешање мотива
присутних у главним центрима Империје али у и у провинцијским,
веома удаљеним деловима тадашњег Царства, као што је и квалитет
израде мозаика варирао. Мозаици су израђивани по устаљеним
обрасцима али и приватним наруџбинама а мешали су се и стилови
и утицаји.
Иако Чремошник19 наводи да су међу налазима мозаика у
Босни и Херцеговини ретка дела прворазредних уметничких и
техничких достигнућа, међу њима свакако спада пронађена глава
Медузе у Скеланима, о којој ће касније бити више речи. Такође,
Čremošnik20 наводи да су технички, мозаици углавном били добро
урађени али да постоје изузетци који указују на слабији квалитет
израде, односно на недовољно пажње посвећене самој чврстини
мозаичке подлоге, наводећи Вишиће и Паник и са тврдњом да су
слабије подлоге карактеристичне за мозаике после 1. века као и у
провинцијама.
На неким мозаицима на наведеним локалитетима појављује
се, као и у Скеланима, као последица лошије подлоге, подница која
није равна, већ је улегнута, нарочито у средини, и до 10 цм. Овако
слабије рађена подлога још се теже одржавала када је постављана на
стубиће хипокауста у просторијама са централним загревањем што
се такође јавило као проблем на подним мозаицима у Скеланима
(Прилог 2).

19
20

Исто.
Čremošnik, нав. дело, 1984, 15.
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2. Два мотива на локалитету Скелани: Соломонов чвор са
меандричном четвороштитастом свастиком
и глава крилате Медузе
Римљани су своје домове уређивали по личном укусу и на
основу предложака које су нудили путујући мозаичари21 широм
Империје22, али је сваки део био и тематски уређен. Такође, поред
храмова и приватних домова, све чешће се израђују мозаици и у
јавним зградама, а нарочито у термама, у којима су били заступљени
митолошки мотиви.
Очувани остаци мозаика који доминирају на локалитету
Скелани су сачињени углавном од флоралних и геометријских
орнамената. Присутно је и посебно интересантно, понављање
геометријских мотива: кругова (Прилог 1, 2 и 3) (исти мотив
присутан је у на локалитету Вишићи23), ромбова (Прилог 2 и 3),
Чремошник разликује грчке и римске мозаике наводећи да су римски мозаици
увек условљени архитектуром и да су првенствено сачували дводимензионални
карактер поднице у својству јединствене површине са функцијом простирке. Čremošnik, нав. дело, 1984, 13. Медић наводи да је од начина израде мозаика зависила
у извесној мери и композиција декорисане површине. Такође, међу најстаријим
фигуралним композицијама постоје преносиве мозаичке емблеме са приказима
из класичне митологије, које су израђиване у великим уметничким радионицама
и отпремане у најудаљеније крајеве Империје. Ови мозаици су морали имати
чврсту подлогу па су због тога постављани у касете од камена или печене глине.
Остали делови површине мозаика у просторији, у том случају су израђивани од
крупнијих коцкица, на лицу места. Касније су и емблеме израђиване у просторији
истовремено с осталим деловима мозаика и више нису постојале тако велике
разлике у величини коцкица између вермикулатума и теселатума. Медић,
нав. дело, 1999, 54-5. Гарчевић наводи да средином 2. века емблемате израђене
у техници опус вермикулатум сасвим уступају место уоквиреним централним
фигуралним деловима у којима тесере, сада теселе (лат. коцкице) нису мање
од делова који их окружују у опус теселатуму. То су тзв. псеудо-емблемате
које су могле бити урађене и постављене in citu као праве емблемате и најпре
су направљене у радионици а потом уметнуте у под. Иако, наизглед једнаки
емблематама од тог доба ће се називати панелима, без обзира на начин израде.
Garčević, нав. дело, 2009, 35.
22
Поред све чешћег присуства професионалних мозаичара јављају се и тзв.
теселаријуси (tessellarius), приучени мозаичари који су израђивали мозаике много
слабијег квалитета. Garčević, нав. дело, 2009, 33.
23
Čremošnik, нав. дело, 1984, пр. 2, 19. Ауторка наводи да је овај мотив био врло
омиљен и да се чак може пронаћи у разним варијацијама и на хришћанским
мозаицима из 5. и 6. века.
21
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меандричних свастика, Соломонових чворова и друго. Фризови
су углавном сачињени од плетеница (неке врсте развијене форме
Соломоновог чвора24, лозе бршљана и геометријске орнаментике.
Може се, такође, уочити специфичан мозаик састављен од квадрата
које уоквирује плетеница, а унутар ког се налазе наизменично
постављени квадрати и кругови. Паралела се може начинити са
готово идентичним мозаиком у Вишићима25.

Прилог 1. и 2. Мотив кругова који се секу, детаљ подног мозаика,
локалитет Скелани26

Соломонов чвор чине две петље међусобно уплетене а мотив се такође
поистовећује са Соломоновим печатом (sigillum Salomonis) који је у римско доба
имао вишеструко значење. Соломонов печат се неретко у литератури назива
и печат Гилоу (Guilloche knot) или двоструки чвор. Појављује се и на многим
јеврејским надгробним плочама и маузолејима као и у катакомбама других народа
и религија. Види у: Werness, Hope. Continuum Encyclopedia of Native art: Worldview,
symbolism, and culture in Africa, Oceania and North Africa, The Continuum International Publishing Group Ltd, London, 2000. и Nees, Lawrence. “Art and arhitecture”,
in: The new Cambridge Medieval history 1 (ed. McKitterick, Rosamond), Cambrigde
University Press, Cambridge, 1995, 809-845.
25
Čremošnik, нав. дело, 1984, сл. 2, 19.
26
Фото: Томановић, Драган, 3.10.2014.
24
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Прилог 3. Детаљ мозаика подељен плетеницама са квадратима27

2.1. Соломонов чвор са меандричном четвороштитастом
свастиком
На локалитету Скелани, меандрична свастика28 (Прилог 5
и 6) је присутан мотив који доминира на површини познатој као
мозаички тепих29. У белој, правоугаоној површини, уоквиреној црном
геометријском стилизованом флоралном бордуром (бршљанова
лоза)30 налазе се два низа црних меандричних свастика31, које су
Фото: Томановић, Драган, 3.10.2014.
Детаљније о присуству менадричне свастике на Кипру (римски мозаици у кући
Диониса) види у: Kondoleon, Christine, Domestic and divine: Roman mosaics in the
House of Dionysos, Cornell University Press, Ithaca, 1994.
29
Изглед мозаика попут тепиха је главна карактеристика грчко-хеленских подних
мозаика. Највероватније под утицајем сликарства, временом се појављује и
развија мањи фигурални део који се назива емблема и који је најчешће али не
увек постављен у средиште. Емблема је увек израђена од најфинијег најситнијег
камена а уоквирују је средње крупне а потом још крупније коцкице што указује на
„центрипеталну хијерархију материјала“. Детаљније, види у: Гарчевић, нав. дело,
2009.
30
Гарчевић наводи да је бршљан био, између осталог, и знак Максимијана.
Гарчевић, нав. дело, 2012, 48.
31
Меандрична свастика позната је и као четвороштитаста свастика. Такође,
мотиви полумесечатсог штита, односно пелте, могу се пратити у оквиру мозаика
провинције Далмације од најранијих примера у Рисну (2. век), преко Илиџе и
Петровца на мору, до примера пронађених на локалитету у Сасама (3. и 4. век) и
27
28
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назименично постављене у различитим смеровима, и унутар којих
је смештен полихроматски Соломонов чвор (црвена, бела и окер).
Свастику чине четири пелте, односно четири црна полумесечаста
штита.32 Линеарни црно-бели графички стил (валовита бршанова
лоза) утемељен je на строгом геометријском обрасцу.
Мотив пелте (касније развијена меандрична четвороштитаста
свастика), за који се тврди да је потпуно римски ликовни израз
настао у Италији, у 1. веку, ширио се углавном, по западном делу
античког света, односно осталим западним римским провинцијама,
укљујући и Северну Африку. Према бројним тврдњама33 у источним
провинцијама Империје га готово и нема, док се тек местимично
јавља у Грчкој, где би према ранијим претпоставкама, ако је грчког
порекла, морао бити учесталији. Пелта, као мотив изворно се јавља
у Италији (1-2. век), шири се даље по Британији и Германији, али,
како наводи Матулић34 никако пре 2. века. Он тврди да је за пренос
појединачних или групних мотива меандричних четвороштитастих
свастика у друге делове Империје, највероватније најважнију улогу
одиграла аквилејска школа-радионица при којој се овај мотив
учестало јавља крајем 2. века. Према његовој претпоставци, можда је
тим или директнијим утицајем пренешен и у провинцију Далмацију,
где се најранији пример меандричне четвороштитасте свастике са
уписаним квадратом јавља на једном мозаику из Илиџе, с краја 2.
и почетка 3. века.35 Сличан орнамент појављује се и на мозаику у
Петровцу на мору (крај 3. века), али је уместо квадрата уписан мотив
Соломоновог чвора (као што се јавља и у Скеланима). Меандрична
четвороштитаста свастика, као мотив, појављује се и у Салони,
Остији, Тиволију, Нвону (Швајцарска) и Aquincumu (Мађарска)36.

бројних ликовних решења на ранохришћанским мозаицима. Детаљније види у:
Matulić, Branko, „Motiv polumjesecastog štita na mozaicima Salonitanske škole-radionice
mozaika“, u: Vjesnik za arheologiju i historiju Dalmatinsku, sv. 87-89, Split, 1998, 379.
32
Matulić, нав. дело, 1998, 360-2.
33
Исто.
34
Matulić, нав. дело, 1998, 368-9.
35
Мотив пелте, такође се налази у Илиџи, на спољном оквиру мозаика, у виду
бордуре, где су четири пелте наспрамно постављене тако да чине паралелограм.
Пелте су чест мотив нарочито у Германији, где су служиле и као украси целих
мозаика. Čremošnik, нав. дело, 1984, пр. 22, 45-46.
36
Matulić, нав. дело, 1998, 368-9.

