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Историја

Обрад ДОДИЋ
нoвинaр, урeдник „ББ глaс“
Бајина Башта

УДК: 94:271.222(497.11)-523.4"16/17"
726.54(497.11)

ЦРКВE БРВНAРE У СВOJДРУГУ1
Aпстракт: Зa српскe црквe и мaнaстирe нajтeжe врeмe
нaстaлo je пoслe Вeликe сeoбe 1690. гoдинe, кaдa су мнoги oд тих
објеката спaљeни дo тeмeљa, пoрушeни, a нeки прeтвoрeни у турскe
џaмиje. Улoгу срeдњoвeкoвних хрaмoвa тaдa прeузимajу црквe
брвнaрe, нajвишe их je пoдигнутo тoкoм XVIII вeкa. Сa сигурнoшћу
сe мoжe тврдити дa je у нeкaдaшњoj Сoкoлскoj нaхиjи пoстojao
вeлики брoj дрвeних црквицa: у Свojдругу, Jeлoвику, Љeштaнску,
Гвoсцу... У oвoм рaду oбрaђeнe су црквe брвнaрe зa кoje сe пoузданo
зна да су се налазиле у Својдругу, као и прва црква изграђена на
Беговцу у Рогачици.
Кључне речи: Велика сеоба, цркве брвнаре, Својдруг,
осаћански неимари, Рогачица, Поповићи, Браник, Козадровићи,
Главачићи, манастир, Брдо, Беговац, Димитрије Захарић.
У српској културној историји одвајкада су цркве и манастири,
као седишта духовности, била места која су по своме значају знатно
превазилазила верске институције. Били су то, нарочито у време
дугог ропства под Турцима, прави стожери око којих се окупаљао
свеколики народ и, свакако, једине праве школе, где се народ учио
писмености, и састајалишта где су доношене важне историјске
одлуке, где су подизане буне и устанци.
Село Својдруг, заједно са Рогачицом, простире се на површини од око 16 квадратних
километара, што представља 2, 35 одсто површине општине Бајина Башта. По
својој величини и насељености, у односу на друга села у општини, Својдруг је у
групи села средње величине. Рогачица је насељено место које представља центар
села Својдруга, око један километар удаљена од ушћа истоимене реке у Дрину.
Често се, међутим, под именом Рогачица погрешно подразумева подручје читавог
села Својдруга.
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Историја је забележила да су у оним тешким временима
турске владавине цркве и манастири увек били први на удару. Турци
су пљачкали и до темеља рушили и палили православна светилишта,
а свештенике и монахе мучили и убијали на најбруталнији начин,
неретко и на црквеном олтару.
Најтрагичније време за српске цркве и манастире настало је
после Велике сеобе, 1690. године, под патријархом Арсенијем III
Чарнојевићем, а нарочито после Друге сеобе, 1737. године. Тада
су страдале готово све српске лавре. Чак је и Пећка патријаршија
скоро до темеља спаљена и остала у рушевинама. Многе цркве су
претворене у турске џамије па су у њима Турци спроводили своје
верске обреде.
У тим тешким временима турског ропства свака српска
духовна манифестација и сваки православни верски обичај били
су забрањивани и крваво угушивани, па је делатност цркве била
сведена на скоро илегални, патриотски рад. Историјску улогу, какву
су раније имали средњовековни храмови, тада преузимају цркве
брвнаре, талпаре и бондручаре, које су подизане на скривеним
местима, заклоњеним шумарцима, што даље од главних путева и
изван домашаја осветничких османлијских хорди. Оне су најчешће
биле тако добро сакривене да их чак ни мештани из нешто удаљенијих
села и заселака нису могли лако пронаћи.2
Цркве брвнаре су грађене од дрвета, од материјала који је
био приступачан и који се лако могао обрађивати и припремати.
Осим тога, овакви једноставно саграђени објекти могли су се
лако премештати и пресељавати на друга сигурнија места када би
запретила опасност. У народним предањима се помињу цркве које
су преко ноћи бивале склоњене и саграђене на другом месту. Дрвене
цркве из тог времена биле су мале грађевине без трема са врло мало
декоративних детаља.

Милосављевић, Драгиша, Црква брвнара у Дубу, Ужице 1994, 26, 27. Основне
карактеристике дрвених храмова, које су градили мајстори Осаћани, јесу
једноставни градитељски облици који се нису много разликовали од објеката
грађених за становање. Касније, међутим, у првим деценијама XИX века,
представљају развијеније градитељске објекте са готово свим елементима зиданих
цркава, тремом, галеријом, припратом, олтаром и наосом.
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Највећи број цркава брвнара подигнут је током XVIII века.3
Турци су свим силама покушавали да спрече градњу малих црквица,
јер су добро знали колики је њихов значај у очувању православне
вере и у борби за опстанак српског народа. У тим својим настојањима
нису успевали јер кад год би срушили и спалили једну, Срби би преко
ноћи, саградили другу цркву. Најчешће су по шумама и скровитим
местима градили дрвене цркве.
После великих сеоба, 1690. и 1737. године, читаво подручје
западне Србије, Ужичка, Соколска и Ваљевска нахија, били су
скоро опустели. Тада су у ове крајеве нагрнуле реке досељеника из
Црне Горе, Босне, Херцеговине, Далмације… Пред овим збеговима
са православним живљем, као вође дугих колона досељеника,
најчешће су били свештеници. Чим би изабрали место насељавања,
придошлице би одмах саградиле црквицу, капелу, најчешће брвнару,
око које би се окупљали, а поп би одмах отпочео са службом и
молитвом.
Са сигурношћу се може тврдити да је у некадашњој Соколској
нахији постојао велики број дрвених црквица. Било их је у Јеловику,
Љештанску, Гвосцу, Својдругу…4 И данас се зна да је у овим селима
остало доста „црквишта”, свакако места где су некада постојале
православне богомоље.
Према досадашњим сазнањима тешко да би се са сигурношћу
могло одредити где је на подручју села Својдруга изграђена прва
црква. То је свакако могла бити црква брвнара, негде у скровитим
својдрушким шумарцима, далеко од турског ока и уха.
На основу постојећих топонима и предања има основа
веровању да је у Својдругу било трагова неких православних
цркава. Близина Раче, као и чињеница да је овај манастир био дуго у
рушевинама, упућује на могућност да су неки рачански монаси који
Цркве брвнаре, али и друге грађевине широм Србије су најчешће градили
познати мајстори, неимари из Осата, источног дела Босне, који су битно одредили
развој нашег фолклорног градитељства у 18. и 19. веку. Њихова вештина у
градитељству и обликовању, како сакралних тако и световних објеката постала је
надалеко позната. Осаћани су изградили велики број цркви брвнара, познатих под
именом „осаћанке”. Неке од њих, као чувена црква брвнара у Дубу, сачуване су до
данашњих дана.
4
Милосављевић, Драгиша, Осаћански неимари, Београд, 2000, 90. Постојало је
више дрвених храмова у бившој Соколској нахији. Неке, данас непостојеће, биле
су у Јеловику, Својдругу (Рогачици), Гвосцу итд. Ниједна од њих није преживела
тешка страдања нарочито после пропасти Првог српског устанка.
3
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крајем XVII века, у Великој сеоби, нису избегли на север, ту у близини
подизали скромне дрвене храмове, цркве брвнаре, у којима су можда
настављали преписивачку делатност у знатно тежим условима.

Подручје села Својдруга (размера 1: 50000)

Предање каже, а на то упућују и казивања старијих мештана
да је црква, вероватно брвнара, постојала одмах изнад Рогачице,
узводно уз поток Буковац, на омаленој заравни са леве стране
потока. Овај део Својдруга и данас се зове Поповићи, понегде и
Поповића брдо, што недвосмислено говори о томе да је овде некада
била насеобина свештеничких породица, свакако и њихова имања,
10
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па према томе и православна богомоља. Данас ту нема житеља, нема
ни остатака некадашњег насеља.
Место где је некада постојала црква у Поповићима, скривено
у шумарку, на омаленој заравни, са извором воде у близини, заиста
упућује на основаност овакве тврдње. Овде се налазе и остаци
гробова где су највероватније сахрањивани свештеници.5
Црква брвнара у Поповићима била је саграђена највероватније
по замисли осаћанских неимара, али није познато време њеног
подизања. Могло би то бити у првој половини XVIII века, када
су сличне грађевине ницале по читавој Србији. Овај молитвени
храм свакако је значио својеврсну духовну сигурност као и место
духовних, друштвених и културних догађања у условима када су
цркве и манастири у Србији тешко пострадали.
Високо изнад Рогачице, на десној страни магистралног пута
према Ваљеву, одмах изнад доминантне коте Чиринац, на месту
које је међу локалним становништвом познато под називом Брдо,
налази се старо гробље, једно од највећих и најстаријих, свакако и
најинтересантнијих у читавој западној Србији. На врху Брда налази
се висораван са које се пружа величанствен поглед на околину. Некада
је и ово место било обрасло шумом која је скривала и православну
богомољу која се ту налазила.
Према неким предањима и казивањима најстаријих становника
ова црква је, или можда само њен темељ, изгледа, била саграђена од
камена. Постоје неке претпоставке да је камен од ове цркве касније
искоришћен као темељ за изградњу црквеног здања у Рогачици.6
Многи извори тврде да се хришћанска богомоља налазила
и у својдрушком засеоку Козадровићи повише Рогачице, а ту
претпоставку потврђују и нека каснија истраживања. Био је то
манастир који се највероватније налазио на месту данас званом
Мишана, одмах изнад локације на којој се данас налазе куће
Максимовића и Маринковића.

У својдрушком засеоку Ћеранићи и данас се од старијих житеља може чути
предање о постајању православне богомоље на месту званом Поповићи. Неки чак
тврде да се ради баш о цркви брвнари.
6
Познато је да, када се граде нове цркве, за њихов темељ се узима материјал од
неких старих, разрушених храмова и то најчешће од три таква храма. За цркву
у Рогачици, саграђену 1847. године, камен темељац је донет од старе цркве у
Јагодићима из Зарожја, а вероватно и од цркве у Главачићима и цркве на Брду.
5
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За овај манастир се тврди да је био „од лучева дрвета и да је
последњи калуђер који је ту службовао био из породице Ћеранића“.
Калуђер Ћеранић је, кажу, дуго живео па је доцније, око 1740.
године, довео у Својдруг и своје сроднике Ћераниће из села Грбеша
код Требиња и населио их одмах изнад варошице Рогачице, уз поток
Буковац.

Некада је ово место на Брду било обрасло шумом
која је скривала малу богомољу

Може се доста поуздано претпоставити да је манастир у
Козадровићима саграђен одмах после Велике сеобе, највероватније
у првој половини XVIII века. Нема сумње да је и он био саграђен од
дрвета, тачније од чамових брвана. Овај манастир је био довољно
удаљен од Рогачице и рогачичких Турака којима је био трн у оку. Није
познато како се релативно дуго одржао а да га Турци нису запалили.
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Калуђер Ћеранић је био врло вредан и умешан духовник
од великог ауторитета међу локалним становништвом. Манастир
у Козадровићима је био веома важно место за окупљања српског
живља, ту је било и вашариште и место где су се доносиле важне
одлуке, свакако најчешће о томе како изаћи на крај са осионим
Турцима из Рогачице.
Није познато када и зашто је манастир у Козадровићима, још
за живота калуђера Ћеранића „преобраћен” у световну цркву. Први
свештеник у цркви био је Димитрије из Козадровића, из братства
Маринковића, кога је запопио калуђер Ћеранић, а затим, врло брзо
после тога и умро. Калуђер Ћеранић је и сахрањен у непосредној
близини црквеног здања.
Маринковићи су најстарији данашњи житељи у Својдругу.
Доселили су се између 1710. и 1720. године, а поменути поп
Димитрије Маринковић је био син једног попа који је са братом први
стигао у ово село. Дошли су из херцеговачког села Козадровићи, па
су и име своје постојбине пренели у нови завичај. По свему судећи,
калуђер Ћеранић је Димитрија могао запопити око 1750. године, што
се поклапа са претпоставком да су Ћеранићи досељени у Својдруг
половином осамнаестог века.
„Нови поп Димитрије је био велика прзница и свађалица па
је тако дојадио читавом селу, али и Турцима у Рогачици”. Рогачички
Турци једном приликом изненада запале цркву у Козадровићима,
а исте ноћи поп Димитрије побегне у ваљевску Поћуту и тако се
склони од освете села и Турака.7

7
Игњић, Стеван, Рогачица, варошица украј Дрине, Београд, 1999, 137. Игњић каже
да се овде „по свој прилици ради о богомољи за коју Мита Петровић, на основу
доступних рачунских књига, каже да је сазидана у Својдругу у променљиво
и бурно доба пред Други устанак, 1814. године”. Међутим, ако се узме у обзир
када су у Својдруг дошли Маринковићи и када је калуђер Ћеранић населио своје
сроднике Ћераниће, ова црква у Козадровићима је морала бити знатно старија.
Црква коју помиње Мита Петровић, а онда и др Игњић, је највероватније црква у
Главачићима, одмах поред Козадровића, која је била у непосредној близини места
где се данас налази кућа Драгише Ковачевића.
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Старо гробље испод Брда у Својдругу

После спаљивања цркве у Козадровићима, мештани овог
села нису могли дуго бити без световне богомоље. Према неким
сазнањима и казивањима најстаријих житеља овог засеока, после
спаљивања цркве у Козадровићима саграђена је црква брвнара на
коси која одваја Својдруг од Љештанског, на месту званом Браник
„између Тришњице и Звездице”. Познато је да су Својдружани
одувек ту избегавали да напасају стоку или да на било који начин
оскрнаве то место сматрајући га светим, знајући да је ту некада
постојала црква. Изгледа да ни ова богомоља није дуго служила
својој намени. Турци су и њу спалили и разорили. Нема поузданих
података да ли је ново црквено здање обновљено на темељима старе
цркве, али је сасвим извесно да су нешто касније Својдружани
саградили цркву у непосредној близини, у Главачићима. По неким
другим сведочењима, међутим, на Бранику није постојала црква,
али су, после спаљивања цркве у Козадровићима, мештани на том
14
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месту, испод једног великог храста, упражњавали верске обичаје и
богослужења све док није саграђена црква у Главачићима.8
Темељи цркве у Главачићима, а вероватно и читаво здање,
били су од камене седре, материјала који се лако обрађује и обликује.
И данас постоје остаци ове цркве који о томе сведоче, а само место
где се црква налазила овдашњи мештани називају Црквиште.
Занимљиво је, међутим, да цркве на Бранику и у Главачићима
не помиње ни Љуба Павловић, ни касније Стеван Игњић. Вероватно
су били мишљења да су црква у Козадровићима и она у Главачићима
заправо једна иста црква, с обзиром на то да нису много удаљене
једна од друге.

Надгробна обележја у Козадровићима за која се претпоставља да припадају
свештеницима из породице Маринковића
У лето 2015. године, у непосредној близини овог места, на имању Драгише
Ковачевића, обављена су археолошка истраживања у оквиру научног пројекта
„Подриње у позном средњем веку“. Захваљујући истраживањима стручњака
београдског Народног музеја, под руководством др Емине Зечевић, потпуно
неочекивано је, поред стећака, откривена велика црквена грађевина, остаци
средњовековног православног храма. Судећи по гробљу у непосредној близини,
које је из четрнаестог или петнаестог века, готово са сигурношћу се може тврдити
да и црква датира из тог периода. Непосредно уз зидове цркве пронађени су
гробови са масовним плочама од којих су неке украшене различитим фрагментима
и мотивима.

8
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Љуба Павловић је, свакако на основу причања мештана о
догађајима који су уследили после спаљивања цркве у Козадровићима
и бекства попа Димитрија у Поћуту, својевремено забележио:
„Сродници (попа Димитрија) остали су у селу (Својдругу) и
погоде се са сељацима, да узму манастирско имање и да им у накнаду
за то подигну нову цркву на Беговцу у варошици и да им нађу новог
попа. Село им ово одобри и они узму манастирска добра, подигну
нову дрвену цркву… и нађу у Осату попа Димитрија у Жлијепцу
и преведу га у Рогачицу, предаду му цркву и нешто имања око
ње. Димитрије је дуго поповао, али није оставио иза себе мушког
потомства, те је довео из Осата свога сестрића из Ватљевића и њега
запопио; његови потомци и данас попују…”9
Ова забелешка Љубе Павловића, међутим, у потпуности
побија неке раније тврдње да дрвена црква у варошици Рогачици
није могла бити саграђена пре Другог српског устанка. И сам Игњић
тврди да „све до устаничких војевања (1804-1813) у Рогачици није
постојала хришћанска богомоља”, јер су у варошици живели Турци
који тако нешто сигурно нису дозвољавали. Ако би то било тачно,
онда поменути поп Димитрије из Жлијепца никако није могао
службовати у Рогачици јер је живео знатно пре изградње цркве у
овом месту, а ни сам његов сестрић (реч је о Димитрију Захаричу,
касније родоначелнику свештеничке породице Поповића), кога је он
довео и запопио није могао одмах поповати у Рогачици. Име овог
Димитријевог сестрића, Димитрија Захарича, налазимо у „тефтеру
арачком Нахије соколске 1831. године” где је забележено да је тада
имао 67 година. Чак и ако прихватимо да је овај податак непрецизан
и да је он тада могао бити и нешто млађи, сигурно је да је он рођен
пре 1770. године и да га је ујак у Својдруг могао довести око 1790.
године. То недвосмислено значи да је Димитрије из Жлијепца који
је „дуго поповао” могао службовати у другој половини XVIII века,
када, по неким тврдњама, још није било цркве у самој варошици
Рогачици.

9
Павловић, Љуба, Соколска нахија - репринт издање, 2003, 403. У Својдругу, на
гробљу у Козадровићима и данас постоје два гроба за која се претпоставља да
припадају свештеницима из рода Маринковића.
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Место у Главачићима где се још увек могу уочити остаци некадашње цркве

Међутим, ако је, према наведеној забелешци поп Димитрије
из Жлијепца приведен да службује у новоизграђеној цркви на
Беговцу, онда је ова црква морала бити саграђена знатно раније од
устаничких дана, дакле у време када је поменути Димитрије дошао
у Рогачицу, а то је могло бити негде око 1770. године, можда и нешто
раније. Ако пак тада још увек није било цркве у Рогачици, онда је
Димитрије службовао највероватније најпре у цркви на Бранику или
у Главачићима па је тек онда прешао у Рогачицу. Он је свакако „дуго
поповао”, па пошто није имао мушког потомства, довео је из Осата
„свог сестрића из Ватљевића и њега запопио”.
У сваком случају, прва црква у Рогачици на Беговцу, по свему
судећи, морала је бити изграђена негде између 1770. и 1790. године,
али није могуће прецизно утврдити када се то догодило. Сасвим
је могуће да је у њој службовао „поп Димитрије из Жлијепца”, а
затим и његов сестрић, за кога доста поуздано можемо тврдити
да се ради о „Дмитру Захаричу”, о коме већ имамо прецизнијих
података. Димитрије Захарич ће касније бити „возобновитељ” цркве
у Рогачици, али на другој локацији, на Врачару. Обнављање цркве
је уследило највероватније после устаничких дана. Познато је да су
ову цркву Турци два пута палили и рушили, о чему сведочи и Јоаким
17

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016
Обрад Додић, нoвинaр

Вујић у својим записима. Паљења су могла бити у време Првог
или Другог устанка, а одмах иза тога Димитрије Захарич је цркву
обновио на истим темељима.10
Велики допринос у обнови цркве брвнаре у Рогачици имао је
засигурно и Хаџи Мелентије Стефановић, архимандрит манастира
Раче, који се у својим свеукупним подухватима у устаничким
данима, а посебно у грађевинској активности у рачанском крају,
издигао изнад свог времена. „Његовим стремљењима придружио се
и кнез Соколске нахије Петар Васић, који је иначе о своме трошку
саградио цркву у Буковици”.11
Црква брвнара у Рогачици налазила се на благом узвишењу
Врачара, у непосредној близини места где се данас уздиже црква. То
се може тврдити на основу првог урбанистичког плана Рогачице кога
је у априлу 1839. године сачинио Јелисије Вукајловић, „инџилир”,
званичник Министарства унутрашњих послова. Сличан план
варошице Рогачице урађен је и пет година касније, 1844. године. До
цркве се долазило саобраћајницом која је ишла кроз центар варошице
ка Ужицу и Пљескову и која је пролазила поред „поповских младих
шљивица” на црквеном плацу. У непосредној близини богомоље,
нешто ниже, биле су груписане правитељствене зграде, канцеларија
Среза рачанског, конаци, штале и апсана. На урбанистичком плану је
било уцртано и место за школу, недалеко од цркве.12
Хаџи Мелентије Стевановић је родом из Бирча у сребреничкој нахији. „Књигу
је изучио” у манастиру Троноши, где се и закалуђерио. Путовао је на хаџилук
у Јерусалим 1794. године; обновио манастир Рачу са јеромонасима Јосифом
и Исајиом 1795. године; организатор Првог српског устанка у рачанском крају,
суделовао у борбама на Дрини од 1804. до 1813. Као народни депутат, заједно
са Миланом Обреновићем и Божом Грујовићем, Хаџи Мелентије је боравио у
Русији 1810. За показане заслуге у револуцији добио је од руског цара одличја:
златан крст и златан ланац. После пропасти Карађорђеве Србије, 1813. године,
он прелази преко Саве у Аустрију. Боравио је неко време у Фрушкој Гори. Године
1815. поново долази у Србију. У то време није војевао, већ се непрестано старао да
обнови порушени манастир Рачу. Имао је пресудан утицај на обнову и градњу још
неких цркава у западној Србији, па и цркве у Рогачици. Игуман манастира Рача,
Хаџи Мелентије, умро је 27. марта 1824. Сахрањен је у црквеној порти.
11
Петар Васић био је кнез у буковичкој кнежини Соколске нахије после Другог
српског устанка.
12
Живковић, Новак, Окружије ужичко половином XIX века, Титово Ужице, 1984,
34, 35. Предлог плана за преуређење Рогачице, април 1839. године. У Рогачици
је тада постојало 14 грађевина, а четири су биле у градњи, док је око двадесетак
људи изразило жељу да нешто подиже у овом месту.
10
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Са доста вероватноће може се претпоставити да је прва
црква брвнара у Рогачици изграђена према замисли неимара
из прекодринског Осата, у традиционалном и препознатљивом
грађевинском стилу из средњег века, слично осталим сакралним
објектима каквих је у то време било по читавој Србији. Сигурно је
да су највише коришћени грађевински елементи од дрвета: храстове
талпе и греде. Кров је, такође, био од дрвета.
С обзиром на то да је црква била „двапут од Турака паљена
и рушена”, изгледа да се обновљена црква доста разликовала од
првобитне: била је „од плетара”, односно, поред дрвених талпи ту
је било прућа и блата, што говори да је обнављање цркве обављено
на брзину.
Вредну забелешку о овој цркви оставио је познати истраживач
„древности”, путописац Јоаким Вујић, који је кроз Рогачицу прошао
1826. године:
„Одавде (Вујић се кретао правцем из Пљескова) после прођем
села Црвицу, Петрич, затим пређем преко једне камене ћуприје,
која је на реки Рогачици, и на преношћеније дођем у село, зовом
Својдруг. У овом селу јест једна стара от плетара церква, која је
двапут од Турака паљена и рушена била, а садањи парок, г. Димитрије
Захарич, јест с народом био возобновитељ речене церкве. Храм је
ове церкве Вознесеније Христово. Ја код здешнога парока г. отца
Димитрија Захарича, учиним моје преношћеније. Потом, сутрадан,
то јест 11. октомбра (1826), по пријатију фруштука, благодарим
мом човекољубном станопримцу домаћину, пак с мојим момком
одавде кренем се, оставим село Рогачицу на десно, после прођем
села: Гвоздац, Оклетац, Стрмово, пак приспем једном турском селу,
зовомом Бачевци”.13
Нема сумње да су први свештеници који су службовали у
рогачичкој цркви Вазнесења Христовог дошли из прекодринског
Осата, тачније из Ватљевића. Могуће је да је у Рогачици, још док
је црква била на Беговцу, службовао свештеник Димитрије, кога
помиње Љуба Павловић, а затим и његов сестрић, Димитрије
Захарич, кога је овај довео и ту запопио.
Игњић, Стеван, Рогачица, варошица украј Дрине, Београд, 1999, 139. Према
Вујићевом саопштењу о изгледу рогачичке богомоље види се да је, за разлику од
цркава у другим местима Кнежевине Србије, ова била саграђена од прућа и блата
и да, као таква, није могла опстати неки дужи временски период. Вероватно су
Рогачичани и тада размишљали о градњи цркве „од бољег материјала”.

13
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-Архив Србије (Кнежева канцеларија-Соколска нахија, Министарство
финансија, Ужичко окружно начелство, Министарство просвете и
црквених дела)
-Баштина, зборник за културу и прошлост, књ. 1 (Бајина Башта, 1988)
-Баштина, зборник за културу и прошлост, књ. 2 (Бајина Башта, 1995)
-Бајинобаштанска баштина, лист Завичајног удружења „Баштина”
Бајина Башта
-Бајинобаштанске новине
-ББ глас
-Биографски лексикон Златиборског округа. Београд 2006.
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-Сеоска и породична гробља у Својдругу и Рогачици
-Црквена библиотека у Рогачици
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-Игњић, Стеван, Рогачица, варошица украј Дрине. Београд 1999.
-Игњић, Стеван, Капетан Гајо Вилотијевић Партић. Београд 1998.
-Игњић, Стеван, Манастир Рача. Ужице 1997.
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-Игњић, Стеван, Бајина Башта са старих разгледница, Бајина Башта
1995.
-Игњић, Стеван, Бајина Башта и околина, књ. 1. Бајина Башта 1985.
-Игњић, Стеван, Рујански сердар Јован Мићић. Ужице 1995.
-Игњић, Стеван, Познановић, Раде: Основна школа у Рогачици 18322004. Ужице 2004.
-Игњић, Стеван, Рачански крај у Кнежевини Србији 1815-1860.
Ужички зборник бр. 9, 1980.
-Милосављевић, Драгиша, Црква брвнара у Дубу. Ужице 1994.
-Милосављевић, Драгиша: Осаћански неимари. Београд, 2000.
-Недељковић, Миле, Српски обичајни календар. Београд 2000.
-Павловић, Љуба, Соколска нахија, репринт издање, 2004.
-Стаменић, Стаменко, Попис житеља рачанског краја 1863. Бајина
Башта 2004.
-Симановић, Богољуб, Летопис парохијског храма у Доњем Зарожју,
рукопис
-Танасијевић, Драгослав, Историјат градње нове цркве у селу Гвоздац
1988. године, рукопис
-Тодоровић, Д.: Ужички крај у Другом српском устанку. Ужички
зборник бр. 5 1978.
Summary
After the Great Migration, in 1690, there was a tragic period for
the Serbian Orthodox places of worship, churches and monasteries, most
of which were destroyed and burned to the ground, some were converted
into mosques in which the Turks performed their religious rites.The Serbs
were forced to build small wooden churches, “talpara”(the log cabin) and
“bondrucara”(post-and-pan house) in hidden places. Those were facilities built in a simple way, mostly made of wood, which they could easily
move to other places in case of an emergency.
In Svojdrug and Rogacica, as well as in other Podrinje villages,
mostly during the XVII century, more wooden churches were erected,
for most of which it was unknown where they were located. According
to some legends and modest records, in Svojdrug there were wooden
churches in a secluded grove, now known by the name Popovici, then on
Cirinac hill above Rogačica, Branik in the hamlet Glavačici, whereas in
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Svojdrug hamlet Kozadrovići there was a monastery “from kindling pinewood”, which was some time later converted into a church. The monk
Ćeranić performed services in it and later he settled his relatives from
Herzegovina there.It can be quite confidently assumed that the monastery
in Kozadrovići was built immediately after the Great Migration, most
likely in the first half of the eighteenth century. There is no doubt that it
was also made of wood, more precisely from fir logs.
The first Church in Rogacica on Begovac, apparently, must have
been built sometime between 1770 and 1790, but it is not possible to
determine precisely when it happened. It is quite possible that “pope
Dimitrije from Zlijepac,”performed services in it and then his nephew,
for whom we can quite confidently say that he was “Dimitrije Zaharić”,
about whom we already have more precise information. Dimitrije Zaharić would later be “vozobnovitelj”(renovator) of the church in Rogacica,
but at another location, on Vracar. With a lot of probability one can assume that the first wooden church in Rogacica was built according to the
plans of architect over-the-Drina Osat, in the traditional and recognizable
building style from the Middle Ages, similar to other religious objects
that existed all over Serbia at that time. A valuable note of this church
was left by a famous explorer of “antiquity”, a travel writer Joakim Vujic,
who passed through Rogačica in 1826.
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УДК: 323.1(=163.3/.6)
(497.1)"1928/1929"(093.2)
32:929 Стојановић Љ.
050.488НОВА ЕВРОПА(497.1)

ЉУБА СТОЈАНОВИЋ У ПОЛЕМИЦИ С
„НОВОМ ЕВРОПОМ”
Апстракт: Политичке кризе југословенске краљевине,
започете убрзо после њеног оснивања, изазивале су многе, често веома
оштре полемике међу присталицама различитих идеја и уверења.
Једну од оних које су привукле велику пажњу савременика водили су
средином 20-их година Љубомир (Љуба) Стојановић, тадашњи шеф
Југословенске републиканске странке, и уредништво загребачког
часописа Нова Европа. Њихово неслагање првенствено је било везано
за питање улоге и одговорности Срба у заједничкој држави, а отуда
и за проблем српско-хрватских односа. У другом плану налазило
се различито тумачење демократије, њених вредности и начина
њиховог коришћења. Верујући да су током те расправе испољене
суштинске разлике у тумачењима узрока политичко-националних
сукоба, покушали смо да у овом раду представимо њене најважније
садржаје.
Кључне речи: Југословенска краљевина, Срби, Хрвати,
политичка криза, државно уређење, национални односи, Љуба
Стојановић, периодика
Развој политичких прилика и стање међунационалних
односа, заоштраваних већ првих година постојања југословенске
краљевине, изазвали су болну разочараност неколицине појединаца
који су као припадници интелектуално-политичке елите током
Великог рата здушно учествовали у пропаганди југословенства. У
новостворену државу међу првима су се разочарали браћа Богдан
и Павле Поповић, чувени историчари књижевности и професори Београдског универзитета, чији је допринос југословенским
23