252

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Локалитет Скелани

Присуство менадричних свастика, такође наводи и Гарчевић37 у
контексту два примера: подни мозаик у римској вили у Пули (3. век)
и подни мозаик (2-3. век) из капеле светог Ивана у Пули (самостан
светог Фрање).38 Бузов39 наводи аквилејску и салонитанску школу
али сматра да је самих радионица било много више, подсећајући
да пелте, Соломонови чворови и друго, допиру и до Сирмијума,
Медијане и Гамзиграда, наводећи да је сигурно у то време било
много путујућих радионица.
Бусулаџић40 наводи примере мозика из Домавије (3-4. век),
данас Градине, код Сребренице где су такође пронађени бројни
прикази Соломоновог чвора, пелти и свастика. Он наводи да су
мозаици присутни на простору Босне и Херцеговине датирани у
период од 2. до 4. века али да свакако популаризација и ширење
израде римских мозаика почиње у трећем веку као и да од тог
периода доминирају прикази са појединачним ликовима.41
Мотив удвојене меандричне четвороштитасте свастике са
уписаним Соломоновим чвором, може се пратити и кроз пример
мозаичког тепиха (2. век) који се налази у италијанском античком
граду Остија (Прилог 7) који је некада био лучки град, и у ком је
нарочито негован карактеристичан двобојни, црно - бели мозаик,
углавном у другом веку. Друга налазишта такође упућују на то да
је овај мотив у дуалном приказу није био неуобичајен у римско
доба. Остија је свакако била и једна од првих римских колонија (335.
пне) која се развила у јаку трговачку и транзитну луку у којој су се

Гарчевић, Мирјана. „Подни мозаици у Хрватској од I. до III. ст“, у: Културноисторијско наслеђе Сребренице кроз вијекове. Археолошки музеј “Rimski municipium”, Скелани, Сребреница, 2012, 46-59.
38
У контексту ранохришћанских мозаика, Чремошник наводи пример пронађеног
фрагмента у меморијалној грађевини на Црквини у Панику 1968. године, који су
према њеном запажању лошег квалитета и локалне израде, а могу се датирати у
4. век. Четвороштитасту свастику, она међутим, у овом случају назива вировитом
розетом. Čremošnik, нав. дело, 1984, пр. 74, 104.
39
Buzov, Marija. „Pitanje domaćih mozaičkih radionica“, Prilozi 2, 1985, 53.
40
Busuladžić, Adnan. Umjetnost antičkih mozaika na tlu Bosne i Hercegovine, Zemaljski
muzej Bosne i Hercegovine, 2008, 24.
41
Чремошник наводи да се мотиви пелте, меандара, Соломоновог чвора, свастика,
кругова који се секу и друго, јављају често на касноантичким и ранохришћанским
мозаицима 4. века као у Гамзиграду и Стобима, а чак се одражавају и на мозаицима
5. и 6. века у Царичином граду и Хераклеји. Čremošnik, нав. дело, 1984, 104.
37
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мешали утицаји различитих религија и култова42. Из римског доба
остало је сачувано око 450 мозаика а познато је да је поред бројних
богато украшених кућа и храмова, у 1. веку подигнута и синагога као
и храм египатске богиње Изиде. Ту се јављају и прве тзв. рекламе
израђене у мозаицима.43

Прилог 4. Соломонов чвор са пелтама, локалитет Скелани44

Прилог 5. Меандрична свастика са Соломоновим чвором,
на мозаичком тепиху, локалитет Скелани45

Мозаик почиње да се користи и у сврху окултизма што је видљиво у митреју felicissimvs (3. век) на ком су сликовито и симболично приказани степени иницијације.
Детаљније о култовима у античкој Остији види у: Garčević, нав. дело, 2009, 39-44.
43
Исто.
44
Фото: Драган Томановић, Скелани, 5.08.2014.
45
Исто.
42
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Прилог 6. Меандрична свастика са Соломоновим чвором (детаљ),
локалитет Скелани46

Прилог 7. Меандрична свастика са Соломоновим чвором,
Локалитет Остија, 2. век47

Мотив четвороштитасте меандричне свастике са Соломоновим
чвором48, уобичајено се налазио у ходницима или на улазу у приватне
куће. Сам мотив Соломоновог чвора с обзиром на његову динамичку
природу и снагу непрекидног кретања, проналази се на подним
мозаицима у безброј разних варијетета где је поред декоративног
имао и снажан симболички значај. Тако су се подови састојали из
мноштва Соломонових чворова који су се постепено претварали у
мозаичке тепихе.
Исто.
Свастика в культуре европеьских народов, објављено: 24.10.2014, посећено
10.3.2015. Доступно на: http://loreley10.livejournal.com/23394.html
48
Детаљније о пореклу и симболици овог мотива види у: Liu Y., Toussaint G. T.,
“Unraveling Roman mosaic meander patterns: A simple algorithm for their generation,”
Journal of Mathematics and the Arts, Vol. 4, Issue 1, 2010, 1 - 11. Посећено, 10.06.
2015, доступно на: http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/teaching/dm-reading-assignments/Chedworth.pdf
46
47
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2.2. Фигурални мотиви: глава крилате Медузе
Поред геометријских и флоралних мотива који доминирају на
локалитету Скелани, пронађени су и делимично очувани фрагменти
сцене из лова (Прилог 8), женског торза (можда приказ богиње
Амфритите која је била један од омиљених митолошких мотива из
грчких епова) (Прилог 9), који је такође уочио Драган Томановић,
и глава Медузе - Горгоне (Прилог 10), такође преузета из грчке
митологије, коју су пронашли и саставили аутори текста.

Прилог 8. Детаљ са сцене из лова, локалитет Скелани49

Прилог 9. Женски торзо, детаљ, локалитет Скелани50
49
50

Фото: Драган Томановић, 15.08.2014.
Исто.
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Прилог 10. Женски торзо након чишћења, детаљ,
локалитет Скелани51

Поступак се развијао најпре откривањем ока Медузе (Драган
Томановић) (Прилог 11) а потом откривањем и ситнијих фрагмената
и њиховог уклапања (Виолета Цветковска и Драган Томановић)
(Прилог 12, 13 и 14). Фрагменти су били разбацани по терену
Задружног дома (Прилог 16), делимично или потпуно покривени
блатом, оштећени и помешани са осталим фрагментима различитих
мозаичких целина, који су се налазили у истом стању. Састављена
је цела лева страна централне композиције односно, лице, змијолика
коса и крила Медузе из 27 фрагмената. Израда и композиција,
према запажању аутора, представљају један од најбољих приказа
у источном делу Империје. Централни део панела, односно глава
Медузе, израђена је у техници опус вермикулатум. Колорит је
изразито живописан а тонови су лазурни, готово акварелски
постигнути савршеним обликовањем које се најснажније истиче
51

Фото: Драган Томановић, 10.10.2014.
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управо на лицу Медузе. Композицијски централни мотиви52 Медузе,
као и финија израда на месту где се налази фигура, позната под
називом emblemata53 (касније pseudo-emblemata), настали су најпре
у птоломејској Александрији. Лик Медузе постављан је најчешће у
triclinium (сала за госте, ручавање и прославе), односно у његово
средиште (пример Cesareum-а, прва половина 2. века).54 Сцена
Медузе такође је постављана и у tepidarium (топло римско купатило
загревано хипокаустима или подним грејањем).

Прилог 11. Око Медузе и део лица, локалитет Скелани55
Као две главне схеме римских геометријских мозаика јављају се схема са
централним мотивом и схема са ређањем једног мотива или комбинација више
њих. Схема са централним мотивом коме су подређени појединачни мотиви
карактеристична је за хеленистичке мозаике и преузета је из Грчке. Čremošnik,
нав. дело, 1984, 19.
53
Емблеме, као најскупљи део мозаика, чије су скице правили најбољи уметници,
најчешће су израђиване у радионицама и потом постављане in situ.
54
McKenzie, Judith. The architecture of Alexandria and Egypt, C. 300 B.C. to A.D. 700,
Tom 63, Yale University Press, Yale, 2007, 180
55
Фото: Драган Томановић, 5.08.2014.
52
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Прилог 12 и 13. Детаљи главе Медузе, локалитет Скелани56

На територији Босне и Херцеговине, Чремошник57
претпоставља да се лик Горгоне (Медузе) налазио на мозаику у
Илиџи, у перистилној згради, у централном квадрату али је потпуно
уништен. На територији Србије, најзначајнији лик крилате Медузе
проналази се у Медијани, у перистилној вили.
Поједини аутори (Daszewski, Dunbabin) слажу се у томе да је
представљање лика Медузе и у хеленистичком и у римском свету
првенствено имало апотропејско значење.58 Она је уобичајено имала
крупне очи, косу од змија и пар крила. Међутим, мотив крилате
Медузе, као утицаја грчких симбола, може се пратити и у илирском
свету.59 Такође, интересантан је и налаз једног антефикса у Вишићима
Фото: Драган Томановић, 5.08.2014.
Чремошник, нав. дело, 1984, 54.
58
Sweetman, Rebecca, The mosaic of Roman Crete: Art, archaeology and social change,
Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 51-52.
59
Кукоч анализира мотив крилате Горгоне/Сунца на појасним плочицама из 2.
века пне на локалитетима Прозор (Лика), Ошанић (Херцеговина) и Гостиље (Црна
Гора). Ауторка наводи да прикази не осликавају грчки мит већ илирску причу
где се органски повезана са Стаблом-средиштем света Горгона/Сунце налази у
средишту универзума. Kukoč, Sineva. „Grčki simboli u ilirskom svijetu“, Opuscula archaeologica 22, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1998, 7-26. О
утицају и тумачењу Горгоне у ранохришћанској уметности и њеном пореклу види
у: Цветковска, Виолета. „Чудотворни предмети византијске уметности“, у: „Ниш
и Византија IX: У сусрет обележавању годишњице Миланског едикта“ (ур. Миша
Ракоција), Универзитет у Нишу-Нишки културни центар, Ниш, 2010, 257-266, Spier, Jefrey.“Medieval Byzantine magical amulets and their tradition”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 65, 1993, 25-62. Vikan, Gary. „Art, Medicine and Magic
in Early Byzantium”, in: Dumbarton Oaks Papers 38 (Ed. Talbot, Alice-Mary), Harvard
University Press, Washington D.C, 1984, 65-86.
56
57
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са рељефом Медузине главе. Приказ Медузе је стилизован, лице је
смирено и представља варијанту мирне Горгоне као честе представе
у римском периоду. Према веровању Римљана Медуза је била
и заштитница домаћинства тако да је њен лик често постављан
на антефиксима, служио да заштити кућу.60 Бројни проналасци
римских камеја61 са ликом Горгоне-Медузе такође, сведоче о
њеној заштитничкој улози. Касније ће се Медуза јављати и у
ранохришћанској симболици на бројним тзв. гностичким амајлијама
као заштитница, са грчким инскрипцијама, парафразе на Псалам 91,
1: „Који живе у заклону вишњега“.62
Према грчкој митологији, постојале су три сестре (Стена,
Еуријала и Медуза) чија је коса била сачињена од змија а погледом
би свако људско биће претварале у камен. Медуза, која је једина међу
њима била смртна, била је у почетку прелепог обличја али ју је Атена
претворила у крилато чудовиште јер је била у емотивној вези са
Посејдоном, богом мора. Јунак Персеј убио је Медузу не погледавши
никада директно у њу већ само у њен одраз на свом штиту.63 Иако
приказивана као страшно чудовиште, временом је Медуза попримила
обличје прелепе жене у визуелном изразу уметника. Томе у прилог
говори Милн тумачећи вазу стила Полигнотос (450-30. пне) где се
страшно обличје Медузе преображава у лик прелепе жене.64

Arheološko područje - Rimska vila (Villa Rusticae) u Višićima, (lokalitet „Kućišta”)
sa ostacima iz rimskog antičkog perioda, ranog i kasnog srednjeg vijeka (slavensko
naselje i groblje), općina Čapljina. Odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom,
7-13.07. 2009. Službeni glasnik BiH, br. 38/12. Посећено: 1.07.2014. Доступно на:
http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3252
Прикази антефикса са главом Медузе као заштитнице дома од сваког зла могу
се пратити и из много ранијег периода. Види: Antefix with the head of Meduza,
6th century B.C, Tarantine: Said to be from Taranto. Heilbrunn Timeline of Art History,
The Metropoliten Museum of Art, New York, (October) 2006. Посећено: 10.07.2014.
Доступно на: http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/26.60.73
61
Детаљније о Виминацијуму види у: http://viminacium.org.rs/viminacium/istorijat-istrazivanja/
62
Vikan, нав. дело, 56.
63
Koterel, Artur, Rečnik svetske mitologije, Beograd, Nolit, 1998, 224.
64
Milne, Marjorie. “Perseus and Medusa on the Attic Vase” in The Metropolitan Museum
of Art Bulletin New Series, 4-5. 1964, 126.
60
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Прилог 14. Крилата Медуза, фрагменти, локалитет Скелани65

Прилог 15 . Реконструкција главе крилате Медузе66

65
66

Фото: Драган Томановић, 15.08. 2014. Скелани.
Драган Томановић, 20.09. 2014.
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Прилог 16. Нацрт са удвојеном свастиком и уцртаном Соломонови чвором,
и главом Медузе, локалитет Скелани67

67

Израдио: Драган Томановић, октобар 2014.
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Прилог 17. Драган Томановић саставља фрагменте Медузе,
локалитет Скелани68

Закључак
Римски мозаици на простору Босне и Херцеговине, данас
Републике Српске (Скелани), који се уклапају у општи ток развоја
мозаика Империје, са повременим особеностима које се испољавају
и у другим привинцијама, могу се пратити од периода 2. до 4. века.
Ипак, у римским провинцијама ликовне представе на мозаицима су
биле много ређе него геометријски мотиви јер су због скупе израде
били присутни само у вилама богатих људи.69 Многи мотиви воде
порекло од хеленистичких мозаика, који се преносе преко Италије и
у друге делове Империје, односно, у провинције, нарочито у периоду
3. и 4. века када долази до обнављања античких узора и покушаја
подражавања тродимензионалности у геометријским формама
68
69

Фото: Виолета Цветковска, 5.08. 2014.
Čremošnik, нав. дело, 1984, 106-107.
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(Соломонов чвор, Прилог 4, 5 и 6). Поједини мотиви јављају се у
својој изворној форми док други доживљавају преобликовање и
комбинују се у складу са укусом и потребама. Схеме и репертоар
мотива у Скеланима могу се повезати, по сличности, са мозаицима
пронађеним у италијанским вилама и другим објектима.70
Најснажнија веза може се уочити кроз пример подног мозаичког
тепиха у Скеланима са мотивом удвојене четвороштитасте свастике
који се јавља у античкој Остији (2. век). Разлика је приметна у фризу
мозаика али и у компоновању боја. Мозаик из Остије прати црнобели модел док се у Скеланима јавља валерски низ боја у покушају
имитирања тродимензионалности.
Геометријски мозаици у Скеланима углавном су четворобојни
и по свом изразу и изради такође указују на везу са италијанским
мозаицима. Такође, присутни мотиви указују на схему која се састоји
из комбинације једноставних и развијених мотива, где преовладава
бела основа, али се јавља и модел шаролике простирке.
Уобичајена схема са ликовном представом праћена је мање
важним геометријским мотивима. Чремошник наводи да су сви
фигурални прикази на мозаицима са територије Босне и Херцеговине
првенствено митолошког карактера. Томе у прилог говори и лик
крилате Медузе пронађен у Скеланима, као и део женског торза.
Према тврдњама археолога, на које су се аутори текста у току
истраживања позивали, мозаици са локалитета Скелани могу се
приписати извесној вези са аквилејском и/или салонитском школом.
С обзиром на то да о локалитету Скелани, још увек не постоји
довољно обимна литература, да се локалитет још увек истражује,
као и на то да су рестауратоско-конзерваторски радови још увек у
току, не може се за сада прецизно говорити о свим утицајима који
су допринели одређивању мотива као и избору материјала и начину
израде мозаика.

Главни процват римског мозаика а нарочито фигуративног везује се за 3. век када
нестају сцене са више фигура а замењују их појединачни ликови постављени у
полигоналне оквире, карактеристичне за доба Севера. Тада се мотиви не појављују
само на белим основама већ се све чешће претварају у шаролике простирке. Исто.
Модел шаролике простирке приметан је и на појединим мозаицима у Скеланима
(Прилог 3).

70
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Summary

ARCHAEOLOGICAL SITE SKELANI:
SOLOMON’S KNOT WITH “PELTA-SWASTIKA”
AND WINGED MEDUSA’S HEAD

Abstract: During 2014 (August-September) were conducted conservation and restoration works on Roman mosaics which are unique in
the Balkan, on the archaeological site Skelani, the Municipality of Srebrenica. The project was created as a result of cross-border cooperation
between the Užice’s National Museum and the Archaeological Museum
“Roman municipium” in Skelani with support of the Institute for the Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of the Republic of
Srpska. The project has involved in conservation areas, as a representative of the Užice’s National Museum, conservator and restorer Dragan
Tomanović. During the work was discovered mosaic with the winged
head of Medusa. The paper deals with the technique of mosaic making.
Also, the paper discusses the motives of Winged Medusa’s head and Solomon’s knot with “pelta-swastika” (rare motive in Eastern Province).
Key works: Roman mosaics, Solomon’s knot, winged Medusa’s
head.
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УДК: 624.21:929 Јевтовић Љ.
012 Јевтовић Љ.

СЕЋАЊЕ НА ПРОФЕСОРА ЉУБОМИРА
ЈЕВТОВИЋА

Дипл.инг. Љубомир Јевтовић је потомак познате ужичке
породице Јевтовић, отац Ђорђе је био грађевински инжењер а деда
Сретен Јевтовић почетком 20 веке једно време председник општине
ужичке. Рођен је 2.7 1914.г. у Чачку. Грађевински одсек Техничког
факултета Београдског унивезитета завршио је 1939. године.
По завршетку студија запошљава се у одељењу за грађење
железница у Београду на месту деоничког инжењера у Секцији за
грађење пруге Чачак-Бања Лука у Чачку. На том месту остаје до
почетка Другог светског рата 1941., када по ратном распореду одлази
у Секцију за одржавања пруге у Крушевцу. У јесен исте године,
премештен је на рад у конструктивни одсек Генералне дирекције у
Београду, где остаје до краја рата.
По ослобођењу Београда учествује у обнови порушених
мостова на железничким пругама и члан је „Перманентне комисије“
за преглед порушених комисија, чији се рад састојао у обилажењу
порушених железничких мостова,узимању података за сваки
објекат о његовим оштећењима а потом у бироу на изради детаљних
пројеката за оправку мостова. Касније прелази у Југословенску групу
за обнову друмско-железничког моста преко Дунава у Београду.
Крајем 1946. године прелази на рад у Тител где се образује
пројектантска група која на крају прераста у грађевинско предузеће
„Мостоградња“. У саставу те групе остаје до краја 1949.године. Од
1948. године обавља дужност шефа групе. За ово време радио је на
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пројектима више челичних мостова чија је основна карактеристика
била да су били израђени од претежно старог материјала, скупљеног
са разних страна,од остатака порушених мостова и других челичних
конструкција. Значајнији мостови на којима је радио дипл.инг.
Јевтовић у том периоду били су железнички мост преко Дунава код
Богојева, затим железнички мост преко Саве код Јасеновца, преко
Уне код Кулен Вакуфа, преко Муре код Лендаве и преко Саве код
Остружнице.
Крајем 1949. године, прелази на рад у Београд у Завод за
студије, пројектовање и надзор грађења железничких пруга,где
остаје до 1969. године. Ту ради у бироу за челичне конструкције
на пројектовању челичних конструкција, махом челичних мостова
а од половине 1956. године, преузима и руковођење овим бироом.
Половином 1969. године прелази на рад у тадашњи железнички
Институт „Кирило Савић“, у коме је радио на радном месту вишег
техничког саветника у ООУР Железничко-технички Институр.
По преласку из Титела у Београд, ради такође, на обнови
порушених мостова,али углавном на изради пројеката дефинитивне
оправке оштећених челичних мостова, а затим и на изради пројеката
за нове мостове.

2. СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАД
Стручни и научни рад дипл.инг. Љ. Јевтовића у области
челичних конструкција, посебно челичних мостова, веома је богат
и разноврстан. Он већ више од 25 година представља врхунског
стручњака у овој области.Послератни развој и и успон наше
конструктивне технике у овој области не може се замислити без
остварења и удела дипл.инг. Љ. Јевтовића.
Студиозан и оријентисан ка високој стручној и научној
анализи ове проблематике он је остварио дела која могу да послуже
на част нашој конструктивној техници, како у националним, тако и у
интернационалним размерама.
Значајни пројекти у којима је дипл.инг. Љ. Јевтовић учествовао
као главни пројектант или као непосредни руководилац-саветник,
сврстани су хронолошки у списку стручних радова.
Међу најзначајније радове из области мостова треба поменути
Панчевачки мост, мост преко Мале Ријеке, на прузи Београд - Бар,
као и нови железнички мост у Београду. Сви ови објекти, као што је
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то добро познато нашој стручној јавности, представљају остварења
која по својим димензијама, конструктивном решењу и обликовању
представљају научни и стручни прилог овој врсти грађевинске технике.
И други радови дипл. инг. Љ. Јевтовића представљају увек
синтезу оригиналног конструктивног решења и научне студије и
дају подстицај онима који ће се касније бавити овим послом.
Писани радови дипл. инг. Љ. Јевтовића, дати су у списку
писаних радова драгоцен су прилог нашој литератури у овој области,
која је иначе релативно сиромашна. Они објашњавају и дају анализу
његових објашњења.
Рад у списку радова под бројем 1 садржи оригинално решење
за добијање утицаја из утицајних линија помоћу специјално конструисаног номограма. Метод је доста коришћен у пракси и чини
допринос примени Теорије конструкције.
У раду под бројем 2, разрађен је метод да се на поуздан, брз
и економичан начин изврши снимање челичних конструкција за
које не постоји техничка документација. Метод је омогућио да се
у периоду обнове порушених мостова / период по завршетку рата
/могла брзо и са ограниченим бројем стручног кадра, да обнови
неопходна техничка документација, која је била готово сва за време
рата уништена и да се на бази тако обновљене документације изврши
дефектоскопија оштећених места и израде пројекти оправке. Метод
се и данас користи када настане потреба за ојачање неке конструкције
за коју не постоји техничка документација.
У раду под бројем 3, су поред других детаља који се односе
на на разне објекте, приказани и научно-истраживачки радови
који су предузети да се експерименталним путем реше исања
штапова решеткастих носача.Проблем је уочен при пројектовању
Панчевачког моста у Београду,а добијено решење је примењивано
и за слична решења на другим објектима. Међу 24 челична
колико их је било на новој прузи Сарајево-Плоче, врло различити
распона и система, у раду под бројем 4, одабрано је и приказано
више оригиналних конструктивних решења која чине допринос
дисциплини конструисања челичних конструкција. Међу мостовима
средњих распона,налазе се и први пут код нас примењене спрегнуте
конструкције за железничке мостове. За ове системе је израђен и
нови начин теоријског распореда појасних ламела.Такође је дат и
нов начин одређивања величине затежућих напона у појасу који је
ослабљен рупама за закивке. На датом примеру је и илустрована.
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Нa датом примеру је илустрована разлика у величини напона када
се одређују на начин како сада прописују нормативи и када би се
радило по новом методу. Добивена разлика од око 15 % указује да
је неопходно овај феномен разјаснити и експерименталним путем,
зашто се пледира и од аутора новог решења. Овај проблем као и
проблем понашања штапова сандучастог пресека у пределу наставка
када се он изводи метаморфозом попречног пресека из затвореног
сандучастог пресека у отворени „H“ пресек /видети рад под 10/,
који је такође конструктивно решење аутора рада и примењено је на
више мостова у пракси, добили су од Фонда за научна истраживања
Српске скадемије наука и уметности подршку и финансијску помоћ
да се и експериментално реше.
У публикацијама под бројем 5, 6, 8 , и 9. су изнета различита
конструктивна решења и теоријске студије који су примењивани на
неким од пројеката из групе „Стручни радови“. Међу њима се могу
издвојити као вашнија оригинална решења и студије:
Решење прикључака попречних носача и спрегова из главног
носача са појасевима од штапова са затвореним сандучастим
попречним пресеком.
Попречна диспозиција Панчевачког моста, са применом са
применом конзола врло великих распона које носе друмски коловоз
предсатља јединствено решење. За доказ исправности усвојене
концепције спрегнутог и преднапрегнутог попречног пресека
конзоле и друмских подужних носача, било је потребно да се изврше
опсежна експериментална истраживања из области технологије
израде бетона у условима сталних вибрација за време ствдњавања
бетона.
У пројекту Панчевачког моста, који спада у наше највеће
мостове и по распонима и по саобраћајном капацитету, израђена је
посебна студија теоријског карактера чији су резултати коришћени
у пројекту моста, разрађен је оригинални метод за добијање
укупног утицаја помоћу збирних утицаја линија за једновремено
дејство вертикалног оптерећења од воза и хоризонталног подужног
оптерећења од кочења истог воза.
За мост преко Мале Ријеке, под бројем 7 рад, на недавно
завршеној прузи Београд Бар, који својом општом диспозицијом
представља јединствену диспозицију, примљена су конструктивна
решења за поједине елементе који одступају од рутинских. Да би се
смањили паразитни утицаји у прикључцима дијагонала и у појасним
272

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

Сећање на професора Љубомира Јевтовића

штаповима изнад ослонаца континуалног решеткастог главног
носача, изведена су посебна конструктивна решења са циљем да се
ти утицаји смање. Да би се исправност концепције прверила, у току
је и експериментално опажање ефекта предузетих конструктивних
мера. Овај научно истраживачки рад се финансира делимично и из
Републићког фонда за научно истраживачки рад. Други проблем
везан за овај мост је дејство изузетно јаког ветра на конструкцију
и возила. Овај задатак обухваћен је студијом чији је лабораторијски
део у потпуности завршен.
Следећи своје концепције у обликовању штапова решеткастих носача и о њиховом спајању у чворовима, дипл. инг.
Јевтовић се заједно с академиком М. Милосављевићем подухватио
сложеног научно истраживачког задатка /рад под броје м / 10 /
-експерименталног испитивања наставака затворених сандучастих
штапова. Овај опсежан научно истраживачки рад окончан је успешно
и приказан у САНУ.
Његово објављивање у облику монографије Академије управо
је у припреми за штампу.
Поједини радови, као радови под 1,2,4,6,7,9 и 10. из списка
писаних радова, у целини или у својим детаљима представљају
оригиналне прилоге теориј и конструисању челичних конструкција.
Дипл. инг. Љубомир Јевтовић је један од најистакнутијих
наших стручњака из области мостоградње и челичних конструкција.
Његова остварења и писани радови представљају синтезу научне
студије и практичних остварења.

СТРУЧНИ РАДОВИ:
1. Више мостова на делу пруге Београд-Бар између Вреоца и
Лајковца и Титограда до Бара, са већим мостовима преко Колубаре
и Скадарског језера.
2. Друмски и железнички мост преко Саве код Шанца.
3. Нови друмско-железнички мост преко Дунава /Панчевачки мост/
4. Више железничких мостова преко канала Дунав-Тиса-Дунав.
5. Железнички мост преко Саве код Загреба /пруга Сесвете-Горица/
6. На прузи Сарајево-Плоче 24 моста, од којих су значајнија четири
прелаза преко Неретве.
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7. Три моста /преко Себиновачке реке на прузи Мајданпек - Бор и
преко Увца на прузи Београд-Бар који чини фамилију мостова са
истим елементима.
8. Два моста /преко Колубаре на прузи Вреоци-Обреновац и
преко Врдара у рејону Скопског чвора /истих рачунских шема али
различитих конструктивних обрада/ на овим мостовима је проверена
могућност да се код решеткастих носача са мањом дужином поља,
раде појасни штапови већих дужина са циљем да се сведе број
монтажних наставака на најмању могућу меру.
9. Три веће моста на прузи Београд-Бар, преко Лима код Бродарева,
преко Мале Ријеке и код Косарског бријега
Сви наведени мостови су изграђени и налазе се и налазе се у
експлоатацији или су пред пуштањем у саобраћај. Њихови елаборати
се налазе у архиви Завода за пројектовање ЗЈЖ или Институт
„Кирило Савић“
Значајни ИДЕЈНИ пројекти за мостове који нису реализовани:
1. Друмско-железнички мост преко Дунава код Новог Сада / пројекат
награђен на конкурсу/.
2. Друмски мост преко Саве код Орашја /пројекат награђен на
конкурсу/.
3. Железнички двоколосечни мост преко Саве у оквиру новог
железничког чвора у Београду, варијанте са укљештеним луком..