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016
Проф. др Мира Радојевић

напорима био један од највећих.1 Према белешкама Јована М.
Јовановића Пижона, дипломате и политичара, не само што нису
разумевали српско-хрватско-словеначку заједницу, него су и
страховали да неће испунити наде које су у њу полагане. Штавише,
Павле Поповић је средином 1919. године, по речима свог блиског
пријатеља, био „мање Југословен”, а „више Србијанац”. То осећање
било је толико изражено да није знао „како да се определи: да ли
да се повуче, да ли да уђе у рад свој на универзитету, или друго
што”. Мука његовог опредељивања потицала је из уверења да су
Срби, Хрвати и Словенци „далеко [...] од правог уједињења”.2 С
више других страна могло се чути како је идел „промашио”, мада
је таква сумња изрицана доста обазриво, ређе јавно, а више у
приснијим разговорима, вођеним у пријатељским круговима. Док су
хрватски политичари и интелектуалци истицали како је Хрватска
доведена у потчињен положај, Србе из Србије вређало је учестало
омаловажавање српског доприноса стварању заједничке државе и
тврдња да је српски чинилац у њој узрочник распламсалих криза.
Не тако брзо као браћа Поповићи, али постепено и све
израженије разочаравао се и Љубомир (Љуба) Стојановић, тадашњи
шеф Југословенске републиканске странке. За разлику од већине
других, који су пореклом били из Србије и који су отуда страховали
да се изрицањем незадовољства не доведе у питање њено
опредељење за Југославију, он је то чинио отворено, без бојазни од
реакције коју би његово мишљење могло изазвати. Такав став био је
у савршеном складу с његовим дотадашњим научним и политичким
деловањем, будући да је у српском и југословенском друштву
стекао углед човека чија је чврстоћа карактера била ненадмашна,
а поштење непорециво. Пријатељи и поштоваоци сећали су га се
као неуморног борца „за слободу, за правду, честитост и морал
у јавном животу”, неког ко је „давао пример, будио савести и
подстицао одушевљење младих нараштаја”.3 О његовом научном
1
Видети: Трговчевић, Љубинка, Научници Србије и стварање југословенске државе
1914-1920, Београд 1986.
2
Јовановић Пижон, Јован, Дневник, Архив Југославије (АЈ), 80-54-147.
3
Вељковић, Војислав С., „Љуба Стојановић као јавни радник”, Српски књижевни
гласник (СКГ), књ. XXX, бр. 5, 1. стр. 356, јули 1930. Видети и: Жујовић, Јован
М., „Заслуге Љубомира Стојановића”, исто, стр. 342-345; Давидовић, Љубомир
М., „Сећања на Љубу Стојановића”, исто, стр. 345-349; Белић, Александар,
„Љубомир Стојановић, човек и научник”, исто, стр. 349-355; Продановић, Јаша
М., „Љубомир Стојановић (19. VIII 1860-16. VI 1930)”, исто, стр. 358-361; Белић,
А., „Љубомир Стојановић”, Јужнословенски филолог, књ. IX, Београд 1930, стр.
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и политичком раду писали су најпре бројни савременици, а потом
историчари, лингвисти, филолози и историчари књижевности, али
му наука још увек много дугује.4 Јер, о његовој историјској улози не
постоји ниједна монографија или целовитија студија. И поред тога,
на основу постојећих сазнања може се сачинити сажет преглед једне
по свему ретко богате биографије.
У историјској науци и у науци о језику и књижевности,
Љуба Стојановић оставио је дубок траг као велики познавалац
Вука Караџића, приређивач Вукових сабраних дела и преписке,
приређивач средњовековних српских повеља, старих српских
записа и натписа, аутор Каталога рукописа и старих штампаних
књига, писац многобројних научних радова и високо вреднованих
граматика српског језика из којих је учило више школских генерација
у Краљевини Србији и Краљевини СХС.5 Одлучивши још у раној
младости да се посвети националним наукама, четири деценије
се удубљивао „у прошлост, у царске повеље, у житија краљева и

297-316; Ћоровић, Владимир, „Љубомир Стојановић”, Прилози КЈИФ, књ. XI,св.
1-2, Београд 1931, стр. 1-29; Поповић, Павле, „Сећања на Љубомира Стојановића”,
исто, стр. 30-44; Решетар Милан, „Из писама пок. Љуб. Стојановића”, исто, стр.
45-53; Грол, Милан, Из предратне Србије. Утисци и сећања о времену и људима;
Београд, 1939, стр. 107-122; Јовановић Стоимировић, Милан, Портрети према
живим моделима, пр. Трећаков, Стојан и Шовљански, Владимир, Нови Сад 1998,
стр. 83-86.
4
Видети: Џонић, Урош, „Љубомир Стојановић”, Годишњица Николе Чупића, књ.
XL, Београд 1931, стр. 170-185; Младеновић, Александар, „Запис о Љубомиру
Стојановићу (Поводом педесетогодишњице смрти)”, Ужички зборник, бр. 9, Титово
Ужице 1980, стр. 21-38; Самарџић, Радован, Писци српске историје, књ. III, Београд
1986, стр. 143-156; Трговчевић, Љ., нав. дело; Љубомир Стојановић. Живот и дело,
зборник радова с научног скупа „Љубомир Стојановић – живот и дело”, Ужице
2002; Лукић, Александар, „Из ратне преписке Љубомира Стојановића – четири
писма Николи Стојановићу 1917. и 1918. године“, Токови историје, бр. 3/2011, стр.
126–140; Лукић, А., „Републикански погледи Љубомира Стојановића“, Зборник
Матице српске за историју, бр. 86/2012, стр. 33–50; Радојевић, М., „Љубомир
Љуба Стојановић“, у: Срби 1903-1914. Историја идеја, пр. Милош Ковић, Београд
2015, стр. 627-646.
5
Видети: Стојановић, Љубомир, „Љубомир Стојановић”, СКА, Годишњак, IX,
Београд 1896, стр. 233-235; Стојановић, Љ. „Љубомир Стојановић (Допуне и
продужење биографије од 1884. год. Види: ГОДИШЊАК, IX, 235)”, Годишњак
Српске краљевске академије, XXXII, Београд 1924, стр. 152-165; Џонић, У.,
„Библиографија радова Љубомира Стојановића”, Прилози за КЈИФ, књ. XI,
Београд 1931, стр. 277-289.
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архиепископа, у летописе манастира и у предања народна”, уздижући
свој „србизам” и испољавајући га „са жаром и гордошћу”.6
Потпуно посвећен добробити српског народа, на самом
крају XIX века почео се бавити и политиком, учинивши то у свом
зрелом добу, знатно касније од већине других интелектуалаца који
су политичким странкама приступали већ у студентским данима.
Љуба Стојановић је тада подржао Радикалну странку, верујући у
њену демократску борбу против монархистичког апсолутизма и
протестујући против безакоња којим је режим Обреновића прогонио
Николу Пашића и друге радикалске прваке. Само неколико година
касније, почетком XX века, међутим, опортунизам страначког вођства
и пристанак на више компромиса којима су поништавана програмска
начела изазвали су одвајање једног дела чланства, махом млађих
интелектуалаца, чијом је принципијелношћу створена Самостална
радикална странка.7 У тој групи политички неподмитљивих,
која је саму себе прогласила „моралном жандармеријом”, Љуба
Стојановић пронашао је своје природно место и добио могућност
да се и у политици руководи „моралним катонизмом”, особином
по којој су га упознали како партијски пријатељи тако и политички
неистомишљеници. Посвећеност начелима и велики углед који је
уживао довели су га 1905. године, након повлачења Љубомира
(Љубе) Живковића, на чело странке самосталних радикала, чији
је шеф био све до 1912. године, када ју је напустио, још једном се
руководећи моралним разлозима. Овога пута реч је била о његовом
неслагању да као мандатар круне прихвати жељу краља Петра да
министар војске буде генерал Степа Степановић. Сматрајући да
му демократска уверења не допуштају саглашавање с „условним
мандатом”, поднео је оставку и притом, изазван примедбом да му
је лако да остаје у опозицији с обзиром на материјалну сигурност,
одбио да убудуће прима принадлежности које су му припадале као
бившем министру, универзитетском професору и члану Државног
савета.8 У међувремену, од 1905. до 1909. године, бивао је председник
Грол, М., нав. дело, стр. 108.
Видети: Живановић, Живан, Политичка историја Србије у другој половини
XIX века, књ. 4, Београд 1925; Радојевић М., Научник и политика. Политичка
биографија Божидара В. Марковића (1874-1946), Београд 2007, стр. 52-62.
8
Видети: Жујовић, Јован, Дневник, I-II, пр. Тодоровић, Драгоје, Београд 1986,
књ. I, стр. 211-250, књ. II, стр. 30, 50-51; Радојевић, М., Научник и политика.
Политичка биографија Божидара В. Марковића (1874-1946), стр. 121-124.
6
7
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владе и у више мандата министар, најчешће просвете и црквених
послова.9 Историји тога доба, странци коју је водио и њему лично
служиле су на част политичке одлуке које је тада доносио, па и
низ гестова којима је потврђивао да су га савременици с разлогом
доживљавали као узор скромности и доследности.10
Објашњавајући једном пријатељу разлоге због којих је
прекинуо активну политичку делатност, искрено је написао: „Није
се мени досадила политика [...] али не може да се ради онако како
ја мислим да треба, а ја не могу да радим како други мисле да треба
радити. Ако буде кадгод могуће, ја ћу опет бити ту.”11
По мерилима Љубе Стојановића, за његова живота није
наступило време које би му омогућило да политички ради, без
угрожавања високих начела којима је био руковођен, али су врло
брзо наступили догађаји који су изискивали напор сваког национално
одређеног и посвећеног појединица. Није отуда било чудно што је
и он, заједно с Александром Белићем, без обзира на нескривену
Након Мајског преврата, образоване су две владе Љубе Стојановића: у првој,
од 16. маја до 30. јула 1905, истовремено је био и министар унутрашњих дела, а у
другој, од 30. јула 1905. до 1. марта 1906. године, и министар просвете и црквених
послова. Исту дужност је обављао и у две владе под председништвом Јована
Авакумовића (29. мај – 12. јун 1903; 12. јун –21. септембар 1903. године), две владе
којима је председник био Сава Грујић (21. септембар 1903. године – 26. јануар
1904; 1. март –17. април 1906. године) и једној влади Стојана Новаковића (11.
фебруар – 11. октобар 1909. године). Видети: Мрђеновић, Душан, Устави и владе
Кнежевине Србије, Краљевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије
(1835-1941), Београд 1988. године, стр. 189-194.
10
Приликом скупштинских избора 1905. године, на пример, Љуба Стојановић је
одбио да искористи могућност да као председник владе и министар унутрашњих
дела уклони бројне радикалске чиновнике, који су отворено агитовали за своју
странку, и замени их поузданијим самосталским апаратом. Тврдећи како би
таквим поступком била обезвређена начела демократије, ризиковао је да претрпи
пораз и одбацивао савете страначких пријатеља да кажњава оне који су деловали
против владе. Непоколебљив у ставу да се власт не сме злоупотребљавати, у
једном случају је присилио Љубомира (Љубу) Давидовића, тадашњег председника
Народне скупштине да, при заједничком повратку с агитационог збора из
унутрашњости земље у Београд, стоје у ходнику воза све док се други путници
нису збили да би им направили мало места за седење. Наставивши након избора да
ради са „слабом већином”, на дневни ред је ставио јачање привреде и прихватио
наметнути царински рат. Ипак, све време је био незадовољан, готово очајан што
су се промене одвијале превише споро, изјавивши пред пријатељима како ће се
убити, јер је друштво, пет месеци након што је Самостална радикална странка
преузела власт, и даље било „рђаво” (Љ. Давидовић, нав. дело, стр. 345–349).
11
Решетар, М., нав. дело, стр. 51.
9
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нетрпељивост према Николи Пашићу, током 1915. године прихватио
дипломатску мисију у Петрограду, покушавајући да преко добрих
тамошњих веза брани српске и југословенске интересе.12 После
војног слома у јесен исте године, међутим, боравећи у емиграцији,
углавном у Ници, усамљенички, без књига и са скромним
материјалним средствима, често је западао у стања потиштености
и безнађа, тек понекад успевајући да пронађе снагу за озбиљнији
рад. Тренуци очајања смењивали су се повремено с налетима вере
да ће српско питање бити успешно решено, а југословенска држава
створена на радост свих који би у њу ступили.13 Један од проблема
који га је највише потресао било је суђење пуковнику Драгутину
Димитријевићу Апису средином 1917. године, иако се сам противио
покушајима војске да контролише политичку ситуацију. Попут
неколицине других самосталних радикала, и он је сматрао да после
судског убиства пуковника Аписа више не може бити дилеме
између монархије и републике.14 Руковођен стеченим искуством,
на крају рата је закључивао да интелектуалцима једино политичка
организација даје могућност за пуно остварење идеје, а да друге
демократске партије, осим републиканске, не може бити. Желећи
да нова држава буде република, писао је Јовану Цвијићу: Ја нисам
ни за какве прелазне и полумере. Ја се тврдо надам да ће се за то
придобити и доста и угледних људи, и да ће се врло брзо доћи до
успеха. Ми тиме треба да олакшамо порођај Југославије, јер наше
две династије никако не могу то извршити. Напротив, ометаће,
Више: Шепић, Драгован, „О мисији Љ. Стојановића и А. Белића у Петрограду
1915. године”, Зборник Хисторијског института Југославенске академије, бр. 3,
Загреб 1960. године, стр. 449-497.
13
Видети: Радојевић, Мира, „Љубомир Стојановић у Првом светском рату”,
Историја 20. века, бр. 2/2000. године, стр. 9-29.
14
Тумачећи свој став према том питању, касније је написао како је и пре Великог
рата веровао да је „републиканство једна логична и виша форма демократије”, али
да није био за његово увођење у Србију јер је све до 1906. године „веровао да се и у
монархији може доћи до демократије”. Чак и наредних година, додавао је, „мирио
сам се с монархијом јер нам је за вратом била Аустрија, а од апсолутистичке Русије
очекивали смо да нас (и у своме интересу) заштити. Кад је, после Светског рата,
нестало велике Аустрије и у Русији нестало монархије, постао сам присталица
републиканског федеративног облика владавине у новој раширеној држави, и то
колико због тога што верујем да се само у њој може развити права демократија
толико и што сам убеђен да бисмо кроз њу не само учврстили нашу државну
заједницу с Хрватима и Словенцима него и евентуално проширити” (Нова Европа,
књ. XVI, бр. 11-12, 26. новембар 1927, стр. 381).
12
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да би се оне одржале.” Управо зато, одлучио је да у Србију оде „чим
буде могуће [...] отпутовати”.15
У истом сплету политичких задатака који су убрзано долазили
на дневни ред уобличио је и став према дилеми: централизам или
федерализам као могући облици уређења будуће југословенске
државе. Док је почетком рата првенствено бринуо о заштити српских
интереса, на његовом крају потпуно је усвојио идеју федерације.
„Ми нећемо ићи у Сарајево, Загреб и Љубљану с нашом војском и
извршити ослобођење”, написао је Јовану Цвијићу, „да би по праву
ослободитеља могли тражити једну централистичку југословенску
државу са Србијом на челу. И нас и њих ослободиће савезници,
и - по [Вудро] Вилсону - на конгресу мира биће представници не
само Србије, већ и Хрвата и Словенаца, и тешко је и замислити да
би они и пристали на таку заједницу, на коју би можда и пристали
да смо их ми ослободили.” Изјашњавајући се против „једноставне
државе”, превасходно је страховао да би Србија у њој – јер би
морала бити уређена демократски, остала у мањини, а државну
управу преузели „нови крајеви”, што он, „бар за сада”, никако није
желео. Био је и против тога да Србија мајоризира Хрвате и Словенце,
а југословенска држава постане „нова Аустрија”. Због свега тога,
веровао је да најбоље решење представља федерација, јер је „једино
добра” и једина у стању да „одржи и утврди нашу иначе врло слабу
заједницу”.16
Федералистички погледи Љубе Стојановића донекле су били
део нацрта једног сложеног пројекта државног уређења у чијем су
настајању, поред њега, учествовали Јован Цвијић, Јован Жујовић
и неколицина других српских интелектуалаца. Он сам залагао се
за поделу државе на већ постојеће области: Србију, Црну Гору,
Босну и Херцеговину („уједно или одвојено”), Далмацију, Истру,
Хрватску са Славонијом и Сремом, Бачку са Банатом („ако од Бачке
што добијемо, иначе Банат иде са Србијом”). Спајање или цепање
појединих области било би могуће доцније, у складу са одлукама
посебних парламената и по одобрењу централног парламента, који
би руководио државном заједницом. У његовој надлежности били
би спољна политика, војска, финансије (царине и монополи) и
саобраћај, а сви остали послови остављени посебним парламентима
Писмо од 25. септембра / 8. октобра 1918. године (Архив САНУ, Заоставштина
Јована Цвијића, 13.484/1.235-114).
16
Писмо од 29. августа / 11. септембра 1918. године (исто, 13.484/1.235-13).
15
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„с потпуном независношћу”. Монархистички режим био би
искључен: „Уједињене Југословенске Државе” требало је да буду
република са председничким, „америчким” системом.17
Мада је наведени нацрт деловао доста разрађено, имао је и
више мањкавости. Једну од њих чинио је да предлог да Срем, иако
већински насељен српским становништвом, буде саставни део
Хрватске и Славоније. Из познатих извора не можемо да сазнамо
да ли је Љуби Стојановићу била непозната етничка структура ових
крајева или је он, дајући такав предлог, имао у виду територијалноадминистративно уређење тадашње Троједнице и њено позивање
на историјско-државно право. С друге стране, догађаји који су
уследили оповргли су поједина његова предвиђања. Пробојем
Солунског фронта и незадрживим продирањем кроз Србију и
југословенске покрајине, српски војници, а не савезници, постали
су прави ослободиоци. Напокон, већ у припремама Конференције
мира видело се да ће југословенска делегација учествовати под
српским именом и да савезници нису бринули о равноправној
заступљености Хрвата и Словенаца. Упркос томе, Љуба Стојановић
је у првих неколико година постојања заједничке државе заступао
већ формиране ставове, повремено их прецизирајући или коригујући.
Враћајући се на мисао о „врло слабој заједници”, изнетој у
писму Јовану Цвијићу, у септембру 1919. године показао је да није
превиђао њене различитости и проблеме. Срби, Хрвати и Словенци,
написао је у једној брошури, „од како су се доселили у ове крајеве
не само да никад нису били сви у једној држави, него ни сами Срби
нису никад сви били уједињени у једну државу, већ су често поједини
делови били или под туђином или у засебним државама. Кроз тај дуги
низ векова, проведених код једних дуже код [...] других краће време
у самосталном животу и ропству, створен је под утицајем разних
вера и разних култура различан народни менталитет, разни погледи
на свет, на друштво, па у неколико и разни народни идеали. Народни
дух код та три племена био је много сроднији у доба досељења у
ове крајеве него што је данас, и ако је свест о потреби државног
јединства данас много јача него што је била онда [...] Али не треба
губити из вида, кад се код једног дела народа стече свест о његовој
индивидуалности, да се то лако не заборавља и не напушта.” Управо
из тог разлога, сматрао је да југословенска држава треба да буде
уређена тако да „свако племе у њој има све оно што би имало кад би
17

Исто; Више: Трговчевић, Љ., нав. дело, стр. 235-239, 259-265.
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живело у својој држави - и као вишак: већу снагу за своје одржање.”18
Током наредне две године, Љуба Стојановић је у различитим
приликама - на јавним предавањима и страначким скуповима,
у политичким чланцима и брошурама - образлагао своја
тумачења предности републиканизма над монархизмом, добре
стране председничког система по угледу на амерички, нужност
федералистичког модела у заједници сличној југословенској,
квалитете и мане демократије и парламентаризма... Политичку
јавност занимало је његово мишљење и људи су га радо слушали.
Јер, у то је време био секретар Српске краљевске академије, један
од најпознатијих српских интелектуалаца и шеф малобројне, али
интелектуално и морално јаке Југословенске републиканске странке,
формиране 1920. године, с амбицијом да предводи грађанску
левицу и буде беспоштедни критичар свих рђавих појава у држави
и друштву.19 Говорио је лепо и јасно, тако да и сложена политичка
питања буду разумљива мање упућенима, а обраћајући се јавности,
чешће је то чинио у своје име, што је повремено и наглашавао. Иако
изнесени као лични став, најзначајнији његови текстови сабрани су
потом у мањој књизи којој је дат наслов Републикански погледи на
неколико савремених питања, објављеној 1920. године у Издавачкој
књижарници Геце Кона.20
Југословенска републиканска странка је на изборима за
Уставотворну скупштину, одржаним у новембру 1920. године
освојила само три мандата, али је учествовала у њеном раду, иако се
противила двема важним тачкама Пословника: обавези да посланици
положе заклетву краљу и одлуци да Устав може бити изгласан
„простом”, а не квалификованом, двотрећинском већином.21 Љуба
Стојановић, Љ., Неколике мисли о нашем новом државном уређењу, Београд
1919, стр. 11-13.
19
Видети: Глигоријевић, Бранислав, Државно и друштвено уређење Југославије у
гледиштима српских републиканаца (1919-1925), „Историја XX века“, бр. 2/1985,
стр. 7–33.
20
У овој је књизи поново објављена поменута брошура Неколике мисли о нашем
новом државном уређењу. Истовремено, публиковани су: јавно предавање
Политичке странке у монархији и у републици, држано најпре у Ужицу 12.
априла 1920. године, а потом и у другим местима; јавно предавање Централизам
и самоуправа, држано у Београду 21. марта 1920. и већ објављивано у листу
Република (бр. 26-30) и чланак Нацрт Устава по предлогу Стојана Протића,
претходно објављен у Републици (бр. 147-152).
21
Петрановић, Бранко, Историја Југославије 1918-1988, прва књига Краљевина
Југославија 1914-1941, Београд 1988, стр. 119-120.
18
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Стојановић није био међу републиканским посланицима. Пишући
кратку аутобиографију, и то у трећем лицу, о томе је једноставно
рекао: „Кандидовао се за посланика за уставотворну скупштину
у окр. пожаревачком и вароши Београду, и за обичну скупштину
у вароши Београду, али је оба пута пропао на изборима.”22 Већ
се и из тога видело да изборни несуспех није представљао ништа
значајније у његовој политичкој делатности, а камоли да је могао
да га уздрма у уверењима која је заступао. Исто се може рећи и
за Видовдански устав, чије су најважније одредбе, оне којима је
утврђено централистичко државно уређење, биле у најоштријој
супротности с федералистичким погледима републиканаца. Када
је већ наредне, 1922. године, отпочела борба за његову ревизију,
подстакнута снажним отпором који му је пре свега пружила хрватска
опозиција, предвођена Хрватском републиканском сељачком
странком, Југословенска републиканска странка била је међу онима
који су је подржали. Али, сам Љуба Стојановић није осећао потребу
да поново образлаже своје ставове, верујући да је у дотадашњим
изјашњавањима био довољно одређен да би га могли разумети сви
који су се занимали за његово мишљење.
Управо такав одговор дао је уредништву Српског књижевног
гласника, који је - подстакнут снагом неслагања о државном
уређењу - у априлу 1922. године покренуо Анкету о српскохрватским односима, интересујући се за погледе неколико десетина
политичара, интелектуалаца и уметника.23 Ипак, не одбијајући
сарадњу с часописом чијем је излажењу дао огроман допринос
већ у првој његовој серији,24 Љуба Стојановић је образложио више
својих ставова. Видело се да је и том приликом остао доследан
себи: отворен и искрен, показао је да проблем не посматра у „црнобелим” тоновима него у њиховој често бескрајној сложености.

Стојановић, Љ., „Љубомир Стојановић (Допуне и продужење биографије од
1884. год. Види ГОДИШЊАК, IX, 235)”, стр. 159.
23
Анкета је објављивана током 1922. године у 13 наставака, од 1. априла до 1.
октобра. Више: Јанићијевић, Милосав, Стваралачка интелигенција међуратне
Југославије, Београд 1984, стр. 122-124.
24
Видети: Витошевић, Драгиша, Српски књижевни гласник 1901-1914, Београд
1990; Милош Ковић, „Политичка улога ’Српског књижевног гласника’ 1901-1914”,
у: Зборник радова са научног скупа: Сто година „Српског књижевног гласника”.
Аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици, пр. С. Тутњевић и
М. Недић, Београд 2003, стр. 363-378.
22
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Оно што је тим поводом написао умногоме је било основ доцније
полемике с Новом Европом, њеним уредником Миланом Ћурчином
и сарадницима.
На првом месту засметало му је што је хрватско питање
истакнуто као најзначајнији проблем у држави, иако је, по његовом
мишљењу, стање у Македонији и Црној Гори било „много горе
него у Хрватској”, инвалидско и аграрно питање остало решено,
државне финансије биле „очајне”, а корупција развијена „од врха
до дна”. За све те недаће одговорним је сматрао носиоце постојећег
режима, првенствено „партијске штабове демократа и радикала,
који су партијском дисциплином завели и заводе јавно мишљење”,
уколико је оно уопште и постојало. Имајући на уму наведене
проблеме, питао је да ли се хрватско питање толико наглашава и
истиче „у први ред” да би се пажња јавности одвратила од других
невоља. Истовремено, за разлику од других савременика, тврдио је
да је у том времену постојало само државно, не и народно јединство,
будући да се Срби, Хрвати и Словенци нису осећали као један народ
и да је парола о њиховом народном заједништву током Великог
рата имала првенствено прагматичан и пропагандни карактер. Тих
година, међу Србима, Хрватима и Словенцима било је мало оних
који су имали храбрости да кажу ову истину, али је Љуба Стојановић
учинио управо то. „Ми смо (и Срби и Хрвати и Словенци)”, казао
је, „за време рата трубили широм целог света да смо један народ и
да хоћемо једну државу. Тај поклич, пуштен у свет из политичких
разлога, хтели су наши државни управљачи да остваре после
ослобођења уређујући нашу државу централистички, као што је пре
рата била уређена Србија. Међутим, одмах се показало да смо ми
по осећању још далеко од тога да се можемо назвати један народ,
и да су државно јединство и народно јединство две ствари а не
једна, и да прво треба решити ону која је главна, и коју је могуће
одмах решити, а то је државно јединство, а јединство народно
оставити времену да га оно решава.” Како се народно јединство
није могло решити одмах, уставом, законима и уредбама, требало
је решавати оно што је могуће - државно јединство, уз уважавање
индивидуалности Хрвата и њиховог страховања да је као мањина
не изгубе у централистичкој држави у којој су Срби чинили већину.
Не увиђајући колико су Хрвати осетљиви у том питању и колико
им је оно важно, „државни управљачи” полазили су од „сасвим
погрешне идеје” - да је „државном јединству камен темељац народно
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јединство”, које су покушали да учвршћују уставом и законима. У
реакцији коју је таква политика изазвала код Хрвата у опасност је
доведена чак и њихова жеља за државним јединством. С обзиром на
то да су и „под Маџарима” имали гаранција за своју индивидуалност,
у држави „с браћом Србима” требало је разумети њихово право „да
им се даду још веће и шире гаранције за њихову индивидуалност
докле год за њом теже и хоће да је одрже, и да се гаранције не могу
мењати без њихова пристанка”. Верујући да би Хрвати требало да
добију „своју потпуну аутономију у свима питањима унутрашњег
уређења која не тангирају државно јединство”, Љуба Стојановић
их није ослобађао одговорности за постојеће стање у односима са
Србима, замерајући им бојкотовање Народне скупштине и позивање
на историјско право. „Менталитет код Хрвата”, написао је, „или
бар код већине њих, и данас је потпуно онакав какав је био под
Аустријом. И ако су они фактички изгубили државну самосталност
још 1102. године, као и ми последње остатке државе крајем XV
века, они се и данас позивају на некакво своје државно право, на
неке прастаре уговоре, саборске одлуке и др. Што су на темељу
тих старих пергамената водили политику у Аустрији, разумљиво је
(тако су радили и Чеси), јер се у Аустрији и могла водити политика
само на основу ’легитимитета’. Тако су радили и Срби борећи се
за црквену аутономију на основу привилегија Леополдових. Али
док је то у Аустрији имало бар привидну вредност, колико да се о
томе може говорити, сад то не вреди више ништа. Они треба да виде
ствари какве су у истини, наиме, да су се ослободили од туђинца,
да су сад у својој држави, заједно с браћом Србима, и да треба с
њима заједно у Народној Скупштини да полажу основе свога новог
државног уређења. На томе послу, а у границама горе изложених
идеја о државном јединству, наћи ће много, и налазиће све више
свесрдне потпоре код свих оних Срба који их сматрају за своју браћу,
и који им желе добра као себи самима. Они не треба да данашњи
режим сматрају као српски, према њима непријатељски расположен
као што је био маџарски, већ као режим данашњих властодржаца,
који сутра у Скупштини може пасти.”25
„Анкета о српско-хрватским односима (VI)”, СКГ, књ. VI, бр. 4, 16. јуни 1922,
стр. 286-290. Исти текст штампан је у посебној малој брошури, за коју је прилог
написао и Јаша Продановић (Републикански погледи на српско-хрватско питање,
Београд 1922). Љуба Стојановић је, иначе, том приликом још једном образложио
свој став о неопходним „атрибутим државног јединства”, у које је уврштавао
спољну политику и међународне односе, царине и јединствене трговинске уговоре
25

34

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Љуба Стојановић у полемици с „Новом Европом”