ПИСАНИ СТРУЧНИ РАДОВИ
1. Ординатограм и ординатометар-Наше грађевинарство 1953. год.
/у заједници са инжењером Д. Кузмановићем, рад саопштен на I
Конгресу Југословенског друштва грађевинских конструктора у
Загребу 1953. године.
2. Обнова неких челичних желеничких мостова и израда нових
у периоду обнове-Наше грађевинарство 1953 год. /у заједници
са инжењером Б. Кузмановићем, рад саопштен на I Конгресу
Југословенског друштва грађевинских конструктора у Загребу,
1953.г.
3. Данашње стање мостоградње и челичних конструкција у
Југославији-публикација поводом годишње скупштине Интернационалног института за заваривање у Опатији 1959. године /рад написан
у коауторству са М. Радојковићем, Б. Хреном и П. Церјаком. Рад је
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саопштен и на IV Конгресу Југословенског друштва грађевинских
конструктора у Порторожу 1969. године
5. Челични мост преко долине реке Сакашнице на прузи МајданпекБор-Наше грађевинарство 1969. године /у коауторству са инжењером
Б. Радићем.
6. Примена спрегнутих конструкција на друмским и железничким
мостовима-посебно издање часописа “ Изградња“ Спрегнуте
конструкције.
7. Мост преко Мале Ријеке-посебно издање Савеза грађевинских
инжењера и техничара Србије и Савеза грађевинских инжењера и
техничара Црне Горе и Дирекције за изгрдњу пруге Београд-Бар,
поводом симпозијума о изградњи пруге Београд-Бар-Златибор 1971.
године.
8. Наша изградња челичних мостова од после рата до данасКонференција на V Конгресу Југословенског друштва грађевинских
конструктора-Будва 1974. Године.
9. Челични мостови-Савремене челичне конструкције, посебно
издање „Изградње“.
10. Експериментално проучавање понашања наставка затворених
сандучастих штапова од челика. У коауторству са академиком
Миодрагом Милосављевићем. Саопштење поднето на састанку
Одељења техничких наука САНУ, који је одржан 28. октобра 1975.
године.
Иницијативу да се објави биографија проф Љ. Јевтовића дао
је инг. Миливоје П. Јоксимовић, диpл. грађевински инжењер из
Београда. Сви биографски подаци су преузети из документације
коју је професор Љ. Јевтовић саставио.
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проф. Љубомир Ђ. Јефтовић, дипл. инг. грађ. научни саветник
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“Панчевачки мост“ на Дунаву код Београда, железничко- друмски мост

Железнички мост „Јабланица“ на прузи Сарајево-Плоче
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Мост „Мала ријека“ на прузи Београд-Бар
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др Олга ЗИРОЈЕВИЋ

УДК: 392.81
641.56:633.12(091)

ПОВРАТАК ХЕЉДЕ
Још једна културна биљка која нам је дошла с истока. Тачније,
на Балкан су је донели Турци, а у Европу је доспела с монголским
провалама. Постојбина јој је у централној Азији. Сходно најновијим
сазнањима (Википедија) на том простору, значи, од Бајкалског језера
до Манџурије (данас североисточни део Кине) и данас расту њени
дивљи облици. У Кини треба да је већ пре 4000 година била позната
као корисна биљка. Ослањајући се на археолошке налазе, једну врсту
хељде ,познавала је и Европа гвозденог доба. По другој претпоставци
хељду треба да су донели Хуни 375. године. Везују је и за продор
Сарацена у Средоземље. Или су, пак, њено семе донели Крсташи
односно да је доспела у Европу и северну Африку захваљујући
шпанским Маврима. У Средњу Европу односно до Шлезије и Беча,
монголске хорде стижу 1241.Први писани помен о узгоју хељде у
Доњој Саксонији датира из 1385. године
Када је реч о путевима њеног приспећа често су, по обичају,
индикативна и сама имена која носи овај неофит (што важи и за
остале неофите). Па га, отуда, у Шпанији, Италији и Француској
везују за Сарацене: trigo sarraceno, grano saraceno, sarazin. На нашим
просторима најчешће - хељда (перс. helde), назив који је стигао с
Турцима. Уз уобичајене домаће варијанте: елда, елса, еља, ељда,
једа, јејда, јелда. И Хрвати имају хељду, а Бугари елду (уз чрвенку).
Са запада су донети називи: хајдина, хајдиње, ајда, који се, понегде,
доводе у везу са немачким називом за лоше земљиште (Heide) на
којем се узгајала ова скромна биљка. Међутим, сорпски, словачки и
чешки назив за хељду - pohanka - сведочи поуздано да је овде, ипак,
реч о биљци примљеној од неверника (нен. Heide - паганин) односно
од нехришћана.
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Донекле, је, значи, у праву Драгиша Лапчевић, који пишући
(1923) о Нашој старој пољопривредној култури, тврди да су име
хељда од свих Словена задржали само Срби.
Штавише, ове речи нема данас ни у турском језику (нема је
чак ни у старијим речницима). Уместо ње ту се користе називи: kara
bugday, esmer bugday, sert bugday (црна односно тврда пшеница). А
исто име носи данас и код Персијанаца (gendom siyah), док реч хелде
налазимо (засад) само у Персијско-енглеском речнику с краја XIX
века (F. Steingass).
Ослањајући се на најновију монографију о Хељди (Ђорђе
Гламочлија) овај род има 15 врста, једногодишњих и вишегодишњих,
али за производњу су интересантне само три врсте хељде: обична
хељда, Fagopyrum esculentum, татарска хељда, Fagopyrum tataricum и
вишегодишња хељда, Fagopyrum cymossum.
Прва врста, обична хељда, има највећи потенцијал родности и
најкрупније плодове који се одликују највећом хранљивом вредношћу,
зрна се користе у исхрани људи, а жетвени остаци као сточна храна,
за простирке или у фармацеутској индустрији (за добијање рутина);
татарску хељду гаје народи источне Азије као врло добру крмну
биљку (у стаблима и листовима има највећу количину рутина),
а вишегодишња хељда се гаји у брдско-планинским подручјима
Индије и Непала као повртарска и крмна биљка, има велику количину
рутина, па се користи претежно у народној медицини.
Обична хељда, због сличности у хемијском саставу зрна, као
и начина коришћења, сврстава се у житарице иако према ботаничкој
припадности спада у породицу троскотница (Polygonaceae). Своје, до
данас важеће ботаничко име - Fagopyrum esculentum - дугује Conradu
Moench-u (1744-1805).
Хељди одговара лако, песковито земљиште, које је неплодно
за све остале житарице. Само тражи доста влаге, потребе у топлоти
нису велике. Чистач је тла и погодна за његову гнојидбу. Има и кратак
вегетациони период који у просеку траје од 50 до 120 дана (може
се, значи, гајити у различитим плодоредима). Укратко, то је биљка
умерено топле, до умерено прохладне континенталне или брдскопланинске климе. Тако да се може сејати од средине пролећа до
половине јула. Сазревањем добија црвенкасту боју (отуда код Бугара
назив чрвенка). Сасвим је необично њено невелико мрко троугласто
зрно.
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Цвет хељде

Одомаћена у време турске (османске) владавине прихваћена
је нарочито у планинским крајевима. Османски званични пописи
становништва (дефтери) и закони (кануни) бележе је под именом
хелде, хелдине (халдина, а ово друго име сусреће се и у познатом
Путопису Евлије Челебије).
Знамо да се, у 16 веку гајила у Ужицу као и на подручју
Клишког санџака; на сарајевском тргу, уз пшеницу, јечам, просо и
раж, продавала се и хељда, а стизала је 1571/1573. године (у јако
малим количинама) и на Будимску царину под називом татарско
жито (gendomi-i tatar, а тако су је називали некад и у северној
Немачкој -Tatarenkorn). Па је изнета претпоставка да би то могао
бити и кукуруз. Он ће, међутим, тек у наредном веку почети полако
да осваја наше балканске просторе.
Француски путописац Amie Boué (1840) убраја хељду, уз јечам
и овас, у планинске житарице, па се отуда узгаја и у једном великом
делу Босне, брдима Горње Албаније и Црне Горе.
У Кнежевини Србији, како истиче Бојана Миљковић Катић,
у укупном житном десетку Србије из 1833. године, просо и хељда
имали су веома мали удео, свега 4,77 процената. А већ у време
Уставобранитеља смањена је производња ових житарица, па су и
хељда и просо гајени на мање од једног процента површине под
житарицама. При томе, хељда уопште није гајена у 11 од 17 округа
у Србији. Површине под овом културом, до средине шездесетих
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година, пале су испод једног процента. Хељда се одржала једино
у планинским и брдским пределима, посебно у Ужичком округу
у коме је под овом културом било преко две трећине засејаних
површина у Србији. Само су још у Чачанском и Крушевачком
округу хељду узгајали на више од сто хектара. „Најпробитачније би
бесприкословно било - сматрао је професор Велике школе Владимир
Јакшић (1875) - кад би се оба жита (мисли се на просо и хељду) у
израни народа кукурузом заменути могла“.
И она, хељда ће, заиста, полако ишчезавати, па ће се, почетком
минулог века, број хектара засејаних хељдом кретати од 2.054 до
1.941. Да би се, до краја века, највише узгајала у Словенији и Црној
Гори; и то за људску исхрану.
Да, иако не садржи глутен хељдино брашно, уз прекрупу,
имало је значајну улогу у исхрани становништва. Јер хлеб се дуго,
и то свуда, справљао од свих врста жита: проса, ражи, пшенице,
јечма, овса, хељде, а у лошим годинама од крупника, па и сирка.
Учитељ Иван Зовко помиње, међу народним јелима у Босни и
Херцеговини, хељдовницу - „хљеб од хељдина брашна“. А Сима
Тројановић ће забележити да “у Ужичком округу хлебац од смеше
овса, хељде и кукуруза зову каришодницом“ (вероватно од тур.
речи karišik-помешан, мешан). Ослањајући се на песму: „понијећеш
принос капетану, /црно бравче, ељдовне колаче“, Драгиша Лапчевић
закључује да су се чак и „ељдовни колачи спремали“. Да ли је то
била и данас радо виђена на трпези хељдопита која се одржала у
планинским подручјима?
И у руској кухињи и данас су популарни блињи-врста
палачинки, као и каша од хељде.
И у северној Немачкој хељда је, за сиромашније слојеве
становнитва, била дуго замена за пшеницу и основна животна
намирница, конзумирала се, такође, у виду разних галета и каша.
А и Италијани су својој паленти од проса и кукуруза додали и ону
сиву, од хељде.
У наше време, опет, будући да хељда, за разлику од осталих
житарица (којима се прибраја, отуда и назив прсеудожитарица) не
садржи глутен, а и због свог хемијског састава, поново се враћа у
нашу исхрану и постаје идеална намирница за спремање дијеталних
јела.
Ова здрава планинска биљка има све важне незаменљиве
аминокиселине (посебно лизин, метионин, триптофан), затим
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гвожђе, калијум, калцијум, флуор, фосфор, бакар, јод. Садржи чак од
9 до 10 процената протеина (отуда име „месо сиротиње“, данас код
новодобијене сорте, новосадске хељде, тај се проценат креће од 17
до 20). Ту су и витамини групе Б (Б1, Б2, Б3) и Е (токоферол). Али,
најважнији састојак хељде су флавоноиди са рутином (рутозид) као
најзначајнијим. Налази се у свежем листу, цвету и стабљици (врло
мало), због чега се свежа херба користи као индустријска сировина
за његово добијање. Рутин (Рутинум) се убраја у био флавоноиде
којима се приписује повољно деловање на капиларе; третира се као
фактор који смањује њихову пропустљивост, па се због тога сврстава
у групу витамина П. Отуда и чај од хељде, због свог високог садржаја
рутина утиче на прокрвављеност и користи се, пре свега, код слабости
артерија и вена, хемороида, грчева и едема, али и превентивно.
А, опет конзумирање лако сварљивих зрна хељде активира
метаболизам мозга, јача нерве и повећава способност учења. Треба
истаћи и велики значај прехрамбених производа од хељде за оболеле
од шећерне болести будући да утичу на смањење концентрације
шећера и масноће у крви, што доприноси смањењу штетног
холестерола. Кад је реч о бебама, за њих је хељда непропоручљива
због проблема с варењем. А није препоручљива ни њена честа
употреба код људи светлије пути јер би, услед дејства пигмента
фагопирина, могла изазвати одређене алергичне упале коже. Већ у
16 веку је запажено да се такве последице могу јавити и код домаћих
животиња беле боје коже.
Сходно сазнањима Васе Пелагића у руској народној медицини
хељду користе „против сваковрсних нереда и болова желуца и црева“,
као и „глиста, и кожних краста и отока“. Па овај народни учитељ
препоручује да се тај корисни род што више обрађује и употребљава
додајући, на крају, да је хељда „врло корисна и посве нужна свуда
гди има пчелињак и пчела“, јер „њима је најмилије цвеће хељдино“.
И касније, у совјетској народној медицини користили су се
цветови хељде у облику чаја за ублажавање кашља, као и чај од
цветова и лишћа код артериосклерозе, а свежим лишћем облагале
су се и гнојаве ране. Услед лековитог дејства на организам веома је
цењен и хељдин мед нешто тамније боје, јер има изразиту предност
у антиоксиданстским својствиима над осталим (ливадским и
шумским).
На Корејском полуострву, где је хељда од давнина омиљена
и врло цењена биљка, уз зрна троше се и њени млади листови као
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поврће, али и као лековито средство у народној медицини.
Хељда се користи(ла) и као сточна храна (зелена биљка) за
исхрану живине, а и за ђубрење њива (заоравањем).
Отуда хељдина све већа популарност у развијеним земљама у
којима се све више придаје значај здравој храни. Тако је у Немачкој,
1999. године проглашена за лековиту биљку године.
Данас (2011) у свету треба да се гаји на око три милиона
хектара. Највећи произвођачи су земље бившег Совјетског Савеза,
па Кина, Бразил, Пољска, Француска, Јапан и САД.
У нашој земљи хељда се гаји на малим површинама, претежно
у брдско-планинском подручју југозападне Србије, уз све веће
интересовање пољопривредних произвођача за њен узгој.
Пробија се и у Босни, ту треба да се гаји на већ око 500 хектара
На нашем тржишту се могу наћи следећи прехрамбени
производи: брашно од ољуштеног зрна, интегрално брашно,
ољуштено зрно хељде, пропржено ољуштено зрно хељде, хељдине
љуспице и пахуљице, хељдин гриз
Уз јуфке у Београду се у новије време све више пробија и хлеб
од хељде (старо лепо име х/ељдовница је заборављено), па разне
врсте пецива и тестенина; као резанци на стари ужички начин.
У процесу савремене индустријске прераде зрна хељде,
поред све већег броја прехрамбених производа, ту су и бројни
фармацеутски, козметички (пилинзи, маске, беби-пудер) и други.
Затим, разни медицински јастучићи пуњени љуспицама, које
се на Далеком истоку већ одавно користе и за израду постељине која
има антиалергијско и антрибактеријско дејство, не сабија се и има
добре термоизолационе особине. Па се препоручује за миран сан и
удобно спавање.
И не само то. У даљој индустријској преради љуспице служе
као сировина за добијање различитих хемијских једињења или, пак,
као гориво високе енергетске вредности.
Укратко, у питању је не само здрава и укусна храна већ и један
од природних лекова за времена која долазе.
Најзад, и наша туристичка понуда, сматра проф. Гламочлија,
могла би се обогатити празником Време цветања хељде (попут оног
у Кореји). Захваљујући лепом изгледу биљака у време цветања, а
оно траје око месец дана, требало би, каже он, организовати посету
прелепим брдско-планинским подручјима наше земље; на пример,
планини Златар, где се хељда и највише гаји, а централни део
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свечаности био би посвећен народној кухињи у којој би се спремала
различита јела од хељде.
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Радивоје Папић, Дринска дивизија, Четврти
пук и Ужичани у Балканским ратовима 19121913, Народни музеј Ужице и ЈП Службени
гласник Београд, Ужице 2012, 192.
Монографија Радивоја Папића, Дринска дивизија, Четврти
пук и Ужичани у Балканским ратовима 1912-1913, је настала као
последица припреме аутора за реализацију истоимене изложбе у
Народном музеју Ужице, а поводом обележавања стогодишњице
Балканских ратова. Под појмом Ужичани подразумевају се становници административног Ужичког округа из 1912. године.
Монографија је рађена на основу архивске грађе из Војног
архива Београд, одакле су коришћени операцијски дневници и
релације; из Народног музеја Ужице коришћен је Дневник Симе
Поповића у рукопису; из новина и часописа: Политика, Новине
српске 1912, 1913, Пијемонт 1912,1913, Илистрована ратна хроника
1389-1912/3, Ратник 1921-1926. Што се сликовних историјских
извора тиче коришћене су фототеке: Војног музеја Београд, Војног
архива Београд, Народног музеја Ужице и Народног музеја Ваљево,
као и албуми Самсона Чернова и Ристе Марјановића. Рецензенти су
проф. др Радош Љушић и пук. мр Драган Крсмановић. Монографија
је одштампана у 500 примерака, у А-4 формату, и оно што је велика
замерка свима, и аутору и издавачу, на латиничном писму, које у то
време није коришћено у Србији.
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Монографију чине бројни поднаслови, па ћемо их представити
по тематским целинама које их повезују.
На почетку у Уводу је дата оквирна скица узрока и последица
Балканских ратова. Међународна ситуација, интереси великих сила,
стање Османског царства и тежње балканских народа пред Балканске
ратове су описани кроз поглавља: Велике силе и Балкан и Планови
и активности балканских држава. Структура оружаних снага
Србије, наоружање, командни кадар, наведени су у поглављима:
Мобилизација и ратни планови Србије и Мобилизација Дринске
дивизије и IV пука.
Потом је описана Концентрација турских снага ка фронту
српских армија, Јаворска бригада и Борбена дејства Јаворске бригаде
у Рашкој области, освајање Сјенице, Пријепоља, Пљеваља, Нове
Вароши, Прибоја, у октобру и новембру 1912. године.
У оквиру 3. армије у борбама на Косову, Метохији и Албанији
од децембра 1912, до септембра 1913, кад су се вратили у Ужице, је
учествовао Четврти пук II и о томе нам говори поглавље: Улога 4.
пука II у даљем току балканских ратова. Ибарска војска је имала
задатак да обезбеди бок 3. српске армије и спречи евентуалну
интервенцију Аустро-Угарске у Рашкој области. Након освајања
Новог Пазара, послата је на Косово, а расформирана је у марту 1913.
године. Дејства Дринске дивизије II у саставу 3. армије на Косову и
Метохији, су описана у заузећу Приштине, Вучитрна, Митровице и
Призрена у октобру 1912, а почетком новембра и Ђаковице.
Дринска дивизија I се налазила у саставу 1. армије, чија
дејства су наведена у поглављима: Наступање 1. армије ка Куманову,
Кумановска битка, Бој н Присату и Плетвару, Борбе код Алинаца и
Битољска битка у октобру и новембру 1912. године.
Дринска дивизија II је преформирана након завршетка борби
на Косову и Метохији и даље се налазила у саставу 3. армије, чији је
задатак био да освоји Северну Албанију. О тим борбама у децембру
1912. године нам говоре поглавља: Продор 3. армије у Албанију,
Побуна Албанаца у Љуми и Борбе у рејону Црног Дрима и Шкумбе.
Примирје је склопљено 3. децембра и трајало је до марта 1913,
али није потпуно поштовано, прекидано је повременим борбама са
Турцима и побунама Албанаца. У тешким Борбама око Скадра од
децембра 1912 до краја маја 1913. године изгинуо је велики број
бораца српске и црногорске војске. У њима су учествовале и Дринске
дивизије I и II. Под притиском великих сила, српска војска одустаје
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од опсаде Скадра,а Црногорци су га морали предати Албанцима
9. маја 1913. Поред Скадра, описан је и Допринос српске војске у
заузимању Једрена, највећег града, после Цариграда на Балкану. У
саставу 2. армије, која је упућена на Једрене се налазио 2. дивизион
Дринског пољског артиљеријског пука. Период Првог балканског
рата се завршава поглављем Међународна конференција амбасадора
у Лондону и потписивање уговора о миру.
Други балкански рат је описан кроз поглавља: Увод,
Концентрација бугарских и српских трупа, Борбе на Брегалници,
Борбе на српско-бугарској граници, Борбе 4. пука III позива, Борбе
око Књажевца и Зајечара, Борбе 3. прекобројног (дринског) пука I,
Дринска дивизија I у борбама на Побијеном и Великом Говедарнику и
Коначни пораз Бугарске.
Монографија се завршава поглављима Демобилизација Дринске дивизије и Укази и постављења командног кадра у Дринској
дивизијској области по завршетку балканских ратова.
Текст je обогаћен и оживотворен: војним и историјским
картама, које су довољно, велике, јасне и читљиве, одломцима из
операцијских дневника, релација, новина, указа, прогласа, прокламација, бројкама и листама губитака, фотографијама описаних
области, места битакa и личностима, углавном командног кадра,
носиоцима Карађорђеве звезде...
Овом монографијом дата је једна заокруженија слика учешћа
Ужичана у Балканским ратовима, у општем контексту борби српске
и црногорске војске. Писана јасним језиком и стилом, и поред
наведених бројних војних чињеница, представља занимљиво и
читљиво штиво. Ако изузмемо писмо, на ком је штампана, ова
монографија је прави начин да се обележи тако важна годишњица,
као што је стогодишњица Балканских ратова.
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Радивоје Папић, Ужичка војска и Четврти пук
1914, Народни музеј Ужице, Ужице 2014, 200.
У славу наших предака, у време обележавања стогодишњице
од почетка Великог рата, Народни музеј у Ужицу, објавио је
публикацију Радивоја Папића, Ужичка војска и Четврти пук 1914.
године, у 300 примерака, формата А-4. Рецензент је проф.др. Радош
Љушић. У писању ове публикације, Радивоје Папић користио је
изворе, писане и визуелне из: Војног музеја Београд, Војног архива
Београд: Операцијске дневнике, Релације, Извештаје о бројном
стању, потом из Народног музеја у Ужицу и Историјског архива у
Ужицу: Рукописе, Ратне дневнике Ужичана, исечке из топографских
карти 1910-1912...
Садржај књиге чине следећа поглавља: Увод, Мобилизација,
Старешински кадар, Почетак ратних операција и дејство Лимског
одреда у Полимљу и на Златибору августа 1914, Дејства Шумадијске
дивизије II и Ужичке здружене бригаде до краја августа 1914,
Офанзивна дејства Ужичке војске, Офанзива Аустроугарских снага
на Ужичку војску, Бој на Крстацу и контраофанзива Ужичке војске,
Повлачење непријатеља и његово гоњење, Дејства 4. пука I позива
по изласку из састава Ужичке војске, Дејства четвртог пука II позива
од изласка из састава Ужичке војске до краја ратне 1914, Прилози,
Извори и литература.
У Уводу су описане главне особености Првог светског рата,
узрок, повод, последице, као и контекст самог почетка ратних сукоба
између Србије и Аустро-Угарске.
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У поглављу Мобилизација, након наведених општих карактеристика организације и опремљености српске војске, описана је
мобилизација на територији IV пуковске окружне команде. Сви
ужички пукови су се на почетку рата налазили у саставу Ужичке
војске, која је била распоређена у три групације: Ужичка здружена
бригада, Шумадијска дивизија II позива, Лимски одред, као и два
четничка одреда: Златиборски и Горњачки.
Старешински кадар јединица Ужичке војске је наведен следећим редоследом: Четврти пук II позива, Четврти пук III позива,
Злтиборски четнички одред, Дванаести кадровски пук, Петнаести
прекобројни пук III позива, Четврти кадровски пук, Пети кадровски
пук, Горњачки четнички одред, Ибарски обвезнички пук, Шумадијска
дивизија, Десети, Једанаести и Дванаести пук шумадијске дивизије
II, Допунски шумадијски пук II, Шумадијски пољски брзометни
дивизион II позива, Брдски ариљеријски дивизион II позива, Трећи
брдски брзометни дивизион, Коњички дивизион, Пионирски
полубатаљон, Четврти пук I позива, Други прекобројни пук III
позива.
Ужичка војска је у овом периоду подржавала српске армије
које су се налазиле на главном правцу непријатељског удара и била
спона са црногорском војском.
У поглављу Почетак ратних операција и дејство Лимског
одреда у Полимљу и на Златибору августа 1914. прво су описана
ратна дејства српске војске и стање на делу фронта под контролом
Лимског одреда од 2-16 августа, а потом кроз подпоглавља: Борбе на
Стоцу 4/17. августа, Борба на Воловици-Тмору 5/18. августа, Борба
код Рудог 19. августа, Борба на Црном врхи и Цигли 20-22. августа,
описане су борбе до краја августа.
Поглавље Дејства Шумадијске дивизије II и Ужичке здружене
бригаде до краја августа 1914, укључује и једно подпоглавље: Борбе
око Вишеграда, где се описују војна дејства јединица распоређених
западно и северозападно од Ужица, које су требале да реализују
офанзиву ка Вишеграду.
Офанзивна дејства Ужичке војске у септембру и октобру 1914.
су наведена кроз подпоглавља: Заузимање Вишеграда и продор у
источну Босну и Борбе за одржавање положаја и повлачење српских
јединица из Босне.
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У поглављу Офанзива Аустроугарских снага на Ужичку
војску описана су ратна дејства на овом делу фронта у новембру
1914. Дисциплина је била строга, а борба одсутна. “Положај се има
бранити до победе или смрти. Нико не сме своје место, без наређења,
напустити. Ко противно уради, биће стрељан...“ каже једно од
наређења. Због исцрпљености, недостатка муниције, српска војска
се, ипак, повлачи, али већ 5. децембра реализује се Бој на Крстацу и
контраофанзива Ужичке војске. Oд 6. децембра описује се Повлачење
непријатеља и његово гоњење.
Дејства 4. пука I позива по изласку из састава Ужичке војске и
након прикључења 1. армији описана су кроз подпоглавља: Борба на
Рожњу, Борба на Милетини и Горици, Борба на Мачковом камену и
Беспоштедне борбе на Врачем брду.
Дејства Четвртог пука II позива од изласка из састава Ужичке
војске до краја ратне 1914. након прикључења Дринској дивизији I
су описана кроз следећа подпоглавља: Борбе 4. пука II на Дрини и
Јадру, У борби на Гучеву, Одступање 4. пука II и Дринске дивизије
II преко Ваљева на Колубару, Борба на Дудовици 8/21. новембра, У
борбама на Чибутковцу и Бразиловици, У борбама на Дубовом брду,
Шутачкој коси, Чикару, Кику и Гају, Борба код с. Лесковца и гоњење
непријатеља ка Сави.
У Прилозима су дати: Листа губитака официра за месец
новембар 1914. (ст.к.) коју је сачинио командант Шумадијске
дивизије II, Спискови изгинулих официра из 4. пука и Ужичког
округа на основу преписа из Ратника, Погинули официри Ужичке
војске изван састава Шумадијске дивизије II и 4. пука, Умрли
официри из 4. пука и Ужичког краја у току 1914., Нестали официри
Ужичке војске у току 1914., Погинули официри из Ужичког округа у
јединицама ван састава Ужичке војске 1914, Погинули борци 4. пука
1914. из списка Народне библиотеке Ужице, Погинули на Цигли и
Оштрељу 21/22. августа, Погинули припадници 4. пука на: Паносу,
Сухој гори, Бујаку, Јелашју и Вишеграду, Погинули војници 4. пука
на Рожњ, Милетини, Мачковом камену и Јагодњи, Погинули војници
4. пука на Враче брду, Погинули на Варди, Погинули на Главици,
Белошевцу, Крстацу, Изгинули пропадници 4. пука на другим
локацијама, умрли и војници којима у списку нису евидентирани
година или место погибије, а претпоставља се да су погинули 1914,
Списак изгинулих и помрлих и несталих Ариљаца 1914, припадника
4. пука, Списак умрлих у Војној болници Ужице 1914, Носиоци
293