Истичући мисао о нужности да Хрвати југословенску
државу треба да доживљавају као своју, те да се тако и понашају,
Љуба Стојановић је већ тада најавио расправу о методама хрватске
политичке борбе, током које су изабрани посланици одбијали да
се служе добијеним мандатима. Бојкотујући Народну скупштину
суштински су бојкотовали и државу, а с друге стране покушавали
да интернационализују своје национално питање и у његово
решавање укључе „страни фактор”. Све заједно, било је непознато
политичарима из Србије, који нису знали како да се односе према
таквим облицима опозиционог рада, питајући се да ли су они
допуштени у демократском сучељавању мишљења или је реч о
државној издаји. Није знао ни Љуба Стојановић, али се - опет за
разлику од многих других - није устезао да о томе говори. Управо
тада, своју доследност је показао још једном одлуком. По сопственој
жељи, 1923. године напустио је место секретара Српске краљевске
академије, иако је од ослобођења до тада учинио задивљујуће много
да она обнови рад и објави мноштво драгоцених књига. Као и обично,
без сувишних речи, и тај чин је језгровито образложио у својој
аутобиографији: „Академија Наука на главном годишњем скупу
14. новембра 1913. изабрала га је за привременог секретара који је
дужност вршио до 1. септембра 1923. године, а тада је поднео оставку
што по новом закону о чиновницима државни службеник не може
бити онај који испољава начела против постојеће државне форме,
а он не само што испољава, него живо пропагира републикански
облик државне владавине. Академија је оставку и уважила.”26
Потврђујући тиме да се његова уверења и његово практично
деловање налазе у савршеној хармонији, Љуба Стојановић је поново
изазвао поштовање савременика. Врло брзо, међутим, када је почео
да критикује ставове Нове Европе о улози Срба и питању њихове
одговорности за политичку и националну кризу у земљи, подстакао
с иностранством, саобраћајну политику, војску и законодавство. Истовремено,
оспоравао је тврдњу убеђених централиста о немогућности унутрашњег
разграничења, истичући да би оне биле унутрашње, а не државне. Решење тих и
свих других проблема налазио је једино у федеративној републици.
26
Љ. Стојановић, „Љубомир Стојановић (Допуне и продужење биографије од
1884. год. Види ГОДИШЊАК, IX, 235)”, стр. 159. Помињући ову одлуку Љубе
Стојановића, Урош Џонић је написао како је он био „можда једини чиновник који
је сам, не одступајући од свога политичког убеђења, по својој вољи, напустио
чиновнички положај и скоро после четрдесет година службе остао без пензије” (У.
Џонић, „Љубомир Стојановић”, стр. 183).
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је низ напада, чија је оштрина ишла до увреда. У својој искрености
и спремности да изговори и непријатне истине, оне с којима су се
многи слагали али нису имали храбрости да их изговоре, подносио
их је мирно, одговарајући разложним аргументима и с приметном
дозом националног пркоса. Мада вођена давно и између групица
људи, ова полемика има много већу вредност но што би се могло
помислити без њене детаљније анализе. Јер, том се приликом
расправљало о најзначајнијим питањима српско-хрватских односа,
очекивањима од једне и друге нације, покушају сваљивања кривице
на једну, српску, и давању апсолутног опроста другој, хрватској.27
Вишегодишња дискусија почела је текстом др Лазе Поповића
(1877-1945), професора рендгенологије на Медицинском факултету
у Загребу, пропагатора соколског покрета и једног од покретача Нове
Европе, часописа који је заступао погледе загребачке интелектуалне
елите, југословенски опредељене и наглашено критички расположене
према „Београду”, „београдским режимима” и „Србијанцима”.28
Нагласивши већ на почетку свог чланка да припада „увереним
интегралним Југословенима”, Лаза Поповић, потписан само почетним
словом презимена, констатовао је да је „племенски проблем”
примаран у југословенској држави, те да се огледа и у чињеници
да постоји хрватска и словеначка „племенска организација”, али
не и српска. Основни узрок племенског организовања Словенаца и
Хрвата пак био је у томе што су после Великог рата „предоминантан
положај” у држави имали Срби, чији је „квалитет [...] далеко испод
идеалности”, и што је изазвало хрватску и словеначку „реакцију”
којом су на тој страни створени племенски бедеми. На српској страни,
међутим, још није дошло до такве врсте организовања. Јер, „тврди
се: српски је краљ, српска је шајкача и војска, српска је престоница,
српска је релативна већина народа у Југославији, српски је динар
и српска је Народна Банка, - па се каже: то је доста, и Србима не
треба племенска организација. ’Српска акција’ је у току на свима
линијама, и српски је дух, услед исхода ратова, сит, сатуриран,
задовољан, напет. Срби немају шта да траже, њих нико не јаше, они
Колико нам је познато, ова је полемика ретко засебно истраживана. Изузетак
чини прилог Мила Ломпара „Мисао о српском становишту” у: Ка српском
становишту, Београд 2014, стр. 171-198.
28
О Новој Европи више: Љубомир Ж. Петровић, Југословенска држава и друштво
у периодици, Београд 2000; Марија Циндори, „Часопис Нова Европа (1920-1941)
Милана Ћурчина”, у: Нова Европа 1920-1941, зборник радова, ур. Милан Недић и
Весна Матовић, Београд 2010, стр. 13-24.
27
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су газде. То, дабогме, не мора да буде реално стање ствари, али је
у свести, а то је доста. Та се свест протеже на све сталеже и на све
групе. Може се чак рећи, да је то што се са Србима десило после
Рата порекло свега, - ’прва болест’, а све друго су последице тога,
реакција, секундарне, провоциране појаве.”
Допуштајући могућност да се у хрватско-словеначкој реакцији
на српску „провокацију” отишло предалеко, Лаза Поповић се питао
какав ће јој бити исход: хоће ли довести до прогресивног решења
или ће се постојеће поделе још више продубити. У том започетом
процесу, по његовом мишљењу, отворено је било и српско питање,
које је изазивало „опште интересовање и пажњу”, с обзиром на то да је
од понашања Срба зависила будућност целе државе. Сам се надао да
они неће одговорити „србизмом”, „србинством” и „великосрпством”,
чија би појава водила „унатраг, у мрак, у зло”. Очекивао је да међу
њима победе најбољи, тврдећи да „Срби морају по сваку цену
одржати заједницу и јединство целине”. Као важне показатеље
политичких расположења међу њима навео је изјаву једног Србина
из Хрватске, по чијим су речима и тамошњи Срби имали право да
траже самосталност, издвајање и сједињење са Србијом, ако су већ
Хрвати захтевали за себе пуну слободу националног одлучивања
у односу према постојећој држави. Подједнаком симптоматичном
сматрао је и „тезу” такође неименованог Србина из Војводине, који
је „документирао [...] да би Срби у Војводини много јаче врискали и
јаукали под притиском Срба из Србије, да нема Хрвата”, будући да
су они „протестовали” и „бранили пречане”. У противном, „на сваког
Србина из Војводине узјашио би по Србин из Србије доживотно”.
Управо због таквих осећања и размишљања, Лаза Поповић је
сматрао да ће будућност Југославије зависити од „српске реакције
на српско зло и на српску невољу”. У том тренутку, међутим, међу
Србима је видео само „једну дубоку и тамну неодређеност”, за разлику
од Хрвата и Словенаца који су се одвајали од заједничке целине и
заузимали издвојено национално становиште. „Тиме је одговорност
пред целином бачена у првом реду на Србе”, закључивао је, „утолико
пре што су они провоцирали оно одвајање. Они остадоше, какви су
да су, са заставом заједнице у руци, да спасавају компромитовану
ситуацију.” Јер, мада би им било најлакше да и сами пођу „унатраг”,
направе „српску сепарацију”, одбаце „заставу заједничког и
општег” и изневере Југославију, то нису могли учинити зато што се
радило „о њиховој глави”. Њихов је задатак био не да праве „српски
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фронт”, него да преузму одговорност за државу, чувајући „своју
душу, и за себе и за друге”. Победа такве идеје изазвала би, тврдио
је Лаза Поповић, нову реакцију Хрвата и Словенаца, који би тек тада
превладали своју покрајинску и племенску свест, што би - напокон оснажило акцију „старих и одувек уверених Југословена”.29
Није нам познато како су текст Лазе Поповића тумачили
бројни представници интелектуалне и политичке елите који су
читали Нову Европу, занимајући се за погледе њеног уредништва и
њених сарадника. Изненађујуће је што је било тако мало одговора
на овакво једнострано и искључиво, а у деловима и увредљиво
мишљење. Могуће је да је узрок томе био углед аутора и самог
часописа, као и напетост политичке ситуације којој нису били
потребни додатни импулси за заоштравање ионако велике кризе
државне и националне мисли. Руководећи се, међутим, искључиво
разлозима националног интереса и искреношћу, Љуба Стојановић
је неколико недеља доцније упутио темељит одговор, нагласивши у
писму Милану Ћурчину (1880-1960), главном уреднику, да питање
које је покренуто има толико велику важност да би му требало
посветити цео један или чак два броја Нове Европе. Будући да је
одмах истакао како на улогу Срба у југословенској држави гледа
„мало другачије” од господина „Л”, предложио је да се у наставку
дискусије расправља и о улози Хрвата и Словенаца, „те да се
нарочито изведе, ко је за Југославију а ко није” и због чега она ни
после шест година није постављена на „здраве ноге”.30
Страстан полемичар, као што је то био и Вук Стефановић
Караџић, његов велики узор у целокупном раду, Љуба Стојановић
није штедео противника нити се плашио „јаке речи”. Мада му је
било добро познато ко се потписивао иницијалом „Л”, и сам га је
доследно користио, а да би свим читаоцима било јасније о чему
говори, обилато је цитирао најважније делове чланка Лазе Поповића.
С друге стране, позивао се и на своје већ објављене текстове, како
би показао сталност мишљења о најзначајнијим проблемима. Оно
што је било ново тицало се измена проузрокованих хрватским и
словеначким ставовима према државној целини и очекивањима од ње.
Л. [Лаза Поповић], „Улога Срба”, Нова Европа, књ. X, бр. 10, 1. октобра 1924,
стр. 281-288.
30
Помало неуобичајено за дотадашњу праксу Нове Европе, Милан Ћурчин је ово
писмо објавио као увод у текст Љубе Стојановића (Нова Европа, књ. X, бр. 15, 21.
новембра 1924, стр. 457).
29
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По дубоком уверењу Љубе Стојановића, Лаза Поповић
је грешио што је поистовећивао Југославију и југословенство,
с обзиром на то да су „Југославија (државно јединство) и
Југословенство (народно јединство)” биле две ствари, које се нису
ни могле ни смеле „упоредо решавати”. Јер, „Југословенство је идеја
чије остварење лежи у будућности, а Југославија је реалност која је
ту, и ово данашње поколење мора је или утврдити или разорити.”
Нагласивши да не разуме како се југословенство могло развијати пре
него што се створи Југославија у којој би били задовољни и Срби и
Хрвати и Словенци, шеф Републиканске странке је закључивао: „За
остварење Југословенства потребан је дуг и сложан рад и Срба и
Хрвата и Словенаца, па опет није сигурно да ли ће се извести, или
ће остати само као лепа жеља. Југословенство ће бити остварено тек
онда кад у нашем језичком осећању Југословенин и Југословенство
буде значило оно што на пример у немачком језичком осећању данас
значи Немац, Немаштво (der Deutsche, das Deutschtum), а Србин,
Хрват и Словенацбуде значило што тамо значи Баварац, Саксонац,
Прус. А док дотле дође, много ће воде протећи Савом и Дунавом,
јер данас код нас реч Југословени значи што у немачком Германи
(die Germanen), а Србин, Хрват и Словенац, што тамо Немац,
Холанђанин, Данац; и доклегод то буде истрајало, од Југословенства
нема ништа. - Државно пак јединство, Југославија, може се одмах
створити, само ако то хоће сва три племена (или како Хрвати воле
да кажу, сва три народа); а ако од њих троје само једно неће, онда ни
њега не може бити.”
Подсетивши да је и пре доношења Устава писао о постојећим
разликама у вери, култури, народним менталитетима, погледима на
свет и на друштво, па и у„народним идеалима”, Љуба Стојановић
је нагласио да се о томе није водило рачуна при конституисању
државног уређења, „већ се пошло од једне заблуде”. Готово сви
политичари из Србије поверовали су „речима Хрвата и Словенаца
(и то како оних који су остали на дому тако и оних који су били
у емиграцији), који су широм целог света трубили да су једно са
Србима и да хоће с њима да образују независну државу и ослободе
се од Аустрије, и полазећи с тога гледишта прокламоваше народно
јединство и уставом створише једноставну централистичку државу.
Али се и против једног и против другог листом подигоше и Хрвати
и Словенци под вођством [Стјепана] Радића и [Антона] Корошеца.”
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Не задржавши се само на овом, за Хрвате и Словенце
непријатном подсећању на не тако давну прошлост, Љуба
Стојановић се посветио мишљењу које је о Србима написао
Лаза Поповић, цитирајући га и додајући: „нејасно ми је, да ли се
онај ’квалитет далеко испод идеалности’ односи на све Србе или
само на нас Србијанце, и да ли га он мери апсолутно или према
’квалитету’ Хрвата и Словенаца”. Штавише, био је „дужан то
јасно рећи и доказати, као и то шта су Хрвати и Словенци са своје
стране учинили да укупни квалитет целог народа у држави подигну,
ако не до потпуне идеалности, а оно да га њој ближе примакну.
Јамачно Л. то све зна и осећа, али треба да каже и нама који то не
знамо и не осећамо.” Бавећи се потом тврдњом Лазе Поповића да
је „српска провокација” изазвала хрватску и словеначку реакцију,
Љуба Стојановић му је упутио још једну оштру опаску. „И овде је
Л. био дужан рећи”, написао је, „у чему се састоји та провокација,
долази ли она од појединих људи или листова, или је то систем
српске политике према Хрватима. Ако је ово друго, онда су Срби
заиста криви; али то Л. не може доказати, из простог разлога што
нема једне племенске српске организације, па ни једне политичке
оријентације.” У том смислу био је врло задовољан што је Лаза
Поповић у свом тексту написао како је „српска провокација” у ствари
само покренула и ојачала већ постојећу идеју хрватске слободе,
државне и националне самосталности, традиције, „па и хегемоније”.
„Тако, брате!”, довикнуо му је. „Једва једном дођосмо до правог
узрока хрватске племенске организације! Могло се то одмах у
почетку рећи, па да на томе наставимо разговор.” Анализирајући
потом методе хрватске националне политике и Стјепана Радића, не
само као једног страначког шефа него и националног вође, Љуба
Стојановић није скривао сумњичавост према формирању Хрватског
народног заступства, обраћању Великој Британији, Француској и
САД, путовањима по европским престоницама, одласку у Москву
и укључивању ХРСС у Сељачку интернационалу. По његовом
мишљењу, све то требало је да резултира стварањем самосталне
хрватске државе, а када се показало као неделотворно Стјепан Радић
се морао вратити покушају споразумевања с Београдом.
За разлику од Лазе Поповића, Љуба Стојановић је сматрао
да српско питање није отворено и да не постоји, него „несумњиво
[...] државно питање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”, које ће
постојати „све дотле док се према држави овако буду држали Хрвати
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и Словенци”. У погледу српске неинтегрисаности, „регијонализма”
како је речено, очигледно га је заболела тврдња о експлоатацији
Војводине, „документована” изјавом неименованог Војвођанина.
„Могуће је да је тога господина ’узјахао’ неки Србијанац”, написао
је у одговору, „али је то или какав спекулант-партизан или рђав
чиновник, а ти људи ’јашу’ несамо ’пречане’ него и Србијанце, по
целој Србији, па и усред Београда. Али узрок томе не лежи у карактеру
Србијанаца него у карактеру неких србијанских властодржаца, и зато
говорити о каквој жељи Србијанаца да ’јашу’ друге клевета је, ма и
нехотична.” Колико га је ово повредило, показао је већ наредним
реченицама, којима је уједно подсетио на положај Војводине пре
ослобођења и уједињења. „Али ја сам уверен”, написао је, „да тај
исти господин није осећао терет кад га је до јуче ’јахао’ Маџар, и да
би био готов пустити се да га опет ’узјаше’, само ако би му натакао
зобницу на врат. То су само по имену Срби, а нацијонални типови
који немају ни патријотизма, ни љубави, ни осећања ни за шта друго
што се не тиче њихове личне користи и удобности. Они ништа не
осећају шта су добили ослободивши се од туђина. Таких типова има
повише у крајевима који су били под Аустријом; али нека их има и
на неколико хиљада, то ишчезава према стотинама хиљада добрих
и честитих Срба.”
Спорећи се и с другим тврдњама и оптужбама које је навео
Лаза Поповић, Љуба Стојановић је негирао и његово мишљење
о историјској улози Срба да по сваку цену одрже југословенску
заједницу и јединство целине. „Не морају то Срби чинити”,
одговорио му је, „не зато што они то не би хтели, већ што не могу.
Они га, по невољи, одржавају ево већ шест година, али га одржати
не могу. Јединство се може одржати само заједничком вољом сва
три задругара, а ако те воље и даље не буде, као што је досад није
било, оно мора пропасти, јер Срби нити морају, нити хоће, нити
треба силом да га одржавају, већ морају гледати себе [...] Вара
се Л. што мисли да Срби ’остадоше, какви су такви су (хвала на
комплименту господине Југословенине!), са заставом заједнице у
руци, да спасавају компромитовану заједницу’, зато што ’им се о
глави ради’. - Не ради се овде о глави Србима, већ се ради о глави
Југославији. Кад смо ми могли за више од сто година одржати
малену са свих страна пригушену предратну Србију, и у суседству
непријатељске Аустријске Царевине, моћи ћемо несумњиво одржати
велику послератну Србију а без Аустрије и под бољим међународним
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приликама. Ми бисмо се искрено и од срца радовали ако то исто могу
рећи и Хрвати и Словенци за евентуалне своје независне државе.”
Изрекавши и ову истину, Љуба Стојановић је нагласио да у
југословенској држави не постоје ни српски проблем ни некаква
великосрпска идеја, с обзиром на то да српство више није у ропству,
него ослобођено и уједињено. По његовом мишљењу, најпречи
задатак била је потреба сложног рада и напретка „к бољој срећи и
срећнијем животу у заједници с Хрватима и Словенцима, ако они
хоће, - или без њих, ако неће.” Истакавши још једном да се народно
јединство не може стварати уредбама и законима, свој је полемички
чланак завршио веома јасним, директним и за многе изненађујућим
закључком: „Што се мене лично тиче, ја бих Хрватима пустио све,
ама апсолутно све, штогод желе. Само бих повукао што праведнију
границу, и рекао им: ако хоћете с нама, добро, - примамо вас радо
и весело; ако нећете, ето вам слободне, независне, самосталне
Хрватске, и срећна вам и дуговечна била! Ми смо били и остајемо
вама браћа и пријатељи довека. Са Словенцима се разграничите
какогод знате!”31
Бескомпромисно мишљење Љубе Стојановића, изнешено у
до крајности отвореној форми по којој су га познавали савременици,
очигледно је изазвало велико узбуђење у уредништву Нове Европе.
Ово се видело и по томе што је Милан Ћурчин одлучио да га објави
у истом броју у коме и свој одговор. Склон да све што се тицало
часописа сам контролише,32 могуће је да није желео да читаоцима
допусти да остану под утиском аргумената Љубе Стојановића, те
их је одмах суочио са својим неслагањем и ставовима о спорним
питањима.

Љ. Стојановић, „Још о улози Срба”, исто, стр. 457-463. Будући да је у овом
тексту цитирао део Светог писма („Ако те око твоје саблажњава, извади га и баци
га од себе: боље ти је с једнијем оком у живот ући, него с два ока да те баце у пакао
огњени”), Љуби Стојановићу је пребацивано да се у ствари позивао на народну
изреку „Искапало (око) које заплакало“, те да се то односило на могући излазак
Хрвата из југословенске државе.
32
О начину на који је Милан Ћурчин уређивао Нову Европу више: Драгољуб
Јовановић, Људи, људи..., Медаљони 56 умрлих савременика, Београд 1973, стр.
211-220. Према његовом сведочењу, иначе изузетно строги уредник имао је
„слабости” само према двојици пријатеља: чувеном вајару Ивану Мештровићу и
Лази Поповићу, с којим се потпуно слагао и који му се „увек покоравао” (исто,
стр. 215-216).
31
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Подсетивши на богату научну и политичку биографију
Љубе Стојановића, истакао је да је он уважена и значајна личност,
вредна поштовања и пажње „у сваком погледу, и онда кад стоји на
супротном гледишту”, а уз то „свакако један од најширокогрудијих
и најпросвећенијих србијанских политичара.” Управо због тога је
и изразио жаљење што је његово мишљење о народном јединству
било другачије од оног које је заступала Нова Европа, тим пре што
на српској страни у том погледу не само да није било усамљено него
га је делила „велика већина интелектуалаца у Београду и у Србији,
и Срба иначе”, иако то можда није говорила „тако искрено” као
Љуба Стојановић. Да не би било никакве забуне, Милан Ћурчин је
већ у првим својим реченицама нагласио и то да се уредништво у
свему „идентификује” с оним што је написао Лаза Поповић. Отуда
му и није било потребно да шире образлаже како и сам сматра да
је југословенство представљало реалност, остварену у прошлости и
независну од начина на који би тадашње и будуће генерације решавале
проблем државног уређења. Суштина питања, по њему, била је у
стварању такве Југославије која би задовољила све своје поданике
и грађане. Будући да је за њега то било неспорно, том је приликом
желео да с Љубом Стојановићем, како је написао, „пречисти још
један начелан рачун”, повезан са започетом полемиком и истакнут
као доказ да ни он није био „имун од оног провоцирања на које
се одговара реакцијом”. Озлојеђен оним што је Љуба Стојановић
написао о Србима „из прека”, Милан Ћурчин се том приликом
позвао и на његову тврдњу, изречену у те године објављеној
књизи о Вуку Караџићу, по којој су Словени у Аустрији желели
њен распад, али нису веровали да ће до њега доћи. Истовремено,
написао је и следеће: „У рату су се аустријски Срби (као и Хрвати
и Словенци) одлично тукли против нас, Србијанаца, и кад су као
заробљеници нуђени да ступе у нашу војску, изговарали су се да не
смеју, што ће их Аустријанци повешати кад дођу у Србију, и само
су се неки примили жандармске службе и то на арбанашкој граници.
Образовање добровољачких батаљона наступило је тек доцније, кад
се појавила нада да ће Германија бити тучена.”
Проговоривши и о овом проблему, Љуба Стојановић је
отворио једно од најосетљивијих питања југословенске краљевине,
проистекло из чињенице да су се не само њени народи током рата
налазили на супротним странама, него и Срби из Србије и Срби „из
прека”. Ово је пак било и у директној вези с питањем заслуга за стварање
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заједничке државе и дугогодишњу расправу о бројности и стварном
доприносу добровољачких јединица. Покушај појединих „пречана”
да пренагласе значај југословенских добровољаца често је изазивао
огорчење Срба из Србије, поготово оних који су били учесници или
непосредни сведоци национално-ослободилачких ратова 1912-1918.
године. Како се у ту болну дискусију укључио и Љуба Стојановић,
одговор је био огорчен. Његове наводе први је оспоравао Шћепан
Грђић у сарајевском Народу од 3. јула, што је умногоме искористио
и Милан Ћурчин да би показао необјективност и пристрасност
Љубе Стојановића, назвавши је „крвавом неправдом” која се наноси
„великом делу нашег народа” и о којој је тешко „говорити мирно и
без горчине”. Поткрепљујући ту опаску, испричао је како је његов
млади нећак, Србин из Војводине, погинуо као добровољац у једној
комитској чети већ на почетку рата „запушавајући рупе на Дрини”,
пре но што је завршена мобилизација и много раније но што се
„појавила нада да ће Германија бити тучена”. На самом крају, додао
је и то да мајка погинулог младића још увек „верује да се он може
вратити”. Могуће је да је сврха управо те последње реченице била у
томе да покаже тежину „огрешења” Љубе Стојановића.33
Не помињући му име, али полемишући с његовим ставовима,
убрзо му је одговорио и Лаза Поповић, чији је текст, писан прилично
чудним стилом, донекле био и тешко разумљив. Ипак, порука
је била сасвим јасно изнета: целокупна одговорност за будући
живот заједничке државе падала је на Београд, који је своју улогу
предводника часно носио до рата, али не и после рата, будући да
је посустао у својој основној мисији. „Данас је Београд”, написао
је Лаза Поповић, „велика, и све већа гомила чудновато узђикалих
кућерина, што постаје некаквим дунавским велеградом, и на којем
се као такову извршују закони статике и динамике великих људских
гомила када се сабију и набију у одређен број кућа! Али је мало
данас што су и најбољи људи у Београду онде наставили где су 1914.
године стали! Да би до потребне реакције у Београду дошло, мора