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015
Весна Лучић, професор историје

Карађорђеве звезде из ужичког краја и фотографије виших официра
носиоца Карађорђеве звезде из ужичког краја и официра који су
током службе у војсци добили чин генерала.
На крају су наведени коришћени Извори и литература.
Публикација је написана јасно, хронолошки прецизно и
прегледно. Где год се могло, прати се промена на бојишту из сата у
сат, из дана у дан. На крају сваког поглавља и подпоглавља наводе се
људски губици. Текст је обогаћен одговарајућим цитатима из извора,
који га оживотворују, употпуњују и омогућавају боље разумевање
описаних ситуација, стања на фронту, у позадини и у биткама.
Кориштене су и табеле за нпр. Командни састав 4. пешадијског
пука пред Први светски рат или преглед губитака у 1914. години...
Текст прате бројне фотографије, пре свега, личности (углавном
командни кадар и ситуације на ратишту) које се помињу у тексту. Од
визуелног материјала коришћене су фотографије делова рукописа
из извештаја, операцијских дневника, релација... и мапе. Што се
мапа тиче, највише има исечака из топографских карти 1910-1912 и
Ђенералштабне карте. Само три мапе приказују војне операције (61,
130 и 133. страна) и то у црнобелој техници. Можда би било боље
решење да су урађене мапе у боји са приказом војних операција као
посебан прилог књизи. Тако би читалац пратио текст и имао преглед
ситуације на бојишту. Неуједначени: фонт наслова и поднаслова,
употреба старог и новог календара, назива јединица, као и неколико
словних грешака, не могу нарушити утисак јединствене и складне
целине ове публикације.
Као добар познавалац историје Четвртог пука и Дринске
дивизије, прво у Балканским ратовима, а онда и током 1914.
године, Радивоје Папић је урадио једну добру синтезу досадашњих
истраживања, допунио и заокружио слику борби које су наведене
јединице водиле за ослобођење Србије.
Овом публикацијом се на најбољи начин одужујемо нашим
прецима. Њима, који су дали своје животе, најмање што можемо да
урадимо је да их се сећамо, а највише, да чувамо тешко извојевану и
непроцењиву слободу.