Ћурчин, Милан, „Још о улози Срба“, исто, стр. 463-469. О ставовима Милана
Ћурчина према националном питању и југословенству више: Бакић, Јово, „Нова
Европа између пречанског интегралног и хрватског минималног југословенства”,
у: Нова Европа 1920-1941, стр. 107-122; Божић, Софија, „Милан Ћурчин између
српства, хрватства и југословенства”, исто, стр. 123-137.
33
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Београд да буде освојен и побеђен дошљацима, који ће имати духа,
срца и храбрости, и који ће на бедемима Београда подићи заставу
Југословенства! За реакцију у Београду морају бити учињени
морални напори и принесене моралне жртве, јер ће тек тако да се
реши питање, одакле да се узме она снага за којом данас вапију сви,
и без које неће и не може бити мира и реда.”
Управо стога, тврдио је Лаза Поповић, погледи су били упрти
у Београд, у који су се сливале „велике поворке паразита”, тражећи
зараду и богатство, али и „огроман број наших, јаких, честитих,
вредних, младих, појединаца, из Бачке, Баната, Србије, Хрватске,
Далмације, Босне”, чија снага и чије способности нису били
искоришћени ради добробити целине. Будући да је „једна велика
идеја (идеја српска) одлетала у заборав и у мрак”, остављајући „само
страховит левак вртлога и празнине”, требало је пронаћи нову, која
би подигла „заједничку и поноситу заставу”. Погледи су због тога
морали „нетремице” бити упрти у Београд, „са толико страна и из
такове даљине, да се Београд мора високо узвисити и уздићи да би
остао на томе видику, да не би потонуо, да не би нестао!...”34
Да ли зато што је сматрао да је претерао у критици Срба
или отуд што је неке ставове требало боље образложити, тек Лаза
Поповић је наставио да анализира њихову улогу у југословенској
држави. У свом новом чланку истакао је да им је потребна једна
Л. [Л. Поповић], „Погледи су упрти у Београд (На тему: ’Још о улози Срба’.)”,
Нова Европа, књ. X, бр. 17, 11. децембра 1924, стр. 521-524. Посебну улогу
Београду намењивао је и Никола Стојановић (1880-1964), Србин из Босне и један
од првих чланова Југословенског одбора. Не помињући Љубу Стојановића и не
полемишући директно с њим, и он је тврдио да су Срби, немајући државнике какве
су изискивали време и околности, у заједничкој држави починили низ погрешака:
имали су превелике амбиције, заборавили су пример Аустрије, хтели су „да
од Србије направе Пруску, место Пијемонта”, везујући свој циљ с интересима
београдске чаршије. Некадашњи велики борац за српство, чији су чланци 1902.
изазвали нападе на Србе у Загребу, „подсећао” је овом приликом како су Срби
„мизерно изгледали” када су 1912. године „под вођством Бугара ушли у војну
против Турске”. Саветујући да се поступа стрпљиво, јер је за све што је добро
потребно време и стрпљење, саветовао им је да што више буду Словени, да би
„могли бити што бољи Срби”, те да „пре свега и поврх свега” верују „у добру
звезду Југославије, која није случајно створена”. Јер, „ако се одржи Југославија,
биће много више Југословена, и биће непрестано Југословени јачи од сепаратиста
свих могућих фела.” Отуда је и првенствени задатак Срба видео у томе да „буду
што бољи Југословени” (Никола Стојановић, „Још о улози Срба: Срби и држава”,
Нова Европа, књ. X, бр. 18, 21. децембра 1924, стр. 553-554).
34
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велика идеја, те да она може бити само југословенска, јер ће Београд
једино с њом „добити потребну динамику” и „моћи обављати
општу функцију”. Показујући према престоници државе донекле
толерантнији однос но у првим својим чланцима, истицао је: „Београд
је оно последње и право место где ће југословенска идеја повести
бој за опстанак, са јавним мњењем ондашњим”, које је увек имало
„сасвим изузетну и недогледну вредност”, иако је у том тренутку
боловало од „идејног аутизма, од генерализације разноврсних
теза, од терора као главне методе у спровођењу аутистичких или
генерализованих идеја”. Сматрајући, међутим, да је у питању
„пролазно болесно стање”, Лаза Поповић је очекивао повољан исход
борбе за југословенску идеју у Београду. Да би њена победа била
потпуно успешна, веровао је да Срби треба да предузму „поход на
запад, у сусрет Хрватима”. Превиђајући да је свега неколико месеци
раније писао о потреби разумевања хрватске осетљивости када се
ради о државном и историјском праву и националној традицији, као
основни услов похода навео је потребу да своју прошлост „оставе
код куће”, скину је са себе и пођу напред, „наоружани једино
човечанским врлинама”, носећи са собом „не само своју добру,
стару, тврдоглаву крв, него и готовост за прилагођење до крајњих
граница могућности”. С обзиром на то да је на њима био „примаријат
кривице”, ово је требало учинити да би дошло до манифестације
„примаријата врлине”. У том кретању на запад, њихов је задатак био
да руше бедеме српско-хрватске „сепарације”, не заборављајући
да без тог подухвата „падају шансе потоњег и врло важног похода
на исток, у правцу Бугара; јер поход на исток јесте битна функција
целог српско-хрватског народа.” Постојала је једна важна истина,
закључивао је Лаза Поповић, да су Срби „јамац и Југославије и
Југословенства”, због чега се након разумљивих тешкоћа у почетку
заједничког живота „морају латити посла, прво да уклоне све
препреке и све сметње слободном и свесном опредељењу, а онда да
устану и пођу даље.”35
Неочекивано дуго трајање полемике престало је да занима
Љубу Стојановића, па је на упорно тражење Милана Ћурчина да
се изјасни о новим тумачењима одговорио како је „изгубио сваку
вољу” да и даље пише о покренутим темама, поготово стога што
35
Л. [Л. Поповић], „Потреба велике идеје и њено извођење”, Нова Европа, књ. XI,
бр. 2, 11. јануара 1925, стр. 33-37.
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је стекао утисак да су многи паметни чланци падали „као камен у
блато”. Будући, међутим, да је уредник Нове Европе инсистирао,
прихватио је да напише и „завршну реч”. Дао ју је исто као што
је то чинио и раније, отворено и директно. Оно што је тај његов
одговор разликовало од претходних текстова представљао је резиме
дотадашњег политичког живота у заједничкој држави, онако како
се одвијао према националој, верској, покрајинској и страначкој
припадности.
Сумирајући искуство стечено у сучељавању или у сарадњи
са Словенцима, Љуба Стојановић је истакао како се они понашају
исто као и у Аустрији: воде рачуна само о себи и труде се „да за
своју ’бедну’ Словенију откину што више од заједнице”. За Хрвате
је рекао да су „народ своје врсте”. Јер, „имају једнога човека коме су
предали тапију од главе, и који је потчинио себи све масе, а касније
и ђенерале без војске, те постао ’диктатором’”. Признао је како је
у почетку мислио да тај диктатор, Стјепан Радић, „зна шта хоће”,
мада му није било јасно да ли је у опозицији против Устава или
против државе. „Прелазећи преко његове политичке прошлости” у
Аустроугарској, поверовао је да је доиста постао републиканац и да
би се на тој основи с њим могло сарађивати. Брзо се, међутим, уверио
„да он нема у себи ничега ни озбиљног ни државничког”, нарочито
после његових путовања по Европи. „Он је само један демагошки
брбљивац”, сматрао је Љуба Стојановић, „који говорећи о политици
годинама само загорским сељацима сад и не уме више друкчије, већ
тим језиком и тим аргументима говори и нама у Београду, па чак
и европским политичарима и новинарима.” Добро га проценивши,
републиканци су му прорекли да ће завршити као монархиста, што
се после споразума који је направио с Николом Пашићем и одрицања
од републиканизма показало као тачна политичка процена. Његов
дотадашњи програм био му је подједнако незрео, будући да се
залагао за независну, човечанску и миротворну сељачку републику
у оквиру државе у којој би Срби задржали монархију. Назвавши
такав програм нечим „округлим па на ћоше” и „црвеним барјаком од
зелене свиле”, без увијања је питао: „Па може ли се о таким вођама
и о таком народу водити рачуна у озбиљној државној политици, где
се политичка борба води за идеје, за програм који праве политичке
странке морају имати?”
Говорећи шта мисли о политици муслимана у југословенској
држави, Љуба Стојановић је оспоравао могућност да вероисповест
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буде основ стицања посебне националне индивидуалности. По
његовом мишљењу, политичка акција Југословенске муслиманске
организације у Народној скупштини сводила се на очување беглука
или њихову што скупљу продају. О питању федералиста Црне Горе
казао је да не зна какав програм имају ни да ли га уопште имају,
знају ли шта значи федерализам и како би сакупили приходе за
издржавање потребне администрације. „Сиромашни Црногорци то
не могу дати”, закључивао је уз малу жаоку, додајући да „ваљда не
мисле на приходе које је краљ Никола с разних страна прибирао,
те издржавао и себе и своју краљевину.” Не сматрајући ни да је у
Србији „све смиље и босиље”, јер је „послератни општи морал и
њу [...] добро закачио”, ипак је закључивао да су сви крајеви изван
њених граница били „политички пасивни”.
Бавећи се потом идејама и тврдњама Лазе Поповића, Љуба
Стојановић је понављао његове најинтригантније или најспорније
ставове, објашњавајући уједно и своја уверења. Подсетивши да је
разумевао незадовољство Хрвата централистичким уређењем и да
се сам залаже за другачија решења, још једном је истакао да се Срби
и они могу разделити. „Сматрао сам и сматрам”, нагласио је, „да би
деоба била велика несрећа и за нас и за њих; али свакојако већа за
њих него за нас. Ако се то може назвати сепаратизмом, он се код
мене јавио од невоље, и после петогодишњег бојкотовања државе
од стране Хрвата. Ми морамо једанпут имати мира у својој кући, а
Хрвати и Словенци нека у својој кући раде шта хоће. Ја верујем, да
је према њима одмах употребљен тај метод, до споразума би дошло
било много раније, јер ма какав да је Радић, на парцелацију не би
смио пристати.” Југословенска идеја пак могла би бити остварена
у будућности, али не натурањем таквог осећања онима који желе
да буду Срби или Хрвати и то уз помоћ некаквих закона, уредаба
и споразума. Идеју Лазе Поповића о „походу” Срба међу Хрвате и
потреби да се „ослободе” своје прошлости и свога имена такође је
сматрао неизводљивом. „Ја никако не могу да разумем”, истакао је,
„како би један народ, који има тако живу традицију о прошлости и
свест о својој индивидуалности, као на пример народ српски, како
би, велим, он могао одбацити своје име и примити неко ново које
га не везује с прошлошћу, него му је још брише; како ће се Србин
навикнути да су Св. Сава, цар Душан, кнез Лазар, Милош Обилић,
Марко Краљевић, и други, Карађорђе, Милош, и други, били
Југословени? Да речемо да би то и могли учинити интелектуалци;
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али масе народне не могу се с тим никад помирити, - то прелази моћ
њихова схватања себе и народности.”
Верујући да би, поред српске и хрватске националне свести,
ипак могла да постоји и југословенска национална свест, која би
као шира обухватила обе, Љуба Стојановић је предлагао да се,
по угледу на Француску или Енглеску, заједничка држава назове
Југословенска. Казао је да је и сам „Југословенин”, мада није престао
да буде Србин, те да не мисли да српство и хрватство искључују
југословенство. Колико год је био сигуран да у погледу државног
уређења нема много истомишљеника међу Србима, толико је
веровао да о југословенству исто као он мисли „девет-десетина
српске интелигенције и целокупна маса”. Признајући да није у свему
најбоље разумео шта је то говорио Лаза Поповић, Љуба Стојановић
је у одговору њему закључивао: „Ако он мисли, да је пропала
српска (или великосрпска) идеја која је хтела да прождере Хрвате и
Словенце, могу му рећи да те идеје - бар код нас Србијанаца - није
никад ни било. Али се позитивно љуто вара да је пропала, или да је
нестало српске идеје као фактора у уједињеној држави Срба, Хрвата
и Словенаца.”
На самом крају свог поновног обраћања читаоцима Нове
Европе, Љуба Стојановић је изнео и шта мисли о озлојеђености Срба
„из прека” због онога што је писао о њиховом држању пре и током
Великог рата. Признајући да му није било „мило” говорити о томе,
навео је неколико чињеница, пре свега да је „она нечувена зверства
по Мачви, са којима се могу упоредити само бугарска у окупираној
Србији, починио XIII корпус састављен од такорећи, самих Хрвата и
Срба”, као и одбијање Срба да се, по цену масовне погибије, предају
српским војницима. Мада је поменуо и позитивне примере, казао
је да су Чеси дезертирали чешће него Срби, те да се појединачни
подвизи не могу „уопштавати и преносити на цео српски народ ван
граница предратне Србије”. Истовремено, дајући своју „завршну
реч”, изјавио је како је у Новој Европи било и „умесне критике” и
„лепих предлога”, али је било јасно да се он даље неће одазивати.36
Позвавши заинтересоване, пре свега Лазу Поповића и
Шћепана Грђића, да и они изнесу оно што још желе да саопште
о својим погледима, уредништво је истовремено најавило да ће
Стојановић, Љ., „Још о ’Српском питању’”, Нова Европа, књ. XII, бр. 14, 11.
новембра 1925, стр. 413-427.
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евентуално све текстове због њихове важности сакупити и објавити
у посебној брошури. Колико нам је познато, то није учињено, иако
су већ наредног месеца у часопису публикована чак три чланка чији
је настанак био изазван ставовима Љубе Стојановића. Написали су
их Лаза Поповић, Радоје Л. Кнежевић и др Урош Круљ, углавном се
ограђујући од мишљења Љубе Стојановића.37 Две године касније,
Милан Ћурчин се вратио истој теми, делимично и зато да покаже
како - насупрот раширеном мишљењу - „не мрзи” Србију.38 У истом
броју реч је поново добио и Љуба Стојановић, још једном упорно
позиван од стране уредништва да објасни своје ставове.
Одазивајући се молби, уреднику је написао писмо у коме је
изјавио како се „чудом чуди” што је већина читалаца Нове Европе
погрешно схватила његове чланке и у њима видела заступање
некакве српске хегемоније, због чега га је „један угледан Хрват”
чак назвао „највећим хрватождером”. Не би ли оспорио такве
бесмислене оптужбе, још једном је образложио своје схватање
предности федерализма над централистичким државним уређењем.
Док је, међутим, у време стварања југословенске заједнице сматрао
да је потребно устројити већи број федералних јединица, крајем
двадестих година није се противио тријалистичком решењу, а
федерализам је готово идеалисао. Ако би држава била уређена на
федеративној основи, тврдио је да би тиме била отклоњена већина
постојећих проблема. Јер, „заједничких ресора за целу државу,
под контролом заједничког Парламента, било би свега неколико.
Ако би у тој врховној држави сви ресори били, рецимо, у српским
рукама, то не би било на штету Хрвата и Словенаца, јер њихов круг
рада обухватао би целу државу, и што би било штетно по Хрвате
и Словенце било би исто тако штетно и по Србе. Све би се свело
на то, да та места заузму људи паметни, способни, и честити, па
ма ком племену припадали. - Нестало би свачије хегемоније и
страха од губитка своје индивидуалности. Свака од три федералне
области уређивала би самостално и начином који за најбоље налази
сву унутрашњу администрацију својим властитим финансијским
средствима. Напредак једне области имао би несумњива утицаја на
друге...”
37
Поповић, Л., „Крај ’српског питања’”, Нова Европа, књ. XII, бр. 18, 21. децембра
1925, стр. 541-543; Кнежевић, Радоје Л., „Улога напредних Југословена”, исто,
стр. 549-552; Круљ, Урош, „Политика и раса”, исто, стр. 552-557.
38
Ћурчин, М., „Београд, и Србија”, Нова Европа, књ. XVI, бр. 5, 11. 09.1927.
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Образложивши своје становиште, Љуба Стојановић је на
крају изјавио: „имам савест мирну да (по свом схватању) радим на
општем добру. На томе ћу радити и даље с пуним уверењем да је
то не само најкориснија него и једина солуција за решење наших
међуплеменских односа, и да ће се њој кад-тад морати приступити.”39
О хрватском питању у југословенској држави изјашњавао
се у Новој Европи још једном приликом, након скупштинског
атентата и смрти Стјепана Радића 1928. године. Као и у претходним
случајевима, уредништво се и овог пута оградило од његовог
мишљења, стављајући до знања читаоцима да се не слаже с њим.
Љуба Стојановић се, међутим, поново заложио за федеративну
републику, сматрајући да би таквим уређењем било „спасено и
учвршћено и државно јединство и равноправност и слобода и
међусобна љубав и Срба и Хрвата и Словенаца”. Али, како за такво
решење нису постојали услови, више се бавио претњама које су
долазиле од стране Хрвата да своје национално питање могу решавати
и изван југословенске државе. Коментаришући такву изјаву Влатка
Мачека, новог шефа Хрватске сељачке странке, као и његову тврдњу
да неспорну хрватску територију чине Хрватска с Међумурјем,
Славонија са Сремом и Далмација до Котора, и сам је дао врло
речит одговор: „Ја мислим да је ова изјава (ако је тачна) прерана,
и да је изречена из ’тактичких’ разлога; али је врло ’нетактична’
према Србима, јер се бојим да би код Срба могла изазвати изјаву
да је хрватска граница на Купи! – Ако би се десило да се само на
том питању разбије сагласност између Срба и Хрвата, могло би
се догодити да и нови устав буде донесен без њихова пристанка
као и садашњи. Па ако би после десетак година живота под новим
уставом федеративне републике Срба, Хрвата, и Словенаца, Срби
или Хрвати или Словенци били незадовољни, онда... Али не треба
прорицати; оставимо да ту бригу брину они који тада буду на челу
Срба, Хрвата и Словенаца.”40
Стојановић, Љ., „Још једном о ’српском питању’”, исто, стр. 138-139. Не
одричући сарадњу, Љуба Стојановић је за исти број Нове Европе написао
чланак „Смисао данашњих избора”, као одговор на истоимени текст Веселина
М. Вукићевића (исто, стр. 158-160). Видети: Вукићевић, Веселин М., „Смисао
данашњих избора”, Нова Европа, књ. XVI, бр. 3-4, 11. август 1927, стр. 126-128;
исти, „Модерна држава и њено уређење (На адресу Г. Љ. Стојановића)”, исто, бр.
8, 26. октобра 1927, стр. 249-251.
40
Стојановић, Љ., „У чему је ствар”, Нова Европа, књ. XVIII, бр. 6, 26. септембар
1928, стр. 170-173. Видети и: Стојановић, Љ., Срби и Хрвати, Београд 1928.
39
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Мада није намеравао да прориче, његово питање добило је
одговор неколико деценија доцније, показујући да ни тај идеални
модел у који је дуго веровао - федеративна република - није био
довољан да одржи југословенску заједницу. Могло би се рећи да је и
та политичка мисао, по много чему најнапреднија у погледу државног
уређења, представљала велику заблуду једног добронамерног и
искреног интелектуалца и политичара, који је у себи сједињавао
управо оно што је, последњи пут пишући за Нову Европу, очекивао
од интелигенције: да има „памет и срце”.41
У истом броју у коме је објављен овај кратак чланак,
саопштена је и вест о смрти Љубе Стојановића. По речима Милана
Ћурчина, „у Прагу, тражећи лека тешкој болести, умро је Љубомир
Стојановић, заслужан син нашег народа, и јавни радник необичног
карактера. О његовим заслугама за народ, и о њему као политичару
и човеку, написали су његови некадашњи и данашњи лични и
политички другови”, који су „нарочито истакли његово лично и
политичко поштење, и његово непоколебиво демократско уверење”.
Милан Ћурчин је отуда сматрао да је довољно да помене све чланке
које му је објавила Нова Европа, те да хонорар за њих„није желео
да прими друкче до примањем самога листа и наших издања”.
Ипак, „поуздано” је изјавио како ће се „указати прилика, да о овом
значајном човеку и јавном раднику, поводом чије смрти је наша
данашња штампа - из необјашњивих разлога - тако мало писала,
’Нова Европа’ оширније проговори.” Такве прилике, међутим, није
било све до краја излажења овог часописа, али су разлози донекле и
објашњиви, с обзиром на то да су идеје, аргументи и тврдње Љубе
Стојановића били тако далеко од његових. Истовремено, били су
и такви да су својом проницљивошћу и директношћу у изношењу
били препознатљиви и у другим периодима постојања југословенске
државе.

41
Стојановић, Љ., „Памет и срце”, Нова Европа, књ. XXII, бр. 1, 16. јули 1930, стр.
1-3.
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Summary
Ljubomir (Ljuba) Stojanovic belongs to the narrowest and the
most important circle of Serbian scientists who, guided by the desire to
help the realization of national ideals, decided to engage in politics as
well. In this role, firstly he was one of the leaders of the People’s Radical
Party, and then of the Independent Radical Party that originated as its part.
Moreover, in the period from 1905 to 1912 he was also its leader. He had
aptitude towards Republican ideas during World War I so he completely
opted for such a form of government and upon the completion of the war he
participated in the creation of the Yugoslav Republican Party. In addition
to Republicanism, he advocated the idea of democracy, the existence of
Yugoslavia, federalism, even to the point that among Serbian politicians
he was one of the few who consistently opted against state centralism.
When, however, “New Europe” from Zagreb raised the issue of a special
responsibility of the Serbian people both for the current political crisis
and the development of Serbian-Croatian relations in the future, and
even the survival of the common state, Ljuba Stojanovic responded to
serious charges against him in his own way: uncompromisingly, honestly
and with arguments, not worrying about the echo of what his answer
might have. The openness with which he accused the Croatian side of
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dishonesty at the time of unification, while reminding of the victims that
the Serbs from Serbia had had in the war, as well as their willingness
to limit their national territory, indeed caused angry reactions among
the editorial board and the closest associates of “New Europe”. In the
discussion that followed, which with interruptions lasted for a few years,
the fundamental problems of the Kingdom of Yugoslavia and SerbianCroatian relations were discussed. For these reasons, this controversy has
far greater and wider significance than the usual political exchange of
views. Its uniqueness is reflected in the fact that Ljuba Stojanovic had
the courage to say what many other Serbian politicians thought, but they
were - in fear of deepening the internal political and national divisions reluctant to speak in public.
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СЈЕНИЦИ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА

Апстракт: Сјенички срез је из Првог светског рата
изашао са десеткованим становништвом, разореном привредом
и од раније наслеђеним проблемом неписмености огромне већине
становништва. Муслимани су имали основне верске школе мектебе,
државне основне школе иптидаије, нижу медресу и руждију као
средње школе. Срби су имали четвороразредне основне школе у
граду и неким великим селима. Ретко су свршени ученици основних
школа настављали школовање у средњим школама све до после
Првог светског рата. Између два светска рата у Сјеници су радиле
и неке средње школе о чијем раду је мало писано.
Кључне речи: Средње образовање, ученици, наставници,
родитељи, одбори, сукоби.
Што се тиче средњег образовања у Сјеничком срезу између
два светска рата може се рећи да је и на томе ипак доста рађено када
се узме у обзир тешко наслеђе и постојање разних врста отпора и
опструкција у средини каква је била Сјеница са својим непосредним
окружењем. Школовање муслиманске деце у средњим школама
је било веома ретко с обзиром на бројност те популације. Далеко
највећи део муслиманске деце није знао ни после Првог светског
рата да пише и чита ћирилицом, јер су у мектебима, иптидаијама и
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медресама уџбеници били на турском и арапском језику.1
Муслиманске девојчице и девојке нису ишле у те школе изузев и
ретких и часних изузетака. И основне школе није похађао највећи
број школске популације, поготово у сеоским срединама.2 После
завршене основне школе далеко највећи број деце није настављао
даље школовање. Један мали број је учио занате и трговину у самој
Сјеници док су неки одлазили у трговачке школе у већим градовима.
Још мањи број деце богатијих родитеља се школовао у средњим
школама у суседним или даљим градовима где су постојале медресе
вишег ранга и гимназије. Најближа гимназија је била у Новом Пазару
а школовање у медресама се настављало у Новом Пазару, Скопљу,
Приштини и Сарајеву. Посебно је била интересантна Велика медреса
Краља Александра у Скопљу и учитељске школе у Скопљу, Призрену
и Сарајеву. Полазници техничких школа су били ретки и неки од њих
су се школовали у Сарајеву. У сјеничким средњим школама су се
славили државни, муслимански и православни празници. Прекида у
раду школа било је и за време великих хладноћа и епидемија.
Мали број ученика је настављао даље школовање, поготово из
муслиманске структуре, на вишем ступњу средњег школовања. Из
имућнијих муслиманских породица и уз подршку друштва Гајрет,
из Сјеничког среза је завршило Велику медресу Краља Александра
у Скопљу осам ученика. Још два ученика су била уписана, али нису
успели да је заврше.3 По завршетку школовања у тој медреси скоро
сви су уписали студије и завршили одређене факултете.

1
Кујовић, Драгана, Уџбеници на оријенталним језицима у архивским и музејским
фондовима Црне Горе - Поријекло присуства, улога и значај оријентално-исламске
писмености у свеукупном културном животу црногорског друштва(separat),
Историјски записи LXXXIV, 3-4, 2011, 8, 9; Јашар Реџепагић, Школство и просвета
у Новом Пазару од XV до XX столећа, Новопазарски зборник 18, Музеј „Рас“,
Нови Пазар 1994, 106, 107.
2
Исић, Момчило, Основно школство у Србији 1918-1941, (књига прва), Институт
за новију историју Србије, Београд 2005, 504, 505.
3
Према казивању проф. др Мехмедалије Ибровића Алаге, то су били: Бећирагић
Мухарем, Ћесовић Осман, Сарачевић Ибрахим, Мујагић Хасан, Хубанић
Мухарем, Ибровић Шериф, Мујчиновић Шемсо, Ибровић Мехмедалија (Алага).
Мехмедалија је завршио само шест разреда, јер је рат прекинуо рад медресе. Били
су уписали Велику медресу, али је нису завршили Абдагић Мухамед и Абдагић
Кенан.
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Као питомци Српско-муслиманског друштва Гајрет, 12
ученика из Сјеничког среза је завршило друге средње школе. Међу
тим питомцима била су и три православна (две девојке и један
мушкарац). Ти ученици су смештани у Гајретове конвикте (домове)
у Сарајеву, Београду, Пљевљима.4
Од свих муслиманских средина на подручју Сјеничког среза,
изузев града Сјенице, највише су се школовали Кладничани.5

Општа занатско-трговачка школа
У Сјеници је 19. октобра 1914. године први пут отворена
Општа занатско-трговачка школа.6 О томе пише Саит Качапор
наводећи податке из извештаја Стерђе Ставрића, управитеља основне
школе у Сјеници. Међутим, због ратног стања прекинула је рад од
октобра 1915. до маја 1919. године. Заправо, она је почела са радом 1.
априла 1919. године, а одобрење за рад је добијено од Министарства
индустрије и трговине 24. маја 1919. године.7 Ову школу су похађали
ученици који су као шегрти или помоћници радили код занатлија,
трговаца и кафеџија и у првим годинама рада њени ученици су
углавном били без пуне основне школе. За првог управитеља те
школе Министарство је поставило учитеља Стерђу Ставрића. Било
је полазника који су имали и по двадесетак година, али су желели
да се описмене и заиста нешто науче. Број ученика се кретао од
31 до 54. У раду школе било је много неспоразума са општинским
властима у Сјеници и једном делу грађана. Начелник Рашког округа
је за управитеља те школе поставио учитеља Милорада П. Стојића.

Према казивању Алије Никшића, то су били: Хасанагић Илијас, Бајровић
Абдулах, Восковић Софија, Ћатовић Мехмед, Никшић Алија, Ћатовић Наџија,
Мујчиновић Асим, Думић Милутин, Звиздић Ибрахим, Махмутовић Шефкија,
Шапоњић Даница и Мујовић Мујо. Уочи рата је био питомац и Сулејман Суљо
Никшић.
5
Салих Селимовић, Основна школа у Кладници до Другог светског рата,
Новопазарски зборник 28, Музеј „Рас“, Нови Пазар 2004, 154, 155.
6
Качапор, Саит, Општа занатско-трговачка школа у Сјеници (1914-1925),
Зборник Сјенице 2, СИЗ културе, Сјеница 1986, 125.
7
Качапор, Исто.
4
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Нови управитељ је на почетку школске 1919/20. године уписао 53
ученика, док је 5 остало неуписаних.8 Неписмених и полуписмених
је било 30 и они су похађали припремну наставу, а 23 ученика су
били уписани као редовни ученици првог разреда. У току школске
1920/21. године школа је имала три одељења, али је престала са
радом 24. јануара 1921. године због оправке зграде и распоређивања
наставника за познати први статистички попис у Краљевини СХС.9
И школске 1922/23. године су била три разреда са 50 ученика. Школа
није радила уторком и четвртком због пазарних дана у Сјеници и
Новом Пазару. Неразумевање њеног значаја је, такође, било присутно.
Похађање наставе је било неуредно, јер послодавци су „ретко слали
шегрте и помоћнике, а често и оспоравали похађање“.10 Управитељ
школе је о томе обавестио Трговински инспекторат у Скопљу
пославши му и Записник са саслушања послодаваца Џема Мушовића,
Омера Салаковића, Шевка Хонића и Узеира Кладњака. Управитељ
школе Стојић предлаже да се ова четворица послодаваца новчано
казне због бројних изостанака њихових шегрта. Школа је имала и
проблема са одговарајућим учионичким простором. Општина никако
није хтела да овој школи уступи једну слободну зграду којих је било
у граду, а које су биле изграђене још за време Османске империје.
Привремено је била смештена у згради бивше турске гимназије у
центру града. Постојали су и отворени сукоби управитеља Стерђе
Ставрића и каснијих управитеља и Месног занатско-школског
одбора и Суда општине Сјеница.11 Према извештајима управитеља
школе главне опструкције у раду школе су долазиле од председника
градске општине Рушида Спаховића који је по службеној дужности
био и председник Mесног занатско-школског одбора.

АЈ ФМТИ, Ф-7-II-45, 1919.
Исто.
10
Качапор, 126.
11
Према казивању публициста Јевте Вучковића и Асима Врцића и у извештајима
управитеља ове и других средњих школа у Сјеници, као и налазима инспектора,
постојали су бројни неспоразуми, опструкције и сукоби са општинским властима
у граду. Бројни су били узроци таквих неспоразума и сукоба, али и неразумевања
средине која се није могла преко ноћи променити и прихватити настале промене и
уклопити се у нове идеје и потребе.
8
9
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Извештај о образовању Месног занатско-школског одбора
управитеља Стерђе Ставрића12
Преузето из Качапор, Саит, Општа занатско-трговачка школа у Сјеници (19141925), Зборник Сјенице 2/1986, стр. 128.
12
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Чланови тог првог школског одбора су били: Рајко Тубић,
трговац; Кујо Прелић, трговац; Димитрије Парезановић, опанчар;
Светолик Вукашиновић, пекар; Мехмед Ђаковац, обућар и Шаћир
Мусић, ковач.
Као што је и нови председник општине, и Мехмед Ћесовић
је наставио са ометањем рада ове школе и имао очигледну жељу
да се школа укине, наводно због малог броја ученика, а у ствари
намерно изостављајући велики број шегрта из списка обавезних
полазника. Међутим, и Општина је у свом одговору Министарству
индустрије и трговине образложила да неки мајсторски помоћници
нису обавезни да иду у школу, а да је главни неспоразум око исплате
хонорара наставницима, али и нетрпељивост Општине према
управитељу Стерђи Ставрићу.13 Општински суд је донео одлуку о
затварању школе 1926. године са кратким образложењем „Школа
је као непотребна укинута“.14 Одлуку су потписали председник
Мехмед Ћесовић и 17 чланова Општинског суда, одборника и
Mесног занатско-школског одбора. Тројица потписника су се
потписала арапским писмом, а четворица словима која се не могу
никако прочитати. Борба за опстанак школе је настављена па је за
новог управника Министарство индустрије и трговине именовало
1928. године Павла Жижића. Нови управник је покушао да упише
полазнике, али је Општински суд ипак успео да онемогући поновни
упис и рад. Због сталних неспоразума, опструкција и сукоба школа
је морала да престане са радом 1929. године.15

Виша основна школа
Школске 1921/22. године окружни школски надзорник
Живојин Павловић (негде пише Поповић) и управитељ основне
школе у Сјеници Младен Радојевић уз подршку великог броја
родитеља у граду отворили су Вишу основну школу у Сјеници.
У први разред те школе се уписао 31 ученик од којих је било 26
мушких и 5 женских полазника. Постојало је велико интересовање и
ученика и родитеља за рад те школе. Настава је извођена по плану и
Качапор, 138, 139.
Исто.
15
Качапор, 139, 140.
13
14
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програму за реалне гимназије па се та школа често и називала
гимназија.16 Та школа је радила и 1923. године. Из те године
публициста Јевто Вучковић је публиковао препис једног уверења
о завршетку другог разреда Више основне школе у Сјеници која
је називана и гимназијом. Из преписа тог уверења се види и који
су предмети били заступљени. То су били веронаука, српски језик,
француски језик, земљопис, историја, јестаственица, математика,
цртање, писање, гимнастика и певање.17 Према Саиту Качапору
Виша основна школа у Сјеници је радила само једну школску годину
и о њеном каснијем раду нема података и вероватно је престала са
радом због недостатка средстава.18

Женска занатска школа
Мнистарство трговине и индустрије је покренуло питање
отварања једне женске занатске школе још у новембру 1919.
године преко Женске подружине кола Српских сестара.19 Припреме
за оснивање подружнице Кола српских сестара у Сјеници и
упис ученица ишао је веома траљаво. Министарство је вршило
преко Инспектората у Скопљу притисак на среског начелника и
председника општине па је Женска (радничка) занатска школа
почела са радом 1. новембра 1920. године.20 Тада је уписано 20
ученица, али је током школске године било осипања па је остало
само 14 од броја уписаних.

Селимовић, Салих, Сјеница 2, Графичар, Ужице 2015, 218.
Вучковић, Јевто, Основне школе у сјеничком крају у другој половини XIX и у XX
веку (први део), Новопазарски зборник 27, Музеј „Рас“, Нови Пазар 2003, 287.
18
Качапор, Саит и Муратовић, Џемаил, Државна мешовита грађанска школа у
Сјеници, Зборник Сјенице 6-7, СИЗ културе, Сјеница 1990/1991, 178.
19
Качапор, Саит, Женска занатска школа подружине Београдског женског друштва
у Сјеници (1920-1936), Зборник Сјенице 5, СИЗ културе, Сјеница, 1989, 194.
20
Качапор, 196.
16
17
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Обавештење Министарству индустрије и трговине
о упису ученица у школу

Председница Женске подружине Перса Церовић, удова проте
Церовића, и учитељица школе Полексија Панаотовић су тражиле
за школу три „шиваће ножне машине“ које су и добиле. То су биле
чувене шнајдерске (шиваће) машине „Сингерице“. У школи су се
девојке училе шивењу и везу. Те године било је 14 ученица, од којих
је 13 положило испит.21 Предметна настава није била заступљена.
Школа је само располагала са поменуте три шиваће машине које
је добила од „Американске Мисије“.22 Школа је успешније радила

Качапор, 197.
Прокић, Драгутин Д., Из борбе за слободу школа и учитеља, Завод за издавање
уџбеника СР Србије, Београд, 1971, 163.
21
22
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када су као учитељице у њу дошле мештанке Даринка Кандић,
Јованка Попадић и Анка Павићевић. Број ученица је увек био мали,
јер школу нису похађале ученице из муслиманске структуре. Осим
српских девојака школу су похађале и јеврејске девојке.23 Школа је
стално имала проблема око уписа ученица, обезбеђивање стручног
кадра, али и сигурног разумевања, нажалост малог броја грађана.
Организовани су и бесплатни курсеви кројења и шивења на тада
веома чувеним машинама „Сингер“ на ножни погон. Курсеве су
држале стручне учитељице и на тим курсевима је обучен велики
број девојака и младих жена. И на те курсеве су веома ретко
долазиле муслиманске девојке. Школа је радила у једној учионици
„горње“ зграде основне школе. Чак је било и ометања рада школе од
стране локалне власти. Њен рад је био често прекидан да би коначно
престала са радом 1936. године.24

Полазнице женске занатске школе

23
24

Качапор, 204.
Качапор, 205.
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У школи су радиле као наставнице још и Зорка Ђорђевић,
Даринка Кандић, Анка Попадић, Милена Жижић (била је и
управитељ), Р. Жунић, М. Трмчић.

Државна мешовита грађанска школа
Државна мешовита грађанска школа у Сјеници је основана
1928. године и радила је у згради некадашњих турских школа које
су радиле до 1912. године, а налазила се у самом центру града.25 Ова
школа је трајала 4 године и имала је ранг ниже средње школе. За ову
средину је имала огроман просветно-културни значај. Први управитељ
школе је био Светозар Милошевић. Тада су ученици уписани у I
разред. Прва генерација те школе је имала 34 ученика од којих је била
једна девојчица. Школа је била мешовита, јер су се у школи стицала
општа знања и неопходна знања потребна за привреду, а посебно за
пољопривреду. Ова школа је имала сигурније изворе финансирања
од других средњих школа, јер је финансирана из општинског буџета,
а у њој се плаћала и уписнина и школарина.26 И ова школа је имала
проблема са малим бројем ученика, недостатком стручног кадра и
неодговарајеће школске зграде. У првим годинама рада наставнички
кадар је у већини био са средњом учитељском школом који су поред
редовног посла у основним школама радили хонорарно у овој школи.
Посебан су проблем били предмети математика и француски језик,
јер су најчешће били нестручно заступљени. Због тога је Среско
начелство затражило од Министарства просвете стручне наставнике
или „да је боље и да не постоји, него да се трпи са оваквим радом“.27

У тој згради за време турске владавине биле су смештене руждија, турска нижа
средња школа, иптидаија турска основна школа и идадија турска трогодишња
школа слична нижим гиманизијама.
26
Занимљиво је да је висина школарине зависила од имовног стања родитеља. Они
најбогатији су плаћали школарину за своју децу и до 750 динара.
27
Извештај Начелства Сјеничког среза бр. 7944 од 11. VIII 1938. године.
25
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Предмети који су били заступљени у грађанској школи и наставници који су
предавали 1935. године
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У школи су били заступљени предмети: наука о вери, наставни
језик, француски језик, земљопис, историја, ботаника и зоологија
(само у првом и другом разреду), физика (само у трећем и четвртом
разреду), хемија са минералогијом (само у трећем и четвртом
разреду, хигијена, рачун са простим књиговодством, геометрија
са геометријским цртањем, слободно цртање, певање, гимнастика,
ручни рад, поука о грађанским правима и дужностима (само у
четвртом разреду) и домаћинство (само у првом, другом и трећем
разреду). Због недостатка стручног кадра није се никако изводила
настава из дактилографије, стенографије и музике инструментала.
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Школски надзорник је забележио у свом извештају да школа
оскудева у потребном простору, да нема фискултурну салу, двориште,
али да је у школи хигијена добра захваљујући помоћном раднику
Хајру Спаховићу.28 Школске 1931/32. године завршила је прва
генерација четворогодишње школовање у Државној мешовиитој
грађанској школи. Тада је завршило школу 13 ученика, 12 дечака и
једна девојчица. Било је и неразумевања од стране родитеља и других
грађана за њен рад па чак и предлога за њено укидање, наводно због
малог броја ученика.29 Додуше, број ученика се смањивао све до
пред сам Други светски рат. На веома мали одзив муслиманске деце
за ову, и за друге средње школе, био је и наводни разлог што се у
формуларима Министарства просвете нису појављивали муслимани
као национална већ само као верска категорија.30

Статистички формулар о верској припадности ученика

Качапор и Муратовић, 180.
Тадашњи бански већник Зетске бановине из овог краја Стеван Балшић је
упутио Банској управи на Цетиње предлог за укидање ове средње школе. Само
захваљујући разумевању бана Зетске бановине школа је наставила да ради до
1941. године.
30
Качапор и Муратовић, 192.
28
29
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Илустрације ради наводимо да је било уписано у школској
1928/29. години 34 ученика; 1929/30. године - 60; 1930/31. године
-69; 1931/32. године - 57; 1932/33. године - 65; 1933/34. године - 57;
1934/35. године - 46 ученика, затим 1935/36. године - 47; 1936/37.
године - 52; 1937/38. године - 49; 1938/39. године - 50; 1939/40.
године - 70.31 Од свог постојања у прве три школске године нису
уопште биле уписане девојчице. Школа је тек у школској 1940/41.
години имала минимум ученика који је по закону омогућавао њен
опстанак. Те године је имала 81. ученика у сва четири разреда, а
минимум је био 80 ђака.
Према непотпуним подацима у овој школи су радили следећи
наставници: Благоје Вуксановић, Светозар Милошевић, који је био и
управитељ, Радош Поповић, који је био и управитељ, Анто Томовић,
Наталија Пенезић, Видоје Пенезић, Кристина Милошевић, Василије
Живковић, био је и управитељ школе, Софија Стевовић, Веселинка
Глишовић, Тихомир Чумић, био је и заступник управитеља школе,
Величко Марковић, Латиф Прашо, Војин Вуковић, Ђорђе Мумало,
Мошо Леви, Бранко Ракочевић, Десанка Вучетић, Светомир
Милојевић, наставник и управитељ, Евгенија Перковић, Србислав
Крстић, Десанка Вучетић, Душан Влаховић, Ивка Сошић, Вукосава
Кузмановић, Р. Фишер. Као вероучитељи радили су свештеници
Адем Зекић, Даут Љумић и поп Драгутин Драго Думић.

Ћилимарска школа
У Сјеници између два светска рата постојала је и Ћилимарска
школа коју су похађеле само девојке и младе жене. Школа је иначе
постојала и раније. Била је основана пред сам крај турске владавине.
У школи се учило ткање ћилима, серџада (украсних малих ћилима),
стаза, стазица и веза. Тканих предмета од квалитетне вуне сјеничке
или пештерске овце израђивано је много и по приватним кућама,
како у граду тако и на селу.

Качапор и Муратовић, Исто; АЈ, ФМП, 66/СН, ф.418 (писмо управитеља школе
Радоша Поповића Министарству бр. 601 од 19. IX 1934. за прве године постојања
школе).
31
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Сјенички ћилими су били на цени на многим пијацама, како у
суседним, тако и у даљим градовима. Највише су продавани у Новом
Пазару, Сарајеву, Скопљу и Солуну. Само су пиротски ћилими били
на већој цени.

Ћилимарска школа, ткање ћилима на вертикалном разбоју

Ћилимарство је у сјеничком крају било традиционално
заступљено у кућној радиности. Код израде ћилима и серџада
имало је и елемената уметничког рада.32 Осим за сопствене потребе
домаћинстава, ткани су и ћилими за тржиште што је доносило
значајан приход домаћинствима, како у граду, тако и на селу.

Према казивању Индире Кубуровић серџаде су посебно украшаване, јер су се
код муслимана углавном употребљавале за време намаза (молитве).
32
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Ученице Ћилимарске школе и њихова учитељица пред Други светски рат

На овој фотографији се може уочити богатство мотива и разних
фигуративних детаља, што очигледно говори и о неким уметничким
елементима сјеничких ћилима који су ткани у Ћилимарској школи
између два светска рата.
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Један од мотива сјеничке стазе

Ткани су ћилими са разним мотивима и они су били тражени
на тржишту. Сјенички ћилими су били чувени. Осим ћилима већих
димензија, ткани су и мањи ћилими или серџаде, као и разне врсте
стаза и стазица.
Све школе у Сјеничком срезу, као и у целој земљи, престале
су са радом нападом фашистичких сила, сломом и окупацијом
Краљевине Југославије, у априлу 1941. године.
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Казивачи:
-Проф. др Мехмедалија Ибровић Алага (1922)
-Алија Никшић, професор (1918)
-Индира Кубуровић, инструктор (1970)
-Јевто Вучковић, публициста (1932)
-Асим Врцић, публициста (1927)

Summary
The county of Sjenica was an area with a very high illiteracy of
the population, which was largely the reason for cultural and economic
backwardness. A small number of primary schools, low level of the
educated among the school population, school leaving, the resistance
of the Muslims to the education of children, primitive views on the
education of female children - were big impediments to every cultural
and economic progress of this region.
A very small number of school graduates continued further
education in secondary schools in Sjenica and in neighboring towns
where there were various and better developed secondary schools. In
addition to the lack of interest of parents, the problem was also poverty
of the majority of the population.
In the period between the First and Second World Wars, in Sjenica,
working under very difficult conditions, there were Senior primary school
or Pro-Grammar School, The School for Crafts and Trade, The Carpet
School, The State Coeducational Civil School and Women’s Vocational
School. Some worked with interruptions and lacked understanding of
the local authorities and parents. They had a problem with the provision
of qualified personnel, premises and equipment. All operations were
interrupted by the outbreak of the Second World War.
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Нада ДИМИТРИЈЕВИЋ
Виши библиотекар, историчар
Народна библиотека „Радослав
Никчевић“, Јагодина

УДК: 32:929 Петровић Н.(093.2)
32:929 Петровић Д.(093.2)
329(497.11)"18/19"(093.2)

УЛОГА НАСТАСА И
ДЕЛИМИРА ПЕТРОВИЋА У
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКОМ
ЖИВОТУ СРБИЈЕ XX ВЕКА
Апстракт: Рад је посвећен двојици угледних политичара
XX века из породице Петровић, Настасу, народном посланику,
касније министру унутрашњих послова, и његовом сину Делимиру,
председнику јагодинске општине.
Кључне речи: Настас Петровић, Ужице, Јагодина,
Радикална странка, народни посланик, министар, Делимир
Петровић, Југословенска радикална заједница, председник градског
поглаварства.

Настас Петровић
(1867-1933)
Настас Петровић је рођен 5. новембра 1867. године у Чачку,
од мајке Маре и оца Петронија (отуда и његово презиме Петровић).
Основну школу и нижу гимназију завршио је у Чачку.1 По завршетку
ниже гимназије, мајка га шаље у Београд како би имућној београдској

1
Кривокапић-Јовић, Гордана, Оклоп без витеза, књ. 19. Београд: Институт за
новију историју Србије, 2002, 92.
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породици подучавао децу и наставио своје школовање. Вишу школу
и Природно-математички факултет завршио је у Београду.2
Као гимназијалац, касније и као студент, учествовао је у свим
важнијим и „слободоумним“ покретима. Био је председник ђачке
дружине „Нада“. У Великој школи постаје председник удружења
студената „Побратимство“. Ово удружење је имало карактер
представничког тела студената у коме се стицало искуство за рад
у Великој школи, али и касније за рад у државној служби. Као
присталица идеје Светозара Марковића био je изабран за председника
Одбора за издавање целокупних дела Светозара Марковића. Бавио се
и превођењем - „О демократији у Америци“, Алексика де Токвила.
По завршетку студија је постављен за предавача у Ужичкој
реалки.3 У монографији Ужичке реалке налазимо податак да је
Настас Петровић предавао последњих година рада Ужичке реалке,
од 1892-1898. године. Бавио се одговорним васпитним радом и
предавао природне науке: физику и математику, а по потреби, услед
недостатка професора, и француски језик.
На основу новог Закона о средњим школама, јула 1898.
године, Министарство просвете и црквених послова приступа
рационализацији школске мреже и укида гимназије у Београду,
Крушевцу, Неготину, Јагодини и Ужицу. Том приликом је Настас
Петровић разрешен дужности наставника природних наука у Ужицу.4
Међутим, Станоје Станојевић у Народној енциклопедији и Гордана
Кривокапић-Јовић у књизи Оклоп без витеза, наводе да је Настас
отпуштен из службе у Ужицу због свог политичког деловања и да je
једно време због тога провео у политичком притвору.
За време боравка и рада у Ужицу, 1895. године, жени се
Јелисаветом, ћерком Василије и Гаврила Трифуновића, трговца
из Стапара. Кум на венчању му је био Димитрије Мишовић из
Кулиноваца, округа Рудничког.5

Димитријевић, Нада, Интервју Настаса Петровића, јул 2015.
Кривокапић-Јовић, Гордана, Оклоп без витеза, књ. 19. Београд: Институт за
новију историју Србије, 2002, 92.
4
Игњић, Стеван и др., Ужичка гимназија: 1839-1989. Титово Ужице: Гимназија
„Миодраг Миловановић- Луне“, 1989, 547.
5
Атанацковић, Борисав-Малиша, Дневник (1915-1919). Ужице: Историјски архив,
2006, 704.
2
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Настас Петровић са
породицом

За професора Учитељске школе у Јагодини долази 1900.
године, где предаје природне науке: математику и геометрију.6
Међутим, Настас Петровић, професор, поново бива премештен из
Јагодине у Ужице; после одржаних конференција Радикалне странке,
августа 1904. године, ради у Јагодини и Крагујевцу. Сматрало се
да је то највероватније учињено из политичких разлога.7 Као члан
Радикалне странке, 22. јула 1901. године, изабран је за народног
посланика и тиме започиње Настасово активно бављење политиком.
Радикална странка у Јагодини основала је своје одборе 1.
јануара 1882. године. Иако је до расцепа у странци дошло већ 1901.
године, што је делимично умањило снагу ове странке, она је и даље

Ђорђевић, Јован, Лазаревић, Живољуб и Недељковић, Милан, Век образовања
учитеља у Јагодини. Јагодина: Учитељски факултет, 1998, 123.
7 „Јавност“ ,Крагујевац, бр. 136. 8. септембар 1904.
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остала најјача странка у Моравском округу. До Првог светског рата,
странка је имала сталне успехе на посланичким и општинским
изборима.
Огласом који је растурен по целом округу и већим српским
варошима, јануара 1904. године, најављено је штампање радикалског
листа „Народни покрет“ чији ће власник и уредништво бити Радикални
одбор Моравског округа. Као власник и уредник је потписан Мика
Т. Аранђеловић, трговац, а као чланови редакцијског одбора:
домаћин и благајник Милорад Павловић, трговац, секретар Настас
Петровић, професор, и председник Мих. Ј. Косовљанин. Увече, 4.
јануара, поводом покретања листа „Народни покрет“ организована
је радикалска забава. Први број листа је изашао 6. јануара. Годишња
претплата за овај лист износила је 12 динара и било је планирано
да лист излази три пута недељно. Лист је штампан у Штампарији
Ђорђевић и Гилић у Јагодини.8. Осим у новинама „Народни покрет“,
Настас је радио и на многим радикалским политичким листовима.9
Због сталног ангажавања у новинама, он постаје, 1907.
године, председник Српског новинарског удружења (после њега,
1908. године, председник постаје Бранислав Нушић).
Од када је први пут изабран за народног посланика 22. јула
1901. године, Настас је на ту функцију узастопно биран све до 8.
фебруара 1925. године (сем прекида у периоду од 8. септембра 1903.
до 10. јула 1905. године).
Као посланик Радикалне странке у Народној скупштини,
Настас Петровић се помиње и као говорник на конференцији коју
су одржали радикали Левачког среза, маја 1907. године. Њоме је
председавао индустријалац, власник Пиваре из Јагодине, Михајло
Косовљанин. На овој конференцији је донета одлука којом се
осуђује поступак Самосталне радикалне странке и опструкције рада
Народне скупштине.
На парламентарним изборима, одржаним од 30. маја до 12. јуна
1906. године, зa време краља Петра I, изборна борба је била оштра
и прошла је у оптуживању опозиционих странака и Владе Николе
Пашића. Већину гласова добила је Народна радикална странка.
Сукоби опозиције и Владе настављени су и за време верификације

„Нови пут“. 20. мај 1987.
Кривокапић-Јовић, Гордана, Оклоп без витеза, књ. 19. Београд: Институт за
новију историју Србије, 2002, 93.
8
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посланичких места, а и касније. За председника Министарског савета
и министра спољних послова изабран је Никола Пашић, за војног
министра - ђенерал Радомир Путник, за министара финансија - др
Лазар Пачу и за министра унутрашњих послова - Настас Петровић,
наследивши на тај начин Стојана Протића. Мандат ове владе трајао
је од 30. маја/12. јуна 1907. до 30. марта/12. априла 1908. године.
На скупштинским изборима у Моравском округу, 1. априла
1912. године, пријављене су биле 4 кандидатске листе. Убедљиво
највећи број гласова је добила кандидатска листа на којој су били
индустријалац, власник Пиваре у Јагодини, Михајло Косовљанин, и
министар на расположењу, Настас Петровић. За народне посланике
са нарочитим условима, изабрани су Настас Петровић и адвокат из
Јагодине, Живојин Златановић.“10 Населивши се у Јагодини, Настас
је на Ђурђевом брду купио виноград, где је, 1912. године, саградио
кућу на месту одакле се протеже поглед на читаву јагодинску варош.11
Живот Настаса Петровића и његове породице приликом евакуације
српског становништва, 1915. године, можемо пратити захваљујући
његовом куму Борисаву - Малиши Атанацковићу који је све детаљно
бележио у свом Дневнику (1915-1919).
У наредби коју је војвода Путник потписао 25. новембра,
речено је да су Влада и Врховна команда одлучили да се целокупна
војска повуче преко Црне Горе и Албаније у Јадранско приморије
и да се тамо, уз савезничку помоћ, обнови и припреми за нова
дејства. У наредби је наглашено да се Врховна команда одлучила
на то повлачење, јер би „капитаулација“ била најгоре решење зато
што се њоме губе држава и поверење савезника. „Повлачење има за
циљ да се сачува континуитет државе, која ће и даље постојати, јер
ће она, иако на туђем земљишту, сачувати своје биће докле год је ту
владалац, Влада и војска, па ма колика њена јачина била“.12
Међу избеглим становништом налазила се и породица Настаса
Петровића. Посланици су са народом и војском били у Солуну, на
Крфу и у избеглиштву у западној Европи, углавном у Француској,
или су остали у окупираној Србији. На Крфу је Народна скупштина
почела са радом у септембру 1915. године.

„Српске новине“, бр. 776. 6. април 1912.
Димитријевић, Нада, Интервју Настаса Петровића, јул 2015.
12
Опачић, Петар, Од Београда до Крфа 1915-1916. Нови Сад: Прометеј, Београд:
Радио–телевизија Србије, 2015, 77, 78.
10
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Настас Петровић је учествовао у њеном раду. Крајем 1915. године,
он организује дисидентску радикалну групу која се у почетку
само супротстављала Николи Пашићу а касније се и одвојила од
радикалне странке.13 Са неколицином истомишљеника из редова
посланика Радикалне странке, он формира „Клуб независних
посланика Радикалне странке“. Клуб је образован септембра 1916.
године, односно на првом заседању Српске скупштине од 1914.
године. „Клуб независних посланика радикалне странке“ имао је 14
посланика од којих је најзначајнији био Настас Петровић. Он је са
мањим бројем радикала и даље био политички истомишљеник, као
и са једним делом опозиције. Његова највећа осуда српске Владе је
била да се албанска голгота и војнички пораз српске војске могао
избећи.14
Малиша Атанацковић у свом Дневнику (1915-1919), објављује
писма која је из Женеве слао свом куму Настасу, у Ницу, 1917. године.
У њима налазимо податке о боравку Настасове породице у Ници, за
време рата, као и о његовом сукобу са Николом Пашићем. У писму
од 27. новембра, које му је послао кум, сазнајемо да Настас са својом
породицом, супругом Јелисаветом, сином Делимиром и ћерком
Десанком, одлази у Бордо, како би Делимир наставио студирање
на Универзитету.15 По завршетку рата, они се из Француске враћају
у Србију. Настас се, заједно са својим присталицама, враћа у
странку, али је и даље присутно неслагање са Пашићем, посебно
по питањима односа са Хрватима. Он је покушао да оствари ближу
сарадњу са Хрватском сељачком странком и Стјепаном Радићем.
За изборе за Уставотворну скупштину, 1920. године, у
Моравском округу, било је поднето 7 кандидатских листа. Свака
листа је, поред носиоца, имала још по 7 кандидата. Први на првој
Радикалској листи био је министар на расположењу, Настас
Петровић. Поред ове листе постојала је и друга Радикалска
листа, две Демократске листе, Комунистичка, Републиканска и
Земљорадничка листа. Појава да су радикали и демократи истакли
по две листе била је последица борбе између Јагодине и Ћуприје око

Надовеза, Бранко, Историја српског радикализма од 1903. до 1941. године,
Земунске новине, 9, бр. 192. (1997), 43.
14
Исто.
15
Атанацковић, Борисав-Малиша, Дневник (1915-1919). Ужице: Историјски архив,
2006, 491-500.
13
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вођства у политичком животу округа. Настас Петровић, кандидован
је за народног посланика за срез Ресавски, на Збору одржаном 9.
октобра 1920. године. На Збору Радикалне странке за срез Темнићки,
одржаном 31. октобра 1920. године у Варварину, председавао је
Настас Петровић,16 као и у Деспотовцу на Збору радикалне странке
за Деспотовачки срез.17
У Моравском округу највећи број гласова је освојила прва
листа Радикалне странке а за народног посланика је изабран, поред
осталих кандидата, и Настас Петровић, министар на расположењу са
радикалске листе.18 Други послератни скупштински избори одржани
су 1923. године, по другачијим политичким принципима, односно
на основу новог Изборног закона из 1922. године. Овим Законом
уведени су срески кандидати. Као и на претходним изборима и
на овим су истакнуте две Радикалне листе, једна Републиканска,
две Земљорадничке, једна Демократска и Социјалистичка листа.
Носилац Радикалне листе за изборни Моравски округ, 18. марта
1923. године, је Настас Петровић, министар на расположењу.
Парламентарни избори донели су појачану страначку активност. Поред пропаганде коју су водили против демократа, радикали
су водили и међусобну борбу. Сукоб је настао између Веље
Поповића, шефа кабинета председника Владе, и Настаса Петровића.
Веља Поповић је желео да потисне Настаса и постане носилац листе
или посланички кандидат на Радикалној листи на предстојећим
изборима. Стојан Протић, вођа независних радикала, сматрао је
да је то иницијатива Николе Пашића да ради против Настаса у
Моравском округу. Међутим, они нису успели у својој намери. До
отвореног, скандалозног сукоба је дошло у Темничком срезу. Том
приликом је повређено тридесетак људи који су задобили тешке
телесне повреде. После овог инцидента, Настас је одвојио своју листу.
Поводом истицања две Радикалне листе, Настас се путем плаката
обратио бирачима Моравског округа, тврдећи да је Веља Поповић
својом кандидатуром желео да направи раздор међу радикалима.

Самоуправа, бр. 200 (3. новембар 1920).
Самоуправа, бр. 188 (20. октобар 1920).
18
Статистички преглед избора народних посланика за Уставотворну Скупштину
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, извршених на дан 28. новембра 1920.
године, Београд, 1921.
16
17
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Марта 1923. године, Окружни одбор Радикалне странке донео
је одлуку да листа Веље Поповића, начелника канцеларије Николе
Пашића, није валидна с обзиром да није састављена по начелима
Радикалне странке.19 Од тада, радикалско друштво је било подељено
на присталице Настаса Петровића и присталице Веље Поповића.
Међутим, обе ове групе репродуковале су савез локалних трговаца и
представника либералних професија са економима-земљорадницима
по варошима и српским срединама. Значи, Радикално друштво у
Моравском округу делило се по томе да ли су били „за Вељу“ или
„за Настаса“. Заједничко им је било да су били против демократа.
Старо радикалско друштво је обнављало радикализам како
у организационом, тако и у друштвеном и економском смислу,
уз стално присуство дежурне дисидентске групе. Највећи број
најистакнутијих радикала се нашао 1920. године на Радикалској
листи Настаса Петровића, који су били уз њега све до 1925. године.
Од 1920. године они чине званичну листу, на изборима 1923. године
„прву Радикалску листу“, док су 1925. године били елиминисани.20
Настас Петровић је у Народној скупштини, пре и после рата,
сматран за једног од најбољих говорника Радикалне странке. Још од
пре рата када је избио у прве редове странке био је члан и секретар
Главног одбора Народне радикалне странке (из Странке иступио је у
јулу 1924. године). Међутим, његова неслагања са Пашићем, била су
ранијег датума. После рата је започело његово отвореније иступање
против Пашића.
Осим у политици, Настас је имао и значајну улогу у привредном
животу округа. Он је био дугогодишњи председник Главног одбора
Удружења општинских деловођа, једног веома јаког удружења које
су контролисали радикали. У Моравском округу, двадесетих година
20. века, био је деоничар друштва „Звечан“ за експлоатацију шума
Неџиба-бега Драге у Косовској Митровици. Иначе, Настас Петровић
је, 1920. године, био носилац листе Радикалне странке у Звечанскорашком округу.
После дугогодишњег периода Владе Николе Пашића, 27.
марта 1924. до 21. маја 1924. године, почиње период Владе „ПашићПрибићевић“, популарнија као П-П влада. И у овој Влади заступљени

Политика, Београд, (1. март 1923)
Кривокапић-Јовић, Гордана, Оклоп без витеза, књ. 19. Београд: Институт за
новију историју Србије, 2002, 93, 94.
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су били радикали. Од 27. јула 1924. до 6. новембра 1924. год. била је
формирана Влада Љубомира Давидовића, у којој се појављује Настас
Петровић.21 За министра унутрашњих дела Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца, Настас је изабран после Милана Сршкића. Ова Влада
је настала фузијом хрватско-српске коалиције, словеначких либерала
и других политичких група из Босне и Херцеговине, Македоније и
Црне Горе. Био је то покушај стварања прве Југословенске владе
коју је чинио такозвани Блок народног споразума, сачињен од
Демократске странке, Словенске људске странке Антона Корошеца
и Југословенске муслиманске организације Мехмета Спахе. Ову
Владу је подржавала Хрватска сељачка странка Стјепана Радића.
Овај покушај стварања Југословенске владе није дуго трајао, она се
одржала само неколико месеци, од 27. јула до 6. новембра 1924. год.
На изборима за округ Моравски, за народне посланике у
Народној скупштини, 8. фебруара 1925. године, као носилац листе,
појављује се Настас Петровић, министар на расположењу. Те године,
изабран је последњи пут за народног посланика. У својој кампањи за
изборе, као и увек, показао се као један од најјачих и најборбенијих
говорника Радикалне странке. Осим тога, показао се и као добар
прогнозер српске политичке сцене, с обзиром да је 25 година био
присутан у парламентарном животу Србије. У књизи Драгутина Д.
Николића Стојан Протић или онај који је имао право, о Настасу се
говори као једном од угледних првака Радикалне странке. Радикалну
странку је напустио због неслагања са политиком Николе Пашића и
пришао је Стојану Протићу. У свом говору у Народној скупштини,
5. марта 1928. године, пророчански је предвидео шта ће се догодити:
„...Наша држава оваква какава је, још неконсолидована, не може
дочекати и преболети какав ударац споља... Стварно, са часним
изузецима, и чланови Демократске странке, на челу са честитим али
неодлучним Шефом Љубом Давидовићем, одговорни су за кризу
Југославије. Да, неодлучним шефом. Јуна 1921. године, он гласа за
Видовдански устав. После само 15 месеци, септембра 1922. године,
одлази на Загребачки конгрес чији је крајњи циљ био: Ревизија овог
Устава. Јула 1924. образује владу са задатком, да обезбеди сарадњу
са Радићевцима Хрватима. Ову владу краљ Александар „отпушта“,

Надовеза, Бранко, Историја српског радикализма од 1903. до 1941. године,
Земунске новине, 9, бр. 192. 1997: 64.
21
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ускраћује јој поверење октобра исте године, иако је имала већину
у парламенту. Фебруара 1928. године, улази у трећу владу Веље
Вукићевића... Само после непуне године, 6. јануара 1929. године,
имали смо оно што је Давидовић хтео да спречи: ...диктатуру краља
Александра!“.22
Са положаја министра унутрашњих послова одлази у пензију.
На тај начин је завршена његова дугогодишња политичка каријера.
Он је дуги низ година био један од најистакнутијих политичара. У
парламентарном животу Србије био је присутан 25 година. Био је
дугогодишњи народни посланик радикала у временима страшних
прогона радикала. Остао је доследан начелима радикалним, борећи
се за слободу народа и демократско уређење земље. Био је један од
најбољих говорника Радикалне странке. Живео је у Гарашаниновој
улици у Београду. Умро је 1933. године. Сахрањен је у Београду на
Новом гробљу.23

Делимир Петровић
(1896–1964)
Делимир Петровић је рођен 4. јула 1896. године у Ужицу, где
је завршио основну школу. Гимназију је започео у Београду али, по
избијању Првог светског рата, са својом породицом, оцем Настасом,
мајком Јелисаветом и сестром Десанком одлази у избеглиштво.
Настањују се у Ници, где завршава гимназију. Године 1917. године,
из Нице се селе у Бордо, како би Делимир уписао Универзитет.
По завршетку Првог светског рата, Настас се са супругом
и ћерком враћа у Србију, а Делимир одлази у Париз и на Сорбони
студира права. По завршетку факултета уписује докторат, али се
због болести мајке враћа у Србију. Мајка му убрзо умире од астме. По
повратку у Србију, почиње да ради као саветник у Народној банци
у Београду. Жени се Београђанком Станком из угледене породице
дворског апотекара Викторовића чија се кућа налазила до хотела
„Москва“ (отац јој је био из Пољске, дошао је у Београд за време
Револуције 1848. године). Делимиров најстарији син, Настас, рођен
је 1931. године у тој кући. Међутим, одатле се селе на Чубуру, у

22
23

Николић, Драгутин Д., Протић, Стојан, Рим: б. и 1980.
Димитријевић, Нада, Интервју Настаса Петровића, јул 2015.
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нову кућу коју је Делимир саградио за своју породицу. Не задуго,
кућа је морала бити продата, с обзиром да Делимир није успео да од
министра финансија добије зајам.24
Политичка каријера Делимира Петровића, као и његовог оца
Настаса, почиње у Радикалној странци. Он, 1936. године, у својој
40. години, постаје председник Градског поглаварства у Јагодини. Ту
функцију је обављао све до 1938. године када је изабран за посланика
Народне скупштине за Белички срез. Делимир је у то време живео
у Јагодини, на Ђурђевом брду, у породичној кући коју је саградио
његов отац 1912. године. Делимир гради нову кућу, 1936. године,
и обнавља винограде на Ђурђевом брду. По речима Настаса Д.
Петровића, сина Делимира Петровића, у том периоду је урађен пут
који води ка Ђурђевом брду, а убрзо је уведена и елекрична енергија.
По доласку Делимира на место председника општине, он
подноси тужбу против Теодора Клефиша25, власника кланице
у Јагодини, на име дугогодишњег неплаћања пореза. Упркос
интервенцијама министра иностраних послова, Г. Ћана и Милана
Стојадиновића, Делимир не оклева и не одустаје од тужбе. Он добија
на суду и Клефиш исплаћује 2 милиона динара општини у Јагодини.
По речима Настаса Д. Петровића, Делимир преуређује од тих пара
основну школу у општину и почиње са градњом нове школе, зграде
данашње Гимназије, на плацу који је општина откупила од породице
Косовљанин.