294

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015
Прилози

Немања СПАЛОВИЋ, УДК:323(497.11)"1897/1950"(093.3(049.32)
историчар - архивиста
34:929 Илић Д.(049.32)
Историјски архив Ужице

„Сећања Драгољуба С. Илића“, приређивачи
др Александар В. Савић, Мирољуб Јовановић,
Народна библиотека Ужице, 2013.

До сада необјављени рукописи Драгољуба С. Илића постали
су доступни јавности захваљујући напорима и истраживачкиком
раду вишег архивисте Мирољуба Јовановића из Архива Србије и
архивског саветника др Александра Савића из Историјског архива
Ужице, који су приређивачи овог издања под називом „Сећања
Драгољуба С. Илића“. Издавач је Народна библиотека Ужице, а
књига је штампана средствима буџета Града Ужица.
Кроз седам поглавља приказано је Илићево сећање на догађајe
из друштвене и политичке прошлости Ужица крајем 19. и почетком
20. века. Аутор пише о својим савременицима и догађајима у којима
је и сам учествовао. Из његових забелешки на рукописима закључује
се да је сећања писао од 1958. до 1960. године.
У уводном делу дата је веома богата Илићева биографија.
Драгољуб С. Илић рођен је 28. фебруара 1884. године у Ужицу као син
ужичког терзије и бакалина Сретена и жене му Евице Јефе, рођене
Поповић, из Ужица. Основну школу (1891-1895) и шест разреда
гимназије (1895-1901) завршио је у родном граду, а VII и VIII у Трећој
bеоградској гимназији (1901-1903) у Београду. Права је завршио на
Великој школи у Београду (1903-1907). Као ученик осмог разреда
гимназије превео је две расправе Карла Кауцког (Материјалистичко
схватање историје и Класинске супротности у Француској од 1778.).
Учествовао је у раду студентског удружења „Побратимство“. За
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време студија издржавао се објављујући прилоге у листу „Одјек“ и
радећи као практикант у Апелационом суду. У српском конзулату у
Скопљу постављен је најпре за приправника (1909) а потом (1911)
за писара, где је радио до 1914, када је због неслагања са политиком
владе у Македонији, дао оставку. Био је сарадник, члан уређивачког
одбора и уредник у листовима „Одјек“ (1904-1915), „Вардар“ (19091914), „Република“ (1920-1928, 1945-1956), „Књижевне новине“
(1969). Илић је био секретар посланства у Атини (1915-1917).
После Солунског процеса у јуну 1917. Отпуштен је из државне
службе и интерниран на Крф, јер му је име било на списку чланова
организације „Уједињење или смрт“. У државну службу је враћен
1919. године као секретар Министарства саобраћаја, док је 1920.
године био на месту секретара Министарства иностраних дела
и шефа кабинета председника Владе. Као потписник за оснивање
Југословенске републиканске странке 1920. био је отпуштен из
службе. У току 1921. године положио је адвокатски испит и бавио
се адвокатуром до 1941. године. После Другог светског рата био
је члан Привременог народног представништва и као посланик
Уставотворне скупштине ФНРЈ учествовао у изгласавању првог
послератног Устава. Пензионисан је 1945. године. Писао је политичке
и сатириче текстове, хумореске и козерије. Живео је у Београду са
супругом Косаром, рођеном Пауновић, учитељицом. Преминуо је у
Београду 17. августа 1964. године.
Рукописи који чине сећања Драгољуба С. Илића садрже
седам поглавља: Александар Обреновић и хајдук Драгић Жунић, Још
о проти Милану Ђурићу, Милош Маша Трифуновић, Никола Пашић
у Ужицу, Андрија Лојаница, Душан Поповић и Један штрајк у Ужицу.
У првом поглављу, Александар Обреновић и хајдук Драгић
Жунић, аутор приповеда о својим сећањима на долазак краља
Александра Обреновића и његовог оца Милана у ужички крај 1899.
године, о интересантном сусрету краљева са хајдуком Драгићем
Жунићем на повратку за Београд и о утиску који је, како аутор каже,
прави правцати живи хајдук оствио на њега. Илић у овом делу својих
сећања говори о хајдучији у ужичком крају и њеном одумирању као
и о политичким и друштвеним околностима у то доба.
У поглављу Још о проти Милану Ђурићу, представљена су
Илићева сећања на чувеног ужичког проту Милана Ђурића, чијим
је говорима и политичким зборовима и сам присуствовао. Поред
личности самог проте аутор приповеда и о његовој деци, нарочито
296

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 39/2015

др Александар В. Савић, Мирољуб Јовановић-Сећања Драгољуба С. Илића

ћерки Љубици. О импресији коју је прота Ђурић оставио на аутора
сведочи то што Илић говори да је прота имао изванредан говорнички
дар што се примећивало и по броју људи на његовим политичким
зборовима као и по томе што аутор каже да никада у веку није
доживео величанственији дочек од оног који су Ужичани приредили
проти Милану Ђурићу.

Сећања Драгољуба С. Илића - насловна страна

Треће поглавље посвећено је Илићевим сећањима на Милоша
Трифуновића, професора и министра, угледног радикала. Сећајући
се својих ђачких дана аутор даје оцену да је Трифуновић био бољи
политичар него што је остављао утисак доброг професора, и да за
разлику од политике, у професорској каријери не би далеко догурао.
Илић описује његове политиче ставове и односе у радикалској
партији, нарочито са Николом Пашићем, затим избор за министра и
односе у Влади, као и о каснијем заузимању Јаше Продановића код
Александра Ранковића и Тита да се Трифуновић пусти из затвора.
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Илићева сећања на долазак Николе Пашића у Ужице и реакцију
Ужичана, предстаљена су у четвртом поглављу. Илић говори да се
Пашић надао да ће га прота Милан Ђурић, примити на своју листу
или му чак уступити да буде носилац листе обзиром да му је, после
држања на Преком суду 1899. године и његовим гласањем у Сенату
против Закона о зборовима и удружењима 1902. године, популарност
изузетно опала. Због тога, као и због немилосрдних напада штампе,
Пашићев ауторитет и углед су, по речима Илића, били дубоко
уздрмани. Илић то потврђује и приповедањем о нимало топлом
дочеку Пашића у Ужице којем је и сам присуствовао и учествовао.
У петом поглављу приређивачи су представили сећања
Драгољуба Илића на Андрију Лојаницу, учитеља и књижевника. Као
и код Трифуновића тако и код Лојанице аутор даје оцену о његовој
личности, ставовима и друштвеном животу. Ни овде аутор није
избегао да изнесе своје виђење да је Андрија Лојаница имао више
других склоности - према уметности и политици, него према раду
у школи са ђацима. Описујући његову личност Илић наводи да га
је несрећан брачни живот гурнуо ка кафанском, који је, како сам
аутор каже, у Ужицу био одувек јако развијен. Овде се аутор управо
дотиче тог аспекта ужичке чаршије описујући поједине кафане и
људе који су били њихови стални гости.
Илићево сећање на другарство са Душаном Поповићем,
новинаром и публицистом, приказана су у шестом поглављу „Сећања
Драгољуба С. Илића“. Сећајући се на ђачке и универзитетске дане
проведене са Поповићем, аутор описује њихов заједнички однос, а
понајвише Поповићева политичка виђења и новинарску каријеру.
Овај део Илићевих сећања изузетно је значајан јер приказује његово
виђење социјализма који, како аутор сам каже, за Поповића и њега
није био немилосрдна доктрина, која од људи ствара противника а
од пријатеља непријатеље него пре свега поезија мисли и осећања.
На крају, у последњем поглављу, под називом Један штрајк у
Ужицу, Илић приповеда о повратку у Ужице са Душаном Поповићем
након завршеног VII разреда Гимназије у Београду, о познанству са
социјалистичким првацима, бучним и дуготрајним расправама које
је водио са истомишљеницима, развоју Ужица са подизањем „Ткачке
радионице“ и њеном раду. Централни део овог Илићевог сећања
односи се свакако на збор, на коме је он иступио у корист права
радника Ткачке радионице и последицама које су из тога проистекле.
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др Александар В. Савић, Мирољуб Јовановић-Сећања Драгољуба С. Илића

„Сећања Драгољуба С. Илића“, својим објављивањем
обогаћују сазнања не само о животном путу Илића и његовим
политичким убеђењима и ставовима, већ и о знаменитим људима из
Ужица и ужичког краја, као и о њиховој улози у догађајима који су се
збили с краја 19. и прве половине 20. века. Заоставштину Драгољуба
С. Илића поклонила је Архиву Србије његова супруга Косара Д.
Илић, изразивши жељу да се од тих докумената образује лични фонд.
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