Исто.
Теодор Клефиш, рођен је у Италији, 1879. године. Његов отац Петар је имао у
Италији трговинско предузеће, када је 1901. године одлучио да оснује фабрику
за прераду меса и месних прерађевина у Јагодини. Фабрика се најпре бавила
прометом живине и јаја. До избијања рата, фабрика је радила успешно, међутим
у току Првог светског рата, Клефиш је са породицом напустио Србију, а његова
фабрика је претрпела велику материјалну штету. Теодор Клефиш успева да
обнови и модернизује производњу и од средине тридесетих година до избијања
Другог светског рата, фабрика успешно послује. Поред ње, Клефиш је имао своје
пословнице у Бечу, Прагу и Келну. По избијању Другог светског рата, Клефишево
предузеће имало је стратешку улогу за немачку окупациону власт у Србији. Маја
1943. године, намачка окупациона власт преузима део фабрике. Почетком 1945.
године, Теодор Клефиш је ухапшен као сарадник непријатеља и осуђен на казну
смрти и конфискацију целокупне имовине. После многобројних жалби, казна је
преиначена на доживотну робију, а 1948. године опроштено даље издржавање
казне, али је остала на снази конфискација Клефишеве целокупне имовине.
24
25
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Зграда Гимназије грађена је у периоду између 1937. до 1940.
године. После рата је завршена изградња и почела је са радом.
Налази се у центру града, преко пута нове цркве. Школа је у то
време задовољавала највише стандарде. Она и данас представља
једноставну и монументалну целину. Целокупно решење одаје свест
о савременим европским токовима ратног периода.
Према Изборном закону из 1933. године, на парламентарним
изборима 1938. године, могле су постојати само земаљске листе.26
У Моравском округу, као и у целој Србији, истакнуте су три листе:
листа др Милана Стојадиновића, др Влатка Мачека и Димитрија
Љотића. Присталице Југословенске радикалне заједнице, на својој
конференцији одржаној у Јагодини 9. новембра, за кандидата на листи
др Милана Стојадиновића, за срез Моравски, изабрале су Делимира
Петровића, председника градског поглаварства из Јагодине.27
Моравски округ је у административном погледу у то време
био подељен на седам срезова: белички (Јагодина), деспотовачки
(Деспотовац), левачки (Рековац), параћински (Параћин), ресавски
(Свилајнац), раванички (Ћуприја) и темнићки (Варварин). Југословенска радикална заједница, којој је припадао Делимир Петровић,
наставила је рад радикала. Оснивање ове странке започето је 1935.
године, после формирања владе др Милана Стојадоновића. Овој
странци, поред великог броја истакнутих радикалских присталица,
прикључили су се и чланови Југословенске националне странке.
У странци је често долазило до сукоба и подела. Међутим, она
је ипак остала водећа странка како у Србији тако и у Моравском
округу. У свим општинама у округу постојали су месни одбори.
Делимир Петровић је био један од вођа месних одбора у Јагодини.28
Предизборна активност свих посланичких кандидата је била врло
активна, огледала се кроз штампање плаката, прогласа на којима
су изношени партијски програми. Затим, одржавани су зборови
на којима су покушавали да придобију гласаче, често критикујући
своје политичке противнике. Југословенска радикалана заједница је
потенцирала способност др Милана Стојадиновића, наглашавајући

Систем земаљске листе је значио да је свака пријављена кандидатска листа
морала имати по једног кандидата и заменика у свакој изборној јединици у целој
држави. На челу земаљске изборне листе је био њен носилац.
27
Политика, 24. октобар 1938.
28
Политика, 11. новембар 1938.
26
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велику кризу и сиромаштво до његовог доласка. Његова влада је
донела земљи мир, стабилност динара, осећање сигурности као и
државни углед на Балкану и у Европи. Он је истицао родољубље,
борбу за јединствену државу и народ са „природним разликама“ које
је требало поштовати, насупрот политици др Влатка Мачека која
је пропагирала распад државе. Истичући велику мудрост Милана
Стојадиновића, акциони одбор за срез Белички, позивао је да гласају
за Делимира Петровића као кандидата ЈРЗ за срез Белички. Он је
у „Шареној кафани“ у Јагодини, 8. децембра, одржао Збор ЈРЗ, на
коме је говорио о раду др Милана Стојадиновића, иначе почасног
грађанина Јагодине.29 Говорио је о потребама Јагодине и њених
грађана и његовој жељи и уверењу да ће реализовати своје планове
и на тај начин помоћи Јагодинцима. У време предизборне кампање
највише су се сукобљавале присталице кандидата Драгољуба
Милосављевића, такође са листе Милана Стојадиновића, и присталице Делимира Петровића.30
Осим зборова одржаних по градовима Поморавља, Збор ЈРЗ
за цело Поморавље одржан је 6. новембра у Параћину. На изборима
у Моравском округу, листа др Милана Стојадиновића однела је
убедљиву победу. Сви кандидати су били изабрани за посланике,
а Делимир Петровић у Беличком срезу. По избору Делимира за
народног посланика 1938. године, председник општине у Јагодини
постаје радикал Мијалко Поповић који на том месту остаје до
избијања рата 1941. године. Тадашњу управу Градског поглаварства
сачињавали су: председник, потпредседник и већници, међу којима
је био и Делимир Петровић, народни посланик.31
Јануара 1939. године Делимир захваљује својим бирачима
Беличког среза и града Јагодине на избору за народног посланика и
указаном поверењу. Обећавајући да ће се трудити да оправда њихово
поверење и да ће са још већом енергијом и вољом радити у корист
Поморавља и читавог Беличког среза.32

Завичајни музеј Јагодина, Збирка плаката, бр. 1269/1
Завичајни музеј Јагодина, Збирка плаката, Ф 4, К 9 / 1260.
31
Записник са седнице Већа градског поглаварства Јагодине, Историјски архив
Јагодина
32
Архив Југославије, 37-5-31
29
30
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Делимир Петровић

Делимир Петровић остаје у Народној скупштини до 27.
марта, када је читава влада збачена војним пучем, који је претходио
потписивању тројног пакта, 25. марта. По речима Настаса Д.
Петровића, Делимир је био јако љут на Драгишу Цветковића и није се
слагао са начином вођења политике у Краљевини Југославији. Он са
породицом, 27. марта, долази у Јагодину, где остају за време рата. За
време рата издржавали су се продајући вино и ракију које су добијали
из свог винограда на Ђурђевом брду. Поред тога, у изнајмљеној
радњи у улици „Краља Александра“ у Београду, Делимир отвара
дуванџиницу која је врло успешно пословала на почетку рата, али
доласком Немаца у Београд, радња му је одузета. Касније је покушао
да поново отвори радњу за продају дувана у мањем локалу, али њу
је врло брзо затворио зато што није била профитабилна. Уз помоћ
пријатеља, он почиње да ради као саветник у Министарству пошта.
Остаје без посла зато што одбија Недићевог генерала да постане
шеф Јеврејских имања у Београду. Он 1943. године почиње да ради
у Силосу у Јагодини. После рата је радио у Статистичком заводу у
Београду и одатле одлази у пензију.
По окончању ратних операција и ослобођења Јагодине, 17.
октобра 1944. године, Делимир Петровић бива ухапшен, 28. новембра
1944. године, у својој породичној кући на Ђурђевом брду у Јагодини.
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Њега комунисти одводе у затвор који се налазио у Клешишевој кући,
поред пруге у Јагодини. Ту се налазио срески и окружни затвор. Када
је Делимир ухапшен, у том затвору се већ налазио велики број људи,
толико да нису сви могли да седе, већ су се наизменично мењали.
За време његовог притвора породица није могла да га види
нити су могли да добију податке о њему. Делимир проводи 3
месеца у затвору, одакле је пребачен у болницу на лечење. Његову
болничку собу су чували војници. По отпуштању одлази кући, без
икаквог образложења због чега је био хапшен. Од дана хашења па
све до његовог одласка из земље био је под присмотром. У њихову
породичну кућу на Ђурђевом брду усељавају породицу комуниста
са којима су Петровићи живели до њиховог одласка из Србије.
Његова деца, Настас (рођен 1931. године), Михаило (рођен
1933. године) и Гордана (рођена 1939. године), основну школу и
нижу гимназију завршавају у Јагодини. Гордана је постала балерина
и добила посао у Сарајевском позоришту и тамо живела до 1968.
године. Михајло је завршио музичку академију, добио службу у
Земуну и тамо радио до одласка у Америку. Најстарији Делимиров
син, Настас Д. Петровић уписује права у Београду и издржава се
свирајући тромбон у циркусу Адрија. Како би спасао породицу
свакодневног притиска и пресије, уз очеву подршку, одлучује да
оде из Србије. Настас Д. Петровић одлази у Париз, 1961. године,
где борави код Драгише Цветковића и његовог сина. Драгиша је
већ у то време био слеп, зато што је боловао од шећера. Настас
је радио у Паризу као молер. Његов боравак у Паризу, такође је
протекао под присмотром. После једногодишњег боравка у Паризу,
добија избегличку визу уз помоћ француске црквене хуманистичке
организације „Симад“ и са својом вереницом Надом, ћерком војног
лекара, одлази у Њу Џерси 1962. године. У Америци му помаже
пријатељ његовог оца, Часлав Никитовић, из рудничког краја. Отац
Делимир и мајка Станка одлазе 1962. године у Америку. Након 15
месеци боравка у Америци, Делимир умире од карцинома желуца
1964. године. Сахрањен је у Њу Џерсију а његова супруга умире 1979.
године. Брат Михајло (нема потомака) и сестра Гордана (Горданини
потомци живе у Америци) у Америку долазе 1968. године. Настас
Д. Петровић, са супругом Надом и ћерком Станком, живео је у Њу
Џерсију до 1998. године, када се са породицом сели на Флориду.
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Настас Д. Петровић у Србију долази 2001. године, после
42 године. Јуна 2015. године, он посећује Јагодинску библиотеку
којој поред фотографија и докумената поклања и своју, до тада,
неиспричану причу о својој породици, деди и оцу који су део свог
живота провели у Јагодини и почетком 20. века били у врху политичке
власти Србије.33
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Summary

The work is dedicated to two eminent politicians of the 20th
century from the Petrovic family, Nastas and Delimir.
Nastas Petrovic (1867-1933) was born in Čačak, where he finished
primary school and grammar school. He graduated from the Faculty of
Philosophy in Belgrade. As a secondary school student, later a university
student, he participated in many “open-minded” movements. After
graduation, he worked as a teacher in Uzice and Jagodina. He was first
elected a Member of Parliament in 1901. Nastas continued to be elected to
that position till 1925. He held the function of the minister of the interior
from 30.05.to 12.06.1907, from 30.03 to 04.12.1908. and from 07.27.1924
to 11.06.1924. He was a member and secretary of the Central Committee
of the People’s Radical Party. After the war and reunification he led open
policy against Pašić. He was one of the top speakers of the Radical Party.
After 1924, he became a leading figure within the “independent radicals”.
He remained on the political scene in Serbia for 25 years, fighting for the
democratic system in the country.
Nastas’s son Delimir Petrovic (1896-1964), was born in Uzice,
where he finished primary school. He started grammar school in Belgrade
but after the outbreak of the war he went into exile with his family. After
the war he returned to Serbia, but soon moved to Paris and got a degree
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in law at the Sorbonne. His political career, just like his father’s started
in the Radical Party. At the age of 40 he became the president of the
City Council in Jagodina. He held this position until 1938 when he was
elected a deputy in the National Assembly.Since the establishment of the
Yugoslav Radical Party in 1935, he became its supporter. He stayed in
the National Assembly until 27 March when the whole government was
overthrown in a military coup. During the war he stayed in Belgrade and
Jagodina with his family. Because of frequent political persecutions, he
left for America with his family, where he died in 1964.
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Бојан ЂОКИЋ
историчар - стручни сарадник
Музеј жртава геноцида

УДК: 32:929 Митровић М.(093.2)

РАД МИТРЕ МИТРОВИЋ У НАРОДНОЈ
СКУПШТИНИ
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
„...Сваки човек је несагледив и не може да се до краја сазна...“1
Апстракт: У чланку се, на основу грађе из Архива Југославије,
грађе из Историјског архива Београда и докумената из приватног
фонда, анализира рад Митре Митровић као службеника у
библиотеци Народне скупштине Краљевине Југославије у периоду
од 1934. до 1938. године. Чланак доноси нов и користан допринос
науци, јер прати рад Митре Митровић у Народној скупштини
Краљевине Југославије и њено кретање у служби у наведеном периоду.
У литератури влада оскудност на ову тему, а неретко се у њој
поткраде и понека фактографска грешка, па је и то један од разлога
зашто смо се одлучили за горе наведени наслов.
Кључне речи: Митра Митровић, Народна скупштина
Краљевине Југославије, Комунистичка партија Југославије,
службеник, библиотека.
У политичкој историји Србије и Југославије, као и историји
комунистичког покрета, Митра Митровић заузима истакнуто место,
како због њеног рада пре, тако исто и за време и после Другог
светског рата.2 Њен живот, од доласка на студије из Ужичке Пожеге у
Музеј жртава геноцида
Митра Митровић (Пожега, 1912. године - Београд, 2001), друштвено-политички
радник и књижевник. Као студент Филозофског факултета ступила је у студентски
револуционарни покрет, постала члан СКОЈ-а 1931. и КПЈ 1933. године.
Филозофски факултет завршила је 1934. године. Наставила је са партијским

1
2
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Београд 1930. године, обележен је радом у политичком и културнопросветном животу Србије и Југославије.3 Овај рад је покушај да
се осветли један мали период њеног живота, део када је завршила
Филозофски факултет у Београду и запослила се у библиотеци
Народне скупштине Краљевине Југославије.4 Управо је њен рад у
Народној скупштини Краљевине Југославије (1934-1938) у средишту
нашег интересовања.
Службенички лист Митре Митровић из Народне скупштине
Краљевине Југославије одаје податке о њој: рођена 6. септембра 1912.
године у Пожези, среза пожешког, бановине Дринске, народност
југословенска, вера православна, завичајност југословенска,
издржава мајку Анђелију Митровић, служи се француским и руским
језиком. Постављена је за привременог дневничара решењем бр.
25053 председника Народне скупштине Краљевине Југославије од
15. децембра 1934, а ступила на дужност 17. децембра 1934. године.

илегалним радом, посебно у Женском покрету. Ухапшена је 1941. и одведена у
логор на Бањици, из кога је успела да побегне и да се прикључи партизанском
покрету у којем је обављала важне функције. Била је члан ПК КПЈ за Србију и члан
Главног народноослободилачког одбора Србије, члан Централног одбора АФЖ.
После Другог светског рата била је члан Агитпропа ЦК СК Србије, министар
просвете Србије, републички и савезни народни посланик, члан ЦК СКС и ЦК
СКЈ. Била је прва жена Милована Ђиласа. После Трећег пленума уклоњена је из
ЦК СКС, ЦК СКЈ и са других функција и наставила да ради у Савезном заводу
за школство. Бавила се и публицистичким радом. Ko je ko u Jugoslaviji, 1957, 469;
Zaštitnica NIN-a, NIN, 19. april 2001, str. 21.
3 Иако су њен живот и дело непрегледни, богати и разноврсни, Митра Митровић
је у јавности остала упамћења као прва жена Милована Ђиласа. Венчани брак
Милована Ђиласа и Митре Митровић закључен у цркви у Београду маја 1936.
године завршио се споразумним разводом брачних другова правоснажном и
извршном пресудом Другог среског суда за град Београд од 27. марта 1952. године.
Интересантно да је та судска пресуда донета у присуству заступника странака,
а не самих странака. Истом пресудом, у ставу два пресуде, њихова малолетна
кћи Вукица поверена је на чување, нези и издржавању мајци Митри Митровић,
а по предлогу странака. Приликом развода пред судом, као разлог за развод
брака, навели су да живе одвојено три године и да је престанак њихове брачне
заједнице уследио због неслагања. Суд је чињенице које су наведене као разлог за
развод брака утврдио као неоспорне и нашао да су разлози за развод брака у овом
случају оправдани и да постоје услови за споразуман развод брака. Грађански брак
закључили су 27. јуна 1937. године.
4
Википедија погрешно наводи податак да је радила у Скупштини града Београда.
Види сајт: http://sr.wikipedia.org//sr-el/Митра Митровић. Сајту је приступљено
дана 28. јуна 2014. године.
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Решењем председника Народне скупштине Краљевине Југославије
од 16. новембра 1935. године бр. 5783, постављена је за чиновника
приправника од VIII положајне групе. Решењем председника
Народне скупштине Краљевине Југославије од 13. септембра 1938.
године отпуштена је из скупштинске службе. За стручну способност,
за 1936. и за 1937. годину, добила је оцену „врло добар“.5
По завршетку Филозофског факултета у Београду Митра
Митровић се запослила 1934. године у Народној скупштини
Краљевине Југославије. По сопственом писању, запослила се у
библиотеци захваљујући брату Живану Митровићу и рођаку
Миливоју Поповићу који су тада радили у Политици.6 У својим
сећањима пише: „Убрзо сам се запослила, 15. децембра. Мој брат
и рођак, обојица новинари, по својим новинарским познанствима с
политичким људима, убацили су ме за привременог неразврстаног
дневничара у Библиотеку Народне скупштине, што је одговарало
мојој струци, а сестру у гимназију.“7 Њеном запослењу претходило је
писмо које је упутила председнику Народне скупштине Краљевине
Југославије. Митра Митровић пише председнику Народне скупштине
Краљевине Југославије 12. децембра. 1934. године: „Дипломирала
сам на филозофском факултету београдског универзитета групу
коју сачињавају предмети под а): српско-хрватски језик са старим
словенским језиком. под б): југословенска књижевност са историјом
књижевности и под ц): народна историја, руски језик и француски
језик. Поднела сам молбу Министарству просвете за постављење.

Службенички лист Митре Митровић из Народне скупштине Краљевине
Југославије, копија у поседу аутора, оригинал у приватном власништву. Своју
грађу о Митри Митровић уступио ми је Небојша Дамњановић, музејски
саветник у Историјском музеју Србије. Искрено му захваљујем на колегијалној
предусретљивости и људској племенитости. Приватни фонд на који се позивамо
је мали део заоставштине Митре Митровић. Поједина званична, оригинална
документација, као што је службенички лист Митре Митровић и други документи,
налазе се у овом приватном фонду, а не у Архиву Југославије. Обзиром да су
оригинална документа која се не налазе у Архиву Југославије, ми смо их користили
без упуштања у начин како су та документа дошла у посед Митре Митровић.
Прим. аутора.
6
Белешка Митре Митровић, копија у поседу аутора, оригинал у приватном
власништву. Миливоје Поповић је био њен рођак. Он, највероватније, припада
масонском порету. Прим. аутора.
7
Белешка Митре Митровић, копија у поседу аутора, оригинал у приватном
власништву.
5
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Како Министарство не располаже са кредитима, неизвесно је када ћу
бити постављена. Ја сам потпуно сиромашног стања и немам од чега
да живим, јер ми мајка прима малу инвалиду (оца сам изгубила у рату
1915. године). Молим Господина Претседника Народне Скупштине
да ме, бар привремено, постави у Народној Скупштини за неки
посао, који бих могла радити према мојим квалификацијама. Учтива:
Митра Митровић - дипломирани студент филоз.“8 По запослењу
1934. године имала је звање привременог дневничара. Постављена је
решењем председника Народне скупштине Краљевине Југославије
од 15. децембра 1934. године. Принадлежности су јој текле од 17.
децембра 1934. године, а њена месечна зарада је износила 600
динара.9
Документа која је поднела приликом запослења у Народној
скупштини Краљевине Југославије говоре нам да је она 1934. године
још била некомпромитована и непозната као комуниста државним
властима у завичајном месту. Ужички окружни суд издао јој је уверење
22. октобра 1934. године да „није овим судом суђена и осуђивана, ни
за дела која за собом повлаче губитак часних привилегија нити се сада
налази под кривичном истрагом, а није ни под стечајем“.10 Управа
општине Пожешке издала јој је уверење да је „моралног и политичког
владања доброг и да не припада никаквој илегалној организацији“.11
Ипак, активно је учествовала у свим студентским збивањима од
1931. године, друговала и живела са Милованом Ђиласом, у то време
већ познатом полицији као човек са комунистичким убеђењима, а
члан Комунистичке партије Југославије постала је 1933. године.
Ови и многи други подаци говоре да је београдска полиција имала
основа да сумња у левичарску оријентацију и партијски рад Митре
Митровић, али без конкретних доказа.

Писмо Митре Митровић председнику Народне скупштине Краљевине Југославије
од 12. децембра 1934. године, копија у поседу аутора, оригинал у приватном
власништву.
9
Архив Југославије (АЈ), фонд 72, Народна скупштина Краљевине Југославије,
Регистратурска књига бр. 63, Контролник привременог и сталног особља 19341937, стр. 127.
10
Уверење ужичког Окружног суда бр. 1285, од 22. октобра 1934. године, копија у
поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
11
Уверење управе општине Пожешке бр. 6202, од 23. октобра 1934. године, копија
у поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
8
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Звање привременог дневничара у библиотеци Народне
скупштине Краљевине Југославије Митра Митровић је носила
непуних годину дана. Решењем председника Народне скупштине
Краљевине Југославије, од 16. новембра 1935. године, постављена
је за чиновника - приправника VIII положајне групе.12 И овом
постављењу је претходило писмо које је послала председнику
Народне скупштине Краљевине Југославије. Митра Митровић
пише председнику Народне скупштине Краљевине Југославије 12.
новембра 1935. године: „Децембра месеца 1934. године постављена
сам као привремени дневничар у Библиотеку Народне Скупштине.
Молим Господина Претседника, пошто сам провела годину дана
на раду и Библиотеци, да ме изволи поставити за чиновничког
приправника Народне Скупштине. Свршила сам филозофски
факултет на Београдском Универзитету и то отсек XII (српскохрватски језик и југословенску књижевност), о чему подносим диплому у
овереном препису. Прилажем и остала потребна документа“.13 Дан
за заклетву одређен је за 23. новембар 1935. године.14
О њеном раду у Народној скупштини Краљевине Југославије
најбоље говоре оцене и извештаји њених надређених. За 1934.
годину није била оцењена пошто се запослила крајем године.
Међутим, извештај за 1935. годину најбоље говори о њеним
квалификацијама и способностима. Из старешинског извештаја
за 1935. годину од 19. фебруара 1936. године од њеног старешине
Љ. Лазаревића стручна способност Митре Митровић, чиновника
приправника, оцењена је као „врло добра“, владање у служби и
ван ње „примерено“, оцењена је и као „марљива“ и „веома бистра
и употребљива за сав канцеларијски посао“.15 Из старешинског
АЈ, фонд 72, Народна скупштина Краљевине Југославије, Регистратурска књига
бр. 63, Контролник привременог и сталног особља 1934-1937, стр. 127; Решење
председника Народне скупштине Краљевине Југославије бр. 5783, од 16. новембра
1935. године о постављењу Митре Митровић за чиновника приправника, копија у
поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
13
Писмо Митре Митровић председнику Народне скупштине Краљевине
Југославије од 12. новембра 1935. године, копија у поседу аутора, оригинал у
приватном власништву.
14
Службенички лист Митре Митровић из Народне скупштине Краљевине
Југославије, копија у поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
15
АЈ, Народна скупштина Краљевине Југославије, 72 - 129 - 397, Материјали
Врховне комисије за оцену чиновника и службеника Народне скупштине 19351937, 1940. Оцене за 1935. годину (библиотека).
12
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извештаја за 1936. годину од њеног старешине Љ. Лазаревића
оцењена је њена стручна способност са „врло добар“, владање у
служби и ван ње „примерено“, окарактерисана је још и као „марљива
и поуздана у служби“, и да „у библиотеци ради све послове са много
разумевања“.16 Из старешинског извештаја за 1937. годину од 25.
јануара 1938. године од стране старешине Љ. Лазаревића стручна
способност Митре Ђилас оцењена је као „одлична“, владање у
служби и ван ње „примерено“, етикетирана је и као „марљива“, и
„веома је употребљива за библиотеку, а како јој је струка српски
језик – одлична и за коректуру“.17 Ипак, иако је њен старешина дао
препоруку да се за 1937. годину оцени најбољом оценом, Врховна
комисија за оцењивање чиновника и службеника Народне скупштине
Краљевине Југославије од 31. марта 1938. одлучила је да се Митра
Митровић за 1937. годину оцени са „врло добар“.18
Поред свих добрих оцена, није била безгрешна. Митра
Митровић је као чиновник приправник VIII положајне групе
кажњена писменом опоменом 6. новембра 1937. године.19 Нема
података зашто је кажњена, али судећи према другим документима,
писменом опоменом су најчешће били кажњавани вербални испади,
несавестан рад и непримерено понашање.20
Старешински извештај за 1936. годину од 31. јануара 1937. године, копија у
поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
17
Старешински извештај за 1937. годину од 25. јануара 1938. године, копија у
поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
18
АЈ, Народна скупштина Краљевине Југославије, 72 - 129 - 398, Материјали
Врховне комисије за оцену чиновника и службеника Народне скупштине 19351937, 1940, Деловодни протокол за оцењивање службеника за 1937. Документ
Врховне комисије за оцењивање чиновника и службеника Народне скупштине
Краљевине Југославије од 31. марта 1938. године, Оцена Митре Митровић, копија
у поседу аутора, оригинал у приватном власништву. Старешински извештај је био
само мишљење, а коначну одлуку је доносила Врховна комисија. Прим. аутора.
19
АЈ, Народна скупштина Краљевине Југославије, 72 - 129 - 398, Списак
дисциплински кажњених лица Народне скупштине.
20
АЈ, Народна скупштина Краљевине Југославије, 72 - 129 - 398, Решење бр.
4793/38, од 22. фебруара 1939. године председника Народне скупштине Краљевине
Југославије о кажњавању Манојловић-Стаменковић Лепосаве; Решење бр. 5, од
11. јануара 1939. године председника Народне скупштине Краљевине Југославије
о кажњавању Јелисавете Пауновић; Решење бр. 4369, од 21. октобра 1938. године
председника Народне скупштине Краљевине Југославије о кажњавању Страхиње
Нешића; Решење бр. 5011, од 28. децембра 1938. године председника Народне
скупштине Краљевине Југославије о кажњавању Миленка Маринковића и Живка
Спасојевића.
16
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Судбоносна година за њен рад као чиновника–приправника у
Народној скупштини Краљевине Југославије била је 1938. Она 30.
марта 1938. године „учтиво“ моли председника Народне скупштине
Краљевине Југославије да јој одобри полагање државног стручног
испита.21 У молби је навела да испит полаже први пут. Председник
Народне скупштине Краљевине Југославије јој је одобрио 30. марта
1938. године да полаже испит.22 Међутим, услед болести, Митра
Митровић није полагала државни стручни испит.23 На државни
стручни испит није изашла зато што је 4. јуна 1938. године била
оперисана у санаторијуму др Живковића А.Д.24
Неколико месеци касније, Митра Митровић је отпуштена
из библиотеке Народне скупштине Краљевине Југославије.
Отпуштена је из скупштинске службе решењем председника
Народне скупштине Краљевине Југославије од 13. септембра 1938.
године, а решење је примила и потписала сутрадан.25 У решењу
стоји да је отпуштена на основу члана 104 тач. 16 и 110 Закона
о чиновницима и члана 3 Правилника о организацији службе у
Народној скупштини Краљевине Југославије и скупштинским
службеницима. Да би било јасније зашто је отпуштена дајемо и
тумачење ових чланова Закона о чиновницима и Правилника о
организацији службе у Народној скупштини Краљевине Југославије
и скупштинским службеницима. Члан 104 Закона о чиновницима
уређује под којим околностима државном службенику грађанског
реда служба престаје, а под тачком 16 стоји: „ако надлежна власт
одлучи да му престане служба“.26 Члан 110 Закона о чиновницима
Молба Митре Митровић председнику Народне скупштине Краљевине
Југославије, од 30. марта 1938. године, копија у поседу аутора, оригинал у
приватном власништву.
22
Одобрење председника Народне скупштине Краљевине Југославије бр. 1755, од
30. марта 1938. године, копија у поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
23
Исто. Дописано са стране 18. јуна 1938. године. Прим. аутора.
24
Потврда санаторијума др Живковића А.Д., од 8. јуна 1938. године, копија у
поседу аутора, оригинал у приватном власништву. Из документа се види да је
оперисана 4. јуна 1938. године, али није наведен здравствени разлог.
25
АЈ, фонд 72, Народна скупштина Краљевине Југославије, Регистратурска
књига бр. 68, Партијалник особља 1938 - 1941, под бројем 58, на стр. 58; Решење
председника Народне скупштине Краљевине Југославије бр. 4199 о отпуштању
Митре Митровић, од 13. септембра 1938. године, копија у поседу аутора, оригинал
у приватном власништву.
26
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 1. april 1931. godine, god. XIII, br. 73 – XXII,
str. 384. Zakon o činovnicima.
21
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предвиђао је: „Одлука власти о престанку службе (тач. 16 чл. 104)
може се донети у случају ако, према надлежности из чл. 103, министар,
бан или овлашћени старешина нађе да је службеник неспособан или
неподобан за службу, или ако то иначе захтевају интереси службе.
За одлуку у погледу чиновника потребна је сагласност претседника
Министарског савета“.27 Члан 3 Правилника о организацији службе
у Народној скупштини Краљевине Југославије и скупштинским
службеницима предвиђао је да све одлуке о службеним односима
службеника Народне скупштине (постављења, отпуштања, и др.)
доноси председник Народне скупштине.28 Према томе, тумачењем
закона извлачи се закључак да је отпуштена по дискреционом
праву, због тога што је била „неподобна“, тј. због тога што је била
комуниста и због тога што је била жена Милована Ђиласа, а све је
то било познато њеним надређеним 1938. године.29 Против овакве
одлуке свака је жалба била беспредметна. Остаје отворено питање
колику је улогу у њеном отпуштању имала чињеница да није имала
положен државни стручни испит.
Њен службенички рад у библиотеци Народне скупштине
Краљевине Југославије није је спутавао и није заустављао њен рад за
Комунистичку партију Југославије. Супротно, њен рад у Народној
скупштини Краљевине Југославије је одговарао Комунистичкој
партији Југославије која је добро знала да је искористи за своје циљеве.
Митра Митровић је служила као веза комунистима услед губљења
везе, услед провале или какве друге ситуације. У тим случајевима,
она их је повезивала са људима ближим Партији. Јасније је видљиво
из њених сећања: „Могу да дам као податак то да је 1936. године,
дошао ко члан ЦК Сретен Жујовић, неко га је повезао са мном, јер

Исто, стр. 385.
Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 28. april 1932. godine, god. XIV, br. 98 - XLIV.
Pravilnik o organizaciji službe u Narodnoj skupštini i skupštinskim službenicima.
29
Из документа који је послат рачуноводству и благајни 9. јула 1937. године
видљиво је да је Митра Митровић венчани лист доставила Народној скупштини
Краљевине Југославије, копија у поседу аутора, оригинал у приватном власништву.
У својим белешкама, где на врху папира стоји 1936. година, када пише о процесима
и догађајима у Совјетском савезу пише: „Неко духовит, да ли Ружа Терзић (додато:
„не, није“) или мој шеф библиотеке који је касније тек дознао да сам комунист, а
био бивши полицајац, рекао: „Ала се ови твоји кокају“. Копија у поседу аутора,
оригинал у приватном власништву. Старешински извештај за 1937. годину је
насловљен са „Ђилас Митра“.
27
28
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је моја адреса односно број телефона у Народној скупштини био дат
неким људима ако у случају губљења везе или услед провале или
какве друге ситуације будем потребна да се преко мене повежу са
људима ближих Партији. После провале Жујовић је дошао и тражио
да га повежем са преосталим комунистима за које претпостављам да
су ту, да га повежем односно да га упутим на неке сигурне људе које
знам. Осим тога, Жујовић је тражио да га повежем са Ужицем и да ће
он тада отићи у Ужице. Податке ближе може да да Миша Ковачевић,
који је тада био у Ужичком комитету. Жујовић је тада тражио да га
повежем са неким за кога претпостављам да је био у покрајинском
руководству. Повезала сам га са Ђиласом, повезала сам их обојицу
са Ужицем са Мишом Ковачевићем у Ужицу и тада је био састанак
на коме је вероватно формирано покрајинско руководство“.30 А на
другом месту је навела: „Мој партијски рад се тада до 1935. године
по прилици креће линијом рада међу женама и непосредног сталног
помагања и извршења задатака, које ми повери неко од чланова ПК.
Углавном, тада је моја партијска веза био Радован Вуковић и Вукица
Митровић. Путовала сам у унутрашњост неколико пута, са коферима
са дуплим дном. По својој физиономији и осим тога по мом месту
службе могла сам да будем коришћена за такве послове, јер сам
1934. године дипломирала и запослила се у Народној скупштини као
државни службеник“.31 Поред рада у Народној скупштини Краљевине
Југославије Митра Митровић је обављала и партијске обавезе. Била
је активна од 1935. године у Омладинској секцији женског покрета
као један од њених првих организатора и руководилаца,32 а као један
од оснивача феминистичког листа Жена данас имала је одређене
обавезе и према овом листу. Према сопственом писању, крајем 1937.
и почетком 1938. године почела је да ради и у партијским радничким
организацијама тзв. предузетним организацијама. Тамо је радила
као инструктор по идеолошком раду као члан партијске јединице.
У својим сећањима је навела: „Мој непосредни рад у радничким
организацијама био је појачан у периоду општег развоја Партије,
када се иначе посветила далеко већа пажња раду у предузећима.

Istorijski arhiv Beograda (IAB), MG - 193, Стенографске белешкеса састанка
одржаног са другарицом Митром Митровић 31. јануара 1959. године, на основу
усменог разговора, стр. 7.
31
Исто, стр. 6.
32
Исто, стр. 6-8.
30
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1937. године руководство је дошло у земљу и један део интелектуалаца
се повезао са организацијама и предузећима да би њих ојачали у
идеолошком раду”.33 А као форму рада примењивала је тзв. „летеће
митинге” о којима је навела: „…Скоро сваког дана, нарочито касније
у 1937. и 1938. години, а потом и 1939. године ишла сам пред капију
Текстилне АД и сачекивала другове и другарице раднице са којима
смо имали везу, да сазнам шта има ново у предузећу да разговарам
са њима, да их отпратим до куће и на тај начин да сваки дан држм
контакт са њима. Тако, у вези неког политичког догађаја ми смо
одмах, у једном тренутку, кад излазе радници из фабрика говорили о
одређеним догађајима, позивали на манифестације, демонстрације,
штрајк, итд”.34 Оваква пракса Комунистичке партије Југославије је
имала добре резултате.
Закључке није тешко извести. На темељу овакве анализе
очевидно је да је рад Митре Митровић у Народној скупштини
Краљевине Југославије ишао у прилог и њој и Комунистичкој
партији Југославије, а она није занемаривала ни остале партијске
задатке које је добијала од чланова Покрајинског комитета, већ их
је лакше и неумољиво извршавала. Током периода службовања у
библиотеци Народне скупштине Краљевине Југославије наставила
је са илегалним радом: служила је као веза комунистима,
преносила партијски материјал у унутрашњост земље, јер је као
чиновница била погодна, ангажована је у Омладинској секцији
женског покрета и као инструктор идеолошког рада у партијским
радничким организацијама. Иако нема података, с обзиром да је
била жена Милована Ђиласа и обзиром да је полиција знала за њену
комунистичку оријентацију, можемо да претпоставимо да су њени
надређени имали сазнања о њеном илегалном деловању. Са друге
стране, тешко је дати одговор зашто раније није отпуштена него тек
септембра 1938. године. Постоје подаци да је хапшена 1936. када је
радила у библиотеци Народне скупштине Краљевине Југославије,
као и 1939, 1940. и 1941, али не и за 1938. годину.35 Највероватније

Исто, стр. 8.
Исто
35
Прегледом архивске грађе у Архиву Србије, Архиву Југославије и Архиву
Београда, аутор није успео да пронађе податак да ли је ухапшена 1938. године и да
ли је то један од разлога зашто је отпуштена из библиотеке Народне Скупштине
Краљевине Југославије.
33
34
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је толерисана захваљујући добрим политичким везама њеног брата
Живана Митровића и рођака Миливоја Поповића.36
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Summary
The employment of Mitra Mitrovic (1912-2001), distinguished
social-political activist and first wife of Milovan Djilas, in Library of the
National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia since 1934 to 1938 year
did not only prevented her from involvement in Yugoslavian communist
party, but also made it favorable to the party and herself. As an employee
of the library Mitra Mitrovic served as liaison to the communists when
loosing liaison because of revealing or some other situation. In such
a cases she connected them with the people close to the party. Due to
her status of the state clerk she was also suitable for bringing party’s
material in the midland. In spite of her poor material state she got part
time employment in the library in December 1934 year after graduation
from the Faculty of Philosophy in Belgrade. She got the job thanks to her
brother and cousin, Zivan Mitrovic and Milivoje Popovic respectively.
For the employment purposes in addition to biographic documents she
submitted the documents proving that she had been still uncompromised
and unknown as a communist in her native place. In November 1935
she was instated on clerk apprentice position where she stood until
September 1938 when she got released from the duty. She was warned in
written form in 1937 year, but there is no data about the reason. The other
documents witness that verbal disorder conduction, unconscious acting
and inappropriate behaving were warned in written form in the National
Assembly. Though diligent worker and beneficial worker she was released
from the Assembly’s duty. It is indicated in the decision of release that
she was fired based on Article 104 Point 16 and 110 of the clerk Law and
Article 3 of Rulebook about service organization in the National Assembly
and its servants. She was released based on discretion just because she
was communist and wife of Milovan Djilas. In leaders reports her work
at the library for 1935, 1936 and 1937 years was always highly graded,
so the argument that she was released because of incompetence does not
hold. In 1938 she submitted appeal to take state qualifying exam which
she did not attend because of bad healthy condition. The influence of fact
that she did not pass the exam on releasing her from job still remains
open. Also, there is no information whether she was arrested in 1938 for
illegal work and whether this is the reason for her dismissal.
Key words: Mitra Mitrović, the National Assembly of the Kingdom
of Yugoslavia, the Communist Party of Yugoslavia, clerk, library.
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УДК: 94(497.11)"1943/1945"(093.2)

БОРБЕНИМ ТРАГОМ ДРУГЕ
ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ ОД
ПРИЈЕПОЉСКЕ БИТКЕ 1943. ДО
ПРОБОЈА СРЕМСКОГ ФРОНТА 1945.
Апстракт: У раду је приказан борбени пут Друге пролетерске
бригаде, која је формационо била у у саставу 2. пролетерске дивизије,
од Пријепољске битке крајем 1943. године до ослобођења Србије
априла 1945. После Пријепољске битке, Друга пролетерска бригада
извршила је продор у југозападну Србију до Ивањице крајем децембра
1943. и на том простору се задржала до половине јануара 1945. Тада
је била приморана да се врати истим путем у Санџак где ће бити
до почетка марта када ће поново кренути у западну Србију. После
неуспелог продора и двомесечних борби, повлачи се поново у Санџак
и Црну Гору. Крајем јула у саставу Оперативне групе дивизије пошла
је у Србију преко Ибра, Копаоника у рејон Куршумлије, Јабланице и
Шумадије. Учествовала је у борбама за ослобођење Београда,у борбама
на Сремском фронту, на Дрини и борбама око Брчког и Босанског
Шамца. Од оснивања Друге пролетерске бригаде, 1. марта 1942. до
априла 1945. њени редови остали су без 3003 борца, односно: погинуло
је 1015, рањено 1766 и нестало 222 борца. Бригада је у истом периоду
избацила из строја 11890 непријатељских војника.
Кључне речи: Пријепољска битка, Сремски фронт, Друга
пролетерска, Пријепоље, Лим, Пљевља, Ивањица, Драгачево, Београд,
Сремски фронт.
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Пријепољска битка
Припремајући се за своју офанзивну операцију, коју ће
предузети почетком децембра, Немци су узели као своју полазну
тачку Сјеницу. Немци, муслиманска милиција и четници су појачали
своје притиске према Пријепољу. У духу својих офанзивних намера
Немци су у току новембра извршили припремне операције против
слободне партизанске територије у Санџаку и Црној Гори. Ову
операцију Немци су планирали и извели под шифром „Кугелблиц“.
Немци су намерно два пута лансирали вест о почетку напада.
Читавих петнаест дана они нису предузимали ништа озбиљније у
правцу Пријепоља. Преко своје извиђачке и обавештајне службе
прикупљали су тачне податке о распореду партизанских јединица.
У томе им је помагала муслиманса милиција. Почетком децембра
1943. године, Друга пролетерска бригада се налази у рејону
Пријепоља. Њен 1. и 2. батаљон држали су положаје на десној
обали Лима према Сјеници, док су остали батаљони размештени
у рејону села Сељашнице на левој обали. У Пријепољу је Прва
шумадијска бригада, која је 29. новембра из Србије стигла у градић
на Лиму. Њени борци одмарају се од дугог марша, чекајући да
добију муницију и боље оружје заплењено од Италијана. У граду
се одржавају приредбе у њену част. Кроз градић тече набујали Лим
који раздваја јединице: с његове десне стране су Прва шумадијска
бригада, 1. и 2. батаљон Друге пролетерске бригаде, а на левој
обали је главнина партизанских снага. Мост на Лиму једина је веза
и излаз на леву обалу Лима.1 Када су све припреме биле завршене,
Немци су у ноћи, између 3. и 4. децембра, приступили извршењу
плана своје офанзивне операције на слободну територију Санџака
и источне Босне. Исте ноћи Немци су напали чету 2. батаљона која
је у рејону села Ивање контролисала сеоски пут поред Лима према
Пријепољу. Пред надмоћнијим непријатељем чета се повукла на
Кошеване и поднела извештај команданту батаљона. „Командант
батаљона не обраћа никакву пажњу на тај извештај и прекорно
наређује да се чета врати на своје сталне положаје и да поново ступи

1
Др Милован Лукић, Борбеним трагом 2. пролетерске бригаде од Чајнича до
Пријепоља,УЗ, бр. 36,Ужице 2013, 414.
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у контакт са непријатељем“.2 У току ноћи Немци су правцем Ивање
село - Дучево - Пријепоље упутили групу од 30 војника обучених
у италијанске униформе. Ову групу су предводила четворица
муслиманских милиционера који су пре тога већ били у Пријепољу.
Сви војници у групи су знали италијански језик, били су наоружани
пушкомитраљезима и са четири аутомата са пригушивачем звука
за тајну ликвидацију стражара. Они су пре сванућа, неометани,
продрли у Пријепоље и ликвидирали стражу на мосту и дежурног
минера у стражари код моста. После тога су заузели бункере крај
моста, држећи и контролишући његову околину. Њихов задатак
је био да сачувају мост од рушења и да не дозволе партизанским
јединицама да га употребе за прелазак на леву обалу Лима. За
овом групом наступао је 1. батаљон 2. пука „Бранденбург“ у три
колоне, ојачан муслиманском милицијом. Ради камуфлаже на белом
снежном покривачу, они су били огрнути белим огртачима. Један
део овог батаљона је заједно са претходном групом штитио мост
на Лиму, а други нападао на Соколицу, штитећи прилаз мосту с
правца Кошевине. Друга колона наступала је правцем Кошевина,
а трећа колона овог пука ишла је да заузме мост на Милешевци.3
Они су брзим продором још у току ноћи успели да заузму мост на
Лиму и Милешевци и блокирају партизанске јединице на десној
обали Лима, у рејону Пријепоља. Док су се партизанске јединице
у Пријепољу и на десној обали Лима „снашле“, све је било доцкан.
Иза 2. пука „Бранденбург“ кретала се 1. брдска дивизија, ојачана
тенковима и артиљеријом. У свануће је отпочела борба за уништење
већ окружене Прве шумадијске бригаде, 2. батаљона и половине
1. батаљона Друге пролетерске бригаде, јер се једна иста чета 1.
батаљона, која се налазила на левом крилу, успела пребацити на
десну обалу Милешевске реке, одступивши ка Златару. Наступила
је огорчена борба између осталих делова и јаких немачких јединица.
Помоћ коју су остале јединице Друге пролетерске бригаде пружале
из рејона Градине као и артиљеријска подршка нису могли, услед
речне препреке (Лим), битније утицати на исход борбе. Било је
предузето све шо се могло предузети. У том смислу, 3. батаљон
је ојачан митраљеским одељењем Пратеће чете бригаде у току 4.
децембра. Са погодног положаја на Градини држао је мост на Лиму
2
3

Срећко Милошевић, Пријепољска битка, Нолит, Београд, 1964, 133.
Исто, 137.
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у Пријепољу под ватром аутоматског оружја и није дао Немцима
да пређу преко моста. То је, за извесно време, олакшао положај
два батаљона Прве шумадијске бригаде у згради болнице и 1.
и 2. батаљона у борби на Соколици изнад Пријепоља. Зато је
непријатељ јаком артиљеријском ватром тукао положај 3. батаљона.
У тој размени ватре, у 3. батаљону су погинула два борца а три
борца су рањена.4 Штаб Друге пролетерске бригаде одржавао је
везу са својим деловима који су водили борбу против Немаца на
десној обали Лима. Услед недостатака других средстава та веза
је одржавана визуелно и гласовно преко реке. Сви покушаји да
се пронађе уже које би се пребацило преко реке да би се помоћу
њега борци извлачили на леву обалу Лима остали су безуспешни.
Већина бораца није знала да плива, тако да се један број бораца,
захваћен бујицом, утопио прелазећи реку. У неравноправној борби,
без икакве помоћи, опкољене јединице су пружиле херојски отпор
надмоћним немачким трупама. Преостали борци 1. и 2. батаљона
Друге пролетерске бригаде на Соколици и борци Прве шумадијске
бригаде у пријепољској болници успели су да до ноћи одрже своје
положаје да би се затим појединачно и у групама извукли из болнице
и са Соколице. Немци су привремено били заустављени. Али већ
ујутро, 5. децембра, продужили су надирање. Сваки покушај
ослабљене Друге пролетерске бригаде да их заустави остао је без
успеха и пут ка Пљевљима био је отворен. На Јабуци је тај пут био
закрчен коморама и позадинским јединицама. Немачки тенкови су
наишли на ову колону и исту разбили на све стране. Резултат ове
борбе био је катастрофалан. Преко 600 бораца Прве шумадијске
и Друге пролетерске бригаде, као и више позадинских радника и
чланова команде места у Пријепољу, оставило је животе у граду и
на положајима с десне стране Лима.5 Немци су имали губитке, али
о њима немамо података. У Пријепољској бици, Друга бригада,
не својом кривицом, била је стављена у положај из кога се није
могла извући без великих жртава, било је 80 погинулих бораца и
руководилаца. То не скида део одговорности са Штаба6 бригаде, јер
Друга пролетерска, књ. 3, Војно дело, 1965, стр. 78.
Хронологија ослободилачке борбе народа Југославије 1941-1945, Војни институт,
Београд, 1964, 228.
6
Командант бригаде Средоје Урошевић, политички комесар Миливоје
Радовановић, обавештајни официр Милан Радовановић и заменик команданта
бригаде Миодраг Миловановић - Луне.
4
5
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није предузео све да пораз буде мањи. Са историјске дистанце од 73
године, аутор се усуђује да да свој суд о Пријепољској бици до којег
је дошао истраживањем докумената и дневничких записа. Тоталним
изненађењем и далеко надмоћнијим снагама и наоружањем, Немци
су наметнули одсудну одбрану борцима који нису могли да избегну
пораз. Штабови јединица, почев од батаљонских до врха донекле су се
„успавали“. Обавештајне службе или су подбациле или штабови нису
довољно уважавали њихове податке и процене. Продором Немаца у
правцу Сјеница - Пријепоље - Пљевља, Друга пролетерска је била
разбијена на два дела. Четврти батаљон и делови 1. и 2. батаљона са
пратећом четом и приштапским деловима одступили су на простор
јужно од друма Пријепоље - Пљевља, а 3. батаљон са остацима 1.
и 2. батаљона на простор северно од ове комуникације. Цела ова
групација 2. бригаде је 9. децембра стигла у рејон Челебића. На тај
начин се главнина бригаде опет окупила. Од преосталих делова 1. и
2. батаљона, који су се успели прикључити бригади, привремено је
формиран Комбинован батаљон. На Челебићу је одржано саветовање
у Штабу 2. дивизије. Процена Штаба дивизије је била да је офанзива
непријатеља великих размера и да војна ситуација на том терену није
нимало повољна за 2. дивизију. Уз такве процене је донета одлука да
се иде у Србију.

Продор у југозападну Србију
Друга пролетерска бригада је добила наређење за покрет
према Рудом и реци Лиму. Једанаестог децембра у поноћ започет
је марш, и у ноћи између 12. и 13. децембра, бригада је прешла
комуникацију Пљевља - Чајниче, а затим се разместила на простор
село Маренићи - село Топли До. Исте ноћи дошле су Прва шумадијска
и 2. далматинска бригада. У припремама за форсирање Лима прошло
је осам дана. У Србију је требало упасти са задатком да се успостави
чвршћа веза и активира НОП, изврши допуна јединица и формирају
нове јединице, разбију четнички одреди и одреди Српске државне
страже, уништава окупаторска власт и ствара слободна територија
на којој ће се вршити мобилизација.7 Прелазак преко Лима 2.
дивизија је извршила 21. децембра преко порушеног моста у Рудом,

7

Средоје Урошевић, Друга пролетерска бригада, Четврти јули, 1979, 344
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а болница и комора прешли су чамцима преко реке. Рано изјутра,
22. децембра, 2. дивизија је започела прелаз друма Прибој - Добрун.
У исто време једна моторизована колона, јачине 50 возила, била је
на маршу од Прибоја ка Белом Брду. Немци су из рејона Штрпца
отворили артиљеријску ватру на положаје Друге бригаде. У таквој
ситуацији бригада се повукла на Оскорушу, а затим се пребацила
преко комуникације и продужила у село Горњу Јабланицу, где се
сместила и одморила два дана. Два дана касније, преко Јабланице
и Доброселице, по магли и леденој киши, бригада се пребацила на
Борову Главу. Сутрадан, са Борове Главе продужила је у село Негбину,
где је 2. јануара 1944. године нови Штаб 2. пролетерске дивизије
примио дужност у саставу: командант дивизије потпуковник Љубо
Вучковић, политички комесар Милосав Милосављевић, начелник
Штаба мајор Саво Дрљевић. И у Штабу Друге пролетерске било
је измена. За заменика политичког комесара бригаде је постављен
Драгослав Ђурђевић Гоша, а на место начелника Штаба бригаде
постављен је Никола Љубичић.8 Четвртог јануара, 2. дивизија је
кренула према Горњем Трудову, Мочиоцима и Драшковићима.
Изјутра када је почео покрет била је нападнута из правца Кокиног
Брода и Јасенова. Немци и четници су прешли Увац и у неколико
колона извршили јак напад. У току дана, после жестоке борбе напад
је одбијен. Седмог јануара, по великој мећави и дубоком снегу, Друга
пролетерска бригада је стигла у рејон села Маскове.9 Штаб дивизије
је изабрао, као најпогодније место за напад, варошицу Ивањицу и
рудник Лису где се налазило око 900 бугарских војника. За напад
на поменута места формиране су три нападне колоне: десна - 2.
далматинска, средња - Друга пролетерска и лева - Прва шумадијска
бригада. Пре почетка наступног марша ка Ивањици, 4. батаљон
Друге бригаде био је размештен у селу Пресјеки и падинама планине
Мучања. У први сумрак, при покрету, сукобио се са две четничке
колоне које су разбијене у више група. После поменутог сукоба,
јединице 4. батаљона су без борбе доспеле у центар варошице
и запоселе већи део града. Бугарске јединице су из изграђених
бункера кренуле у напад. Батаљон је одржавао погодне положаје
и одолевао противнападима Бугара и 9. јануара. Пошто отпор

Исто, 346
Зборник докумената и података о НОР-у југословенских народа, Београд 1949,
том I, књ. 7 док. бр. 1 (у даљем тексту Зборник, I ,7,1...)
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непријатеља на десној обали Моравице није био ликвидиран, а везе
са десном колоном није било, то је Штаб Друге бригаде, 10. јануара
у зору, одлучио да повуче 4. батаљон из варошице. У нападу на
Ивањицу Бугарима су нанети осетни губици: 37 мртвих, 46 рањених
и 23 заробљена војника, подофицира и официра. Заплењена је већа
количина оружја и муниције и извесна количина брашна, одеће и
обуће. Истовремено је 4. батаљон имао три погинула и пет рањених
бораца.10 За то време, 3. батаљон Друге пролетерске бригаде
обезбеђивао је правац у рејону манастира Клисуре. У зору, 9. јануара,
појавили су се бугарски тенкови. Заседа није отварала ватру све док
се први тенк није приближио до препреке. У том тренутку, заседа 3.
батаљона је отворила снажну ватру и приморала тенкове и пешадију
да се повуку према Ариљу. У овој борби Бугари су имали три мртва
војника, шест рањених и три заробљена. Рањени бугарски војници
су превијени и послати на санкама у Ариље. После неуспелог
напада на Ивањицу, Друга пролетерска бригада се повукла у рејон
села Катића. Појава 2. дивизије у Србији изазивала је код окупатора,
а нарочито у четничким редовима, велику пометњу. Без обзира
на лоше временске прилике, окупатор је извршио концентрацију
својих снага са ширег простора. Због тога је одлучено да се дивизија
врати у Санџак. Једанаестог јануара, 2. дивизија је почела да се
враћа истим правцем у Санџак. На том маршу, под веома тешким
временским условима и без довољно муниције, јединице 2. дивизије
су скоро свакодневно водиле борбе против непријатеља. Бугари су у
Ивањици добили појачање од пет тенкова и 600 војника из Ужица.
Тако ојачани, они су 13. јануара, рано изјутра, кренули из Ивањице
у две колоне. Увече су на положај изнад села Беле Цркве избиле
бугарске јединице и на њему се утврдиле. Из Катића је кренуо 3.
батаљон да нападне утврђене Бугаре. Развила се жестока борба
између 3. батаљона Друге пролетерске и 500 бугарских војника.
Бугарски војници су успели да се одрже у другој линији ровова. У
овој борби Бугари су имали 29 мртвих и 34 рањена а 3. батаљон
се после борбе повукао уз 11 избачених из строја (три мртва, шест
рањених и два нестала).11 Шеснаестог јануара, 2. бригада је извршила
марш на простору села Бела Река - село Љубиш - село Негбина - село

10
11

Зборник, I , 7,4
Исто, 16
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Драглица. Два дана касније, Друга пролетерска бригада, налазећи се
у претходници дивизије, извршила је покрет правцем Борова Глава
-село Доброселица - село Стубло и разместила се у рејон села Горња
Јабланица. Двадесет првог јануара, изненада, четници су напали
јединице 4. батаљона којима је у помоћ стигао један батаљон 2.
далматинске бригаде. У противнападу четници су протерани према
селу Штрпци, уз губитке од 12 мртвих и 30 рањених, док је 4.
батаљон имао три мртва и шест рањених бораца.12 Немцима је било
јасно да је прикупљање Друге пролетерске дивизије на овако малом
простору значило да ће се дивизија пребацити преко пута Прибој Вардиште. Имајући то у виду, Немци су посели положај од Бијелог
Брда до села Штрпци. У селу Штрпци, непосредно пред долазак 2.
бригаде, приспело је 18 камиона Немаца. Приметивши партизане,
Немци су отворили жестоку ватру. Настала је огорчена борба која
је трајала осам часова. На крају, непријатељ је био приморан на
повлачење према Прибоју. У овим борбама непријатељ је имао око 15
мртвих и 50 рањених.13 После преласка преко пута Прибој - Добрун,
јединице 2. дивизије су се 24. јануара пребациле на леву обалу Лима
код Рудог. После пребацивања на леву обалу Лима у Санџак, Друга
пролетерска бригада је на овом терену остала више од месец и по
дана. Према наређењу Врховног штаба, из састава 2. дивизије отишла
је 2. далматинска бригада на Приморје. Наместо ње, из Црне Горе
је враћена у састав 2. дивизије 4. пролетерска црногорска бригада.14
Пошто је Прва шумадијска бригада претрпела велике губитке у
борби у Пријепољу, а 1. јужноморавска бригада у борбама у источној
Босни, то је од преосталих бораца и руководилаца ове две бригаде,
10. фебруара 1944. године, формирана 3. српска ударна бригада која
је ушла у састав Друге пролетерске дивизије. И Друга пролетерска
бригада је реорганизована, успоставивши свој ранији формацијски
састав. Десетог фебруара је стигао пролетерски батаљон који је
формиран од бораца 1. и 2. батаљона после Пријепољске битке; био
је у саставу 5. крајишке дивизије. Од њега и Комбинованог батаљона,
штаб бригаде је поново формирао 1. и 2. батаљон.15 У ноћи између 1.

Исто, 26
Миодраг Миловановић - Луне, Недовршени дневник, Војноиздавачки завод,
Београд 1968, 218
14
Зборник, I, 7, 26
15
Војни архив, Београд, к.736,бр. рег.4-11/6. (у даљем тексту ВА,736,4-11/6)
12
13
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и 2. фебруара, Друга пролетерска бригада је извршила марш преко
села Ратошића, прешла комуникацију Пљевља - Горажде и пребацила
се у рејон села Гласнице. Одмах по пристизању на овај терен, једна
немачка јединица извршила је напад из правца села Подчабра, али
је разбијена и одбачена на полазни положај. Том приликом Друга
бригада је запленила нешто муниције и оружја. Немци су за собом
оставили 12 мртвих. Јединице Друге бригаде имале су шест рањених
бораца.16 Ноћу уочи 3. фебруара, бригада се у рејону села Граца
пребацила на леву обалу реке Ћехотине, да би се већ 6. фебруара
поново вратила преко комуникације Пљевља - Горажде на простор
села Страхов Дол. На овом простору бригада је остала до 6. марта.
За то време поново је формирана чета пратећих оруђа која је после
Пријепољске битке била расформирана. Двадесет осмог фебруара,
око 300 војника 2. пука „Бранденбург“ из Пљеваља изненада је напао
4. батаљон у селу Готовуши. После жестоке борбе, 4. батаљон је био
принуђен да се под бомбама повуче на положај села Горњих Крча.У
овој борби батаљон је имао осам рањених и једног погинулог борца.
И поред лоших временских услова непријатељ није мировао. Петог
марта, Немци су напали 2. батаљон у рејону села Дабавине. После
жестоке борбе непријатељ је био разбијен уз губитке од 30 мртвих и
рањених. Истовремено је 2. батаљон имао једног мртвог, а рањен је
командант батаљона Веселин Перовић.17

Продор у западну Србију
Партизански Врховни штаб образовао је у међувремену
Ударну групу дивизија у коју су ушле Друга пролетерска и 5.
крајишка дивизија са задатком да се пребаци на десну страну Лима и
крене кроз југозападну Србију према Топлици и Јабланици у јужну
Србију. С тим у вези, Друга пролетерска бригада је 6. марта имала
задатак да се преко порушеног моста у Рудом пребаци преко Лима.
У то време на десној обали реке код порушеног моста налазиле су
се четничке јединице. Одмах по пристизању, ноћу између 6. и 7.
марта, 1. батаљон је требало да форсира Лим. Четници су схватили
партизанске намере па су отворили ватру из оружја у пределу моста.
16
17

ВА, 736,4-11/2
ВА, 736, 4-11/15
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У овом сукобу батаљон је имао једног погинулог и седам рањених
бораца.18 После овог и другог покушаја, ноћу између 8. и 9. марта,
учињен је и трећи покушај да се пређе Лим. Једна група партизана
направила је чамац и ново место прелаза одређено је у рејону села
Миоча. Четници су приметили припреме за форсирање и отворили
ватру. Но и поред тога, 23 партизана су се чамцем пребацили на
десну обалу и успели да дођу у околину Ивањице. Они су доласком
на овај терен раздељени у групе са по 3 борца. Две групе су ухватили
четници и стрељали. У међувремену се дошло до уверења да се Лим
на овом простору не може прећи те је донета одлука да 5. крајишка
дивизија преузме улогу форсирања реке у ширем рејону западно
од Рудог. Под заштитом Друге пролетерске бригаде пребациле су
се преко Лима све јединице Ударне групе дивизије, па је 19. марта
прешла Лим и Друга пролетерска бригада. Двадесетог марта, Друга
пролетерска бригада је из рејона Рудог кренула према комуникацији
Прибој - Вишеград и избила на простор села Бијелог Брда. Немци
и четници су, 21. марта, с правца Прибоја и Рудог, уз подршку
тенкова и артиљерије, напали положај 2. и 4. батаљона. Батаљони
су одбили напад и уз садејство 4. крајишке бригаде одбацили их у
правцу села Штрпци. У овој борби су Немци имали три погинула
и шест рањених. Док су 2. и 4. батаљон водили ову борбу, дотле је
3. батаљон водио борбу на положају кота Ланиште са четницима
и припадницима 5. пука Српског добровољачког корпуса који су
нападали од Рудог и одбацили 3. батаљон ка селу Будимлији. У тој
борби нападачи су имали 16 мртвих, а 3. батаљон четири погинула
и седам рањених. Делимичан успех Друге пролетерске бригаде уз
садејство 4. крајишке бригаде, у рејону села Бијелог Брда, била је
мала утеха за око 20 бораца избачених из строја тим пре што се
она тек почела опорављати од пораза у Пријепољској бици. После
задржавања у рејону комуникације Прибој - Вишеград, Ударна група
је усиљеним маршем кренула ка реци Ибру. Друга пролетерска
бригада ја на овај дуги напорни марш кренула 22. марта преко села
Јабланица, Драглице, Маскове и стигла у село Чечину 27. марта, око 20
километара југоисточно од Ивањице. Ево како је заменик команданта
бригаде Миодраг Миловановић - Луне доживео овај марш: „Кренули
смо 24. марта из Драглице за Маскову. Далек пут, снег стално веје
и ветар дува. Колоне су огромне, како ће наши рањеници издржати
18

Петар Вишњић, Продор 2. и 5. дивизије у Србију, Београд 1968, 36

116

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Борбеним трагом Друге пролетерске бригаде

овај марш. Често застајемо и прође пола дана, а да ни једну трећину
пута нисмо прошли. Снег је велики преко метар.“19 У покрету из
села Маскове, после неколико часова марша, претходница је на
брду Лупоглаву наишла на четнике Јаворског корпуса и ступила у
борбу. У овој борби четници су разбијени и протерани са поменутог
положаја. У овој борби четници су имали око 15 избачених из строја.
У исто време, батаљон Друге бригаде имао је губитак - четири
рањена борца. У току даљег покрета заробљена су 30 четника.
Пошто је већина заробљених четника насилно мобилисана то им је
прво понуђено да остану у бригади, а пошто је само један био вољан
да остане, остали су разоружани и пуштени кућама. Према наређењу
Врховног штаба Ударна група дивизија требало је да се пребаци на
десну обалу Ибра и споји се са јединицама на слободној територији
у Топлици и Јабланици.20 Осетивши намеру Ударне групе, Немци су
према правцу покрета концентрисали знатне снаге у долини Ибра,
тако да су од Рашке до села Пустог Поља биле постављене немачке
и бугарске јединице и домаћи сарадници окупатори и белогардејски
Руски заштитни корпус, укупно око 12.000 војника. Друга
пролетерска бригада добила је задатак да ликвидира железнички
мост код села Лозног и да сруши обе комуникације према Ушћу.
Напад је извршен 31. марта у поноћ на бункере код Лозана који није
успео. Ево како је заменик команданта бригаде ову акцију описао
у свом дневнику: „...Уморни, блатњави и дремљиви, одједном
нађосмо се пред реком, мутном и надошлом. Мора се газити. Пуне
цокуле воде, и опет узбрдо. Помрчина је и клизаво, бауљају људи
на рукама и гребу узбрдо. Спуштамо се у Ибар. Већ је пола три
а тек смо пред мостом. Само су стигли пешаци, а бацачи, тешки
митраљези и тенковске пушке нису, све је остало у путу. Скоро
је већ свануло, нисмо могли ништа учинити, јер су поред моста
направљене две куле из којих пуцају стари белогардејци...“21 Читава
ова акција Ударне групе била је унапред осуђена на неуспех. Иако
се све на брзину радило, момент изненађења непријатеља је изостао.
Недостатак тешког оружја онемогућио је заузимање бункера, а
набујала река Ибар није била газна. Непријатељска авијација је
била активна у извиђању и бомбардовању и том приликом ранила 4

19 М. Миловановић - Луне, н. д. 245
20 Зборник, I ,7,59.
21 М. Миодраговић - Луне, н. д. 248
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партизана.22 Јаче непријатељске снаге кренуле су за Ударном
групом из Ивањице. Једна бугарска колона, 3. априла око подне,
избила је у село Бзавик, угрожавајући из позадине јединице Ударне
групе. У селу Бзовик, бугарске јединице су укопале и добро
утврдиле организујућу кружну одбрану. Напад на Бугаре извршио
је 4. батаљон као претходница бригаде. После неколико покушаја
напад је био одбијен. Батаљон, који је имао пет рањених и једног
мртвог, се повукао.23 Дан касније у заштитници 2. пролетерске
дивизије бригада се пребацила у долину Студенице. Штаб Ударне
групе дивизија је увидео да би дуже задржавање на уском простору
у долини Студенице непријатељ могао да искористи за своју
противакцију. Због тога је одлучено да Друга пролетерска бригада
одржава везу са 5. дивизијом, да се пребаци на простор Драгачева,
са задатком да разбије четничке јединице. Други батаљон као
претходница, изненадио је четничку 2. жичку бригаду у селу
Понорима и у краткој борби је разбио. Бригада се у нереду повукла
уз губитке од 27 избачених из строја, док је 2. батаљон имао једног
мртвог и једног рањеног.24 После разбијања ове четничке бригаде
3. батаљон је у селу Савову био нападнут од две жичке, Љубићке и
трнавске четничке бригаде. У то време појавио се 4. батаљон и напао
четнике с десног бока, што их је приморало на повлачење ка селима
Ђакову и Растишту. У овој борби четници су имали 14 мртвих.25
Сутрадан ујутру, бригада је продужила марш према Дргачеву у
село Пропљеница. Пред Пропљеницом, бригаду су дочекале 1. и 2.
драгачевска четничка бригада 1. равногорског корпуса, али су се
после краће борбе морале повући, изгубивши једног четника, док
је на страни бригаде један партизан лакше рањен.26 Осмог априла
Друга пролетерска бригада је кренула у правцу села Каоне и
наишла је на организован отпор делова четничког 2. равногорског
корпуса. Одмах затим, на читавом фронту развила се жестока борба.
Сви покушаји јединица 2. бригаде да у току дана збаце четнике
са доминантних положаја и протерају их, остали су без резултата.
Одлучујући напад извршен је у ноћи. Бомбашке групе у пратњи

ВА,736, 4-11/34
ВА, исто
24
П. Вишњић, н. д. 139
25
ВА,736, 4-11/39
26
М. Миодраговић – Луне, 253
22
23
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пушкомитраљеских одељења су се пробиле иза леђа четничких
положаја и на тај начин у четничким редовима направили панику
и цео фронт се убрзо расуо. Заробљено је 30 четника и око 80
избачених из строја. Губици Друге пролетерске бригаде су - три
мртва и 20 рањених.27 После борби код Каоне, 3. батаљон је напао
немачку пешадију у селу Рођевићу. Напад је био енергичан, тако
да су немачки војници после краће борбе и уз губитке од два мртва
морали повући према Краљеву. Десетог априла Немци су покушали
да концентричним нападом у више колона раздвоје делове 2. пролетерске дивизије. Једна немачка колона кренула је у напад путем
Рођевићи - Каона. Развила се оштра борба између ове колоне и 3.
батаљона 2. бригаде. Непријатељ је био приморан на одступање
према својој главнини. Јединице 2. бригаде су имале два рањена
борца. У жељи да избегне увлачење у исцрпљујуће борбе, Штаб
2. пролетерске дивизије је одлучио да се одвоји од непријатеља.
Покрет Друге бригаде почео је 11. априла када је у току дана дошла
на простор село Горњи Дубци - село Мечке. Међутим, док су се
делови Друге бригаде из села Дупци пребацивали у рејон села
Осаонице, Немци су са две колоне надирали уз Лучку реку.Чим су
се Немци приближили јединицама Друге бригаде били су нападнути
из заседе. Немци су били изненађени па су се дали у бекство. Тада је
бригада напустила положај и кренула у село Осоницу.28 Избијањем
Друге пролетерске бригаде у шири рејон села Осенице завршена су
њена борбена дејства у Драгачеву. У Штаб Ударне групе дивизија
стизале су вести о недостатку муниције код јединица Ударне групе.
Да би се обезбедило време за пријем помоћи од Руса и Енглеза 2.
пролетерска дивизија је повучена на сектор село Добри До. Затим,
увече 16. априла, два совјетска и два енглеска авиона бацили су око
85.000 метака, 100 пари одела и веша и 50 пари ципела.29 Само је
јадан дан трајао предах од борби. Већ сутрадан, 17. априла ујутру,
бугарске и немачке јединице напале су у селу Савову Другу бригаду.
У тој борби бригада је имала три погинула и два рањена борца, док
је непријатељ имао око 10 избачених из строја. У међувремену,

С. Урошевић, н. д. 384
Зборник, I ,7, 93
29
ВА, 782, 17/2
27
28
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приметивши јаку концентрацију непријатељских јединица у рејону
Ивањице и у долини Студенице, Штаб Ударне групе је одлучио 20.
априла да се 2. и 5. дивизија извуку из долине Студенице и пређу
друм Сјеница - Ивањица, а затим преко комуникације Пожега Ужице пребаце на простор јужно од Ваљева.30 Двадесетог априла
ујутро пошто је примио наређење за продор ка Ваљеву, Штаб 2.
пролетерске дивизије наредио је Другој пролетерској бригади да
изврши марш од села Миланче до села Глађице. Друга пролетерска
бригада била је претходница дивизије. Наступни марш 2. дивизије
вршен је у једној колони до села Катића. Ево како је заменик
команданта Друге пролетерске, Миодраг Миловановић - Луне,
доживео и описао овај марш бригаде: „Ретки су напори и онако дуги
покрети као овај од Савове до Катића, низ стрме стене и набујале
потоке, који су толико надошли да се не могу газити. Већ се неколико
другова утопило приликом преласка истих. Те ноћи је сипала
хладна киша са ветром, а густа магла помешана са помрчином, није
дозвољавала да се види ни друг испред тебе, а камоли пут, због чега
смо морали прикачивати хартијице друговима на леђима да се не би
прекинула колона. За ноћ смо прешли пет километара. То је трећа
ноћ како се не спава и само ли се стане људи лежу у блато и почињу
хркати, да би најзад, после марша по магли, киши и кроз шуму
ступали у борбу, на ровове и на тенкове...“31 Приликом преласка
преко комуникације Сјеница - Ивањица за време борби 2. бригада је
имала два погинула и пет рањених, а непријатељ осам погинулих и
10 рањених.32 Двадесет шестог априла у подне, Штаб 2. пролетерске
дивизије наредио је покрет Другој пролетерској и 3. српској бригади
да са простора Северово - Крушчица увече изврши марш да би у тој
ноћи, између 26. и 27. априла, прешле пут Пожега - Ужице, између
села Горјани - Узићи. Марш је изведен по тмурном и кишовитом
времену. Река Велики Рзав није била газна па су борци морали да
је прелазе преко брвна. Бригада са својим челом избила је у село
Потпећ тек 27. априла у свануће. Четврти батаљон као претходница
бригаде, са Штабом бригаде и делом болнице, пребацио се преко
пута у селу Горјани, у 5. 30 часова. У то време наишао је путнички
воз из правца Ужица, у коме се налазило око 150 немачких и

Зборник, I , 7, 135
М. Миловановић – Луне, н. д. 264
32
ВА, 27, 26/9
30
31

120

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Борбеним трагом Друге пролетерске бригаде

бугарских војника и припадника Српског добровољачког корпуса
и једна чета Српске државне страже. Код Горјана, заседа 4.
батаљона припуцала је на воз с циљем да га заустави, но воз је
продужио према селу Узићима. Када је воз стигао у Узиће, делови
претходнице су већ рушили пругу, композиција је налетела на
голи насип и сурвала се. Немачки војници су истрчали из вагона и
потрчали према заседи која их је дочекала ватром. Почела је борба
против немачких и бугарских војника који су се бранили из вагона
и с положаја око пруге. Непријатељ је савладан, а воз уништен.
Остала су неликвидирана само поједина непријатељска гнезда.
Док је борба вођена око композиције, остатак бригаде је успео да
пређе пут Пожега - Ужице и да настави у означеном правцу. Око
композиције дејствовала је још једна група бораца са замеником
команданта бригаде, капетаном М. Миловановићем Лунетом, који
су покушали да ликвидирају и последњег непријатељског војника. И
баш тада када је хтео да баци бомбу на немачког снајперисту, Луне
је био погођен у главу. Тешко рањен, на прагу свог села Добродола,
убрзо је подлегао ранама. У овој борби, Друга пролетерска бригада
имала је још три погинула и пет рањених бораца, а непријатељ 46
мртвих и 92 заробљена.33 После ове акције бригада је продужила
марш без сметњи и разместила се у селима Белотићима и Лелићима.
Избијање 2. пролетерске дивизије на простор североисточно од
Ужица изазвала је хитну интервенцију Немаца, Бугара, Српске
државне страже и четника. Осетивши намере непријатеља да спрема
окружење око главнине 2. дивизије у доплини Скрапежа и Лужниц,
Штаб 2. дивизије је 28. априла рано ујутро издао наређење да Друга
пролетерска бригада преко села Рибашевине изврши марш и да се
смести на простору села Старчевићи - Јованчићевићи - Ивановићи.
Истог дана око девет часова, Друга бригада је отпочела покрет. У
исто време појавиле су се непријатељске колоне на путу од Ужица
према Косјерићу. Непријатељ је заузео погодне положаје око ове
комуникације. Због тога је штаб Друге бригаде делимично изменио
правац кретања па се бригада увече пребацила преко Црнокосе и
прешла пут Ужице - Ваљево и разместила се на простору села Јакаљ
- Равне Букве - Годечева. Двадесет деветог априла, из правца села

33
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Сеча Река, Немци су напали делове бригаде с намером да их потисну
с положаја. У тој борби је Друга бригада имала једног погинулог
и једног рањеног.34 У новонасталој ситуацији на овом простору,
непријатељ је одлучио да хитно концентрише снаге и заузимањем
положаја спречи даљи продор Ударне групе. Непријатељ је
преко дешифрованих депеша знао намере Ударне групе. Да би их
спречио, немачки командант за југоисток планирао је окружење,
разбијање и уништење 2. и 5. дивизије. Пошто се Ударна група
налазила у оперативном окружењу, морала је кренути ка Ваљеву.
Бригада је 1. маја ујутру отпочела марш правцем Варда - Моравица.
Већ око девет часова, чим је претходница прошла кроз Црвени
Брег и подилазила положају Анатема, наишла је на организован
положај четничког Ваљевског корпуса и корпуса Горске Гарде.
Сви покушаји да се четници у току дана протерају, остали су без
успеха. Пошто су четницима долазила појачања, то је друга бригада
прешла у одбрану. Јединице су у току дана задржале своје положаје.
Знајући да су ноћне борбе слабост четничких јединица, у поноћ
се део јединица Друге бригаде преко Чикера убацио у четничку
позадину и напао четнички логор. Изненађени четници, у паници
су почели бежати на све стране спасавајући се. Овим је био потпуно
разбијен четнички отпор. За то време остали део јединица напао је
1. батаљон 5. пука белогардејског Руског заштитничког корпуса
у селу Мравињцима. После жестоке борбе, 2. маја успели су да
белогардејце одбаце према Ваљеву. У овим борбама јединице Друге
бригаде су нанеле непријатељу губитке од 32 мртва и 120 рањених;
заробљено је 26 четника и 18 белогардејаца. Бригада је имала пет
мртвих и осам рањених.35 Разбијајући два четничка корпуса и
батаљон белогардејаца, Друга бригада је на овом сектору извршила
пробој из окружења. Том приликом је дошла до муниције која јој је
била неопходна не само за даља дејства већ и за њен опстанак. Борбе
које су 1. и 2. маја водиле јединице Ударне групе, навеле су Штаб
Ударне групе да 2. маја пребаце све јединице на Маљен. Циљ овог
је био да се извуче 2. и 5. дивизија из окружења. Другог маја увече,
бригада је отпочела марш према Маљену. У наступном маршу, у
правцу села Радановци - Дреновачки разбила је четничку групу,
заробивши 20 четника. У претходници Друге бригаде кретао се 4.
34
35
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батаљон, пробијајући се и крчећи пут кроз густу шуму. Главнина
бригаде избила је ујутру 3. маја пред комуникацију код Ластре
и села Букова. Четврти батаљон се спустио код ушћа потока
Кознице, у Буковску реку, не знајући каква је ситуација испред
њега, док је главнина бригаде остала у шуми. Међутим, јединице
пука „Бранденбург“, у току ноћи су затвориле комуникацију, густо
поседујући и утврђујући своје положаје. Немци су у заседи сачекали
док се цео батаљон спустио у долину и из непосредне близине
отвориле јаку ватру из митраљеза и минобацача. Батаљон се нашао
у тешкој ситуацији јер су се на месту прелаза појавила и три немачка
тенка. У таквој ситуацији, Штаб бригаде је упутио у напад главнину
бригаде да помогне извлачење 4. батаљона. Око осам часова,
батаљон је успео да се извуче из врло тешке ситуације. Затим се цела
бригада, под непријатељском ватром, повукла истим правцем којим
је и дошла у село Радановце. Уовој борби, 4. батаљон је имао шест
погинулих, пет рањених и 13 несталих.36 Штаб Бригаде је проценио
да пред собом има јаке непријатељске снаге. Због тога је бригаду
задржала на Повлену на положају Голо Брдо. У току целог дана
водила се оштра борба за сваки положај. Увече, уз помоћ јединица
4. пролетерске бригаде, непријатељ је одбачен према комуникацији
Ваљево - Рогачица. У тим борбама непријатељ је имао 14 мртвих,
око 25 рањених и 13 заробљених, а 2. бригада двоје мртвих и
четворо рањених .37 Због свакодневних борби и покрета, с циљем да
се избегне удар непријатеља, створено је у другој бригади и осталим
јединицама Ударне групе, неповољно стање. Борци и старешине су
били преморени и исцрпљени, осећао се велики недостатак муниције.
У таквој ситуацији, Штаб 2. дивизије, 5. маја у поноћ, наредио је да
се јединице извуку из фронталних борби и одвоје од непријатеља.
Шестог маја почело је извлачење Ударне групе у правцу Јелова
Гора - Поникве, под сталним дејством непријатељске авијације.
Док су се остале јединице извлачиле, Друга пролетерска бригада
била је у заштитници. Друга пролетерска бригада је при повлачењу
водила непрестане борбе против немачке борбене групе „Вајс“ и
четничких јединица. Уз жилав отпор, бригада је успела да одбије
све нападе непријатеља до подне, а тада је почела брже повлачење
правцем Варда - Јеловик. Ноћу, уочи 7. маја, без борбе је прешла
36
37
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пут Ужице - Бајина Башта у селу Злодолу, и тако је бригада дошла у
рејон Јарчево брдо - село Кнежевићи - село Забој. У борбама 6. маја
Друга бригада је имала четири погинула и три рањена борца.38 Тек
што је Друга пролетерска бригада стигла у рејон Забоја, нападнута
је из правца Кадињаче и од коминикације Ужице - Вишеград према
селу Кнежевићима. Код Поникава, на Лепој глави, Пепељевачким
стенама, Јарчевом брду и код Забоја, Друга бригада је успела да
задржи непријатеља и извуче из рејона борби и упути у рејон села
Јасиковица, где је тучена артиљеријом са Кадињаче и рејона засеока
Николићи и Пилица. Због тога је Друга бригада, увече, из села
Јасиковица продужила преко Калуђерских Бара у рејон Шљивовица
- Добро поље. Пошто се непријатељ концентрисао на комуникације
северно и јужно од Таре, са обе стране је вршио покрет према
Ударној групи која се налазила на врло уском простору на планини
Тари. Због свега тога, Штаб Ударне групе, 7. маја увече, послао
је телеграм Врховном штабу, који гласи: „Нисмо могли извршити
план. Непријатељ је сконцентрисао немачку и бугарску дивизију,
Недићевце и четнике. Повукли смо се на Тару коју морамо напустити.
Потребно је садејство Косте и Пека (команданти 3. и 2. корпуса)
јер се налазимо у тешкој ситуацији“.39 У селу Милекићима, Штаб
ударне групе је одлучио да раздвоји 2. и 5. дивизију, па су 5. дивизија
и 4. пролетерска бригада 10. маја напустиле Тару. У међувремену је
непријатељ прегруписао снаге привлачећи их положајима за напад
2. и 3. бригаде на Тари. Мачвански четнички корпус 10. маја почео је
наступање од села Солотуше преко Љутог поља, ка селу Заовинама.
Код Љутог поља развила се врло оштра борба. Бригада је успела да
одржи своје положаје и у вечерњим часовима приморала је четнике
на повлачење на Калуђерске Баре, остављајући за собом 11 мртвих,
20 рањених и једног заробљеног. На страни Друге бригаде било је
седам мртвих партизана.40 Друга дивизија, ослабљена одласком 4.
пролетерске бригаде и одвојена од 5. крајишке дивизије, нашла се
у врло тешкој ситуацији. Због тога је Врховни штаб скренуо пажњу
Штабу ударне групе у депеши 11. маја: „Неправилно је и опасно
задржавање Друге дивизије на Тари. Нека се Друга дивизија пребаци
ка Петој. Пета нека садејствује при преласку пруге Вишеград -
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Ужице.41 Једанаестог маја увече, 2. и 3. бригада су кренуле правцем
Шарган и 12. маја стигле у село Семегњево где се разместила
Друга бригада. Четници су покушали да заузму Семегњево, али су
после краће борбе одбијени. Дан касније, бригада је стигла у село
Јабланицу. Сутрадан, 14. маја, Друга бригада је од Штаба 2. дивизије
добила наређење за покрет према Златибору и даље ка слободној
територији Црне Горе. Ујутро, 15. маја, Друга бригада је стигла у
село Доброселицу и Драглицу и ту се разместила. 16. маја бугарскочетничке јединице, подржане артиљеријском ватром, напале су на
2. бригаду. У тој борби непријатељ је имао 70 избачених из строја,
док је 2. бригада имала једног погинулог и једног рањеног борца.
Када је пао мрак Друга бригада се одвојила од непријатеља и
кренула ка Увцу и прегазила реку северно од школе у селу Радоиња.
Седамнаестог маја је бригада избила на пут Нова Варош - Бистрица,
у поподневним часовима је избила на Златар и разместила се у селу
Правошеву. Дан касније Другој бригади је наређено да у току ноћи
пређе пут Сјеница - Пријепоље и да избије на планину Јадовник.
Истог дана око поднева, док се Друга бригада кретала ка Високом
брду, немачке јединице, подржане артиљеријом, извршиле су
напад у више колона, што је бригаду приморало да крене ка врху
Златара где је стигла ујутру 19. маја. Око поднева је била нападнута
од немачких јединица. Развила се оштра и тешка борба на Голом
Брду. Друга бригада је успела да задржи свој положај. Уовој борби
је Друга бригада имала једног погинулог и три рањена.42У таквој
ситуацији Штаб 2. дивизије одлучио је да дивизија пређе пут између
Халиловића и Горачића; у поноћ 20. маја 2. дивизија прешла је
преко пута Сјеница - Пријепоље и продужила ка врху Јадовника на
слободну територију, где су је прихватиле јединице 5. црногорске
бригаде. Тако је бригада у саставу Ударне групе, била приморана
да се из Србије пребаци у Црну Гору. Ово је био други боравак
Друге бригаде у Србији. Овог пута, у саставу Ударне групе она је
дејствовала на терену западне Србије преко два месеца. Окупатор, у
тесној сарадњи са четницима и Српском државном стражом, ометао
је дубљи продор 2. и 5. дивизије у Србију. У томе је успео. У тим
борбама Друга бригада је избацила из строја око 800 непријатељских
војника а имала је 63 погинула, 103 рањена и 14 несталих.43
ВА, 783, 12/5
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Дејства у Црној Гори и продор
у Јужну Србију
Доласком у Црну Гору, општа војно-политичка ситуација,
како спољна, тако и унутрашња, била је врло повољна за партизански покрет. Владе антифашистичких армија признале су партизански
покрет као једину снагу националног отпора фашистичком
окупатору. Почиње пристизање све веће помоћи у оружју, опреми
и храни. Известан број партизанских рањеника био је послат на
лечење у Италију.44
Двадесет трећег маја, Друга пролетерска бригада извршила је
покрет левом обалом Лима узводно у рејон Андријевице. На овом
простору је за Другу бригаду настао скоро двомесечни период мирних активности, изузев спорадичних сукоба са непријатељем. То
време је коришћено за војничко и политичко уздизање руководилаца,
бораца и читавих јединица, као и за културно-просветни рад и
политичку активност међу становништвом овог краја. Посвећивала
се посебна пажња војно-политичкој спремности и обуци. Поред
свакодневне практичне обуке за оружану борбу, слободно време
коришћено је за стицање већег војног знања. То време искоришћено
је и за кадровску попуну упражњених командних места. Тако је
на упражњено место заменика команданта бригаде постављен
поручник Веселин Перовић Трушо, а за начелника Штаба друге
бригаде дошао је капетан Божо Ђорђевић.
У међувремену, непријатељ партизанског покрета је 11. јуна
извршио напад у правцу Рожаје - Беране на положаје Друге бригаде.
То су биле албанске квислиншке јединице, као и мештанска
муслиманска милиција. Удружене непријатељске јединице успеле су
да потисну делове Друге бригаде на Омерској глави. У противнападу
јединице Друге бригаде успеле су да поврате изгубљене положаје
и протерају непријатеља. У овој борби бригада је имала једног
погинулог и једног рањеног борца, а непријатељ око 20 избачених
из строја.45
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Осамнаестог јула у рано јутро, дивизија „Скендербег“, 14.
СС брдски ловачки пук и око 2000 муслиманских милиционера,
прешли су у напад, у три колоне, уз подршку седам тенкова, два топа
и више минобацача, нападали су 1. и 4. батаљон Друге пролетерске
бригаде. Пред надмоћним непријатељем батаљони су се постепено
повлачили и успели да задрже непријатеља на линији Јериња Глава Стубице. Првог дана борбе, непријатељ је имао око 30 избачених из
строја, док су губици јединица Друге пролетерске бригаде били 10
погинулих и 27 рањених.46 Дан касније, рано изјутра, непријатељ је, уз
снажну, артиљеријску подршку, продужио напад на свим правцима
и успео да потисне 1, 3. и 4. батаљон и да уђе у Андријевицу. У току
ноћи између 19. и 20. јула, Друга пролетерска бригада и делови 9.
црногорске бригаде, напали су Андријевицу али нису успели да је
заузму, па су се вратили на полазне положаје. У борбама тога дана,
јединице Друге пролетерске бригаде су имале шест погинулих и
седам рањених а непријатељ 30 мртвих и 50 рањених.47 На простор
Берана пристигла је 17. ударна дивизија и 5. крајишка дивизија. Због
притиска Друге пролетерске и 17. дивизије, 24. јула, са правца Мокра
Планина - Сјекирица непријатељ је почео да се повлачи и са сектора
Друге пролетерске бригаде. С непријатељем се дошло у сукоб у
рејону Андријевице. После артиљеријског и минобацачког двобоја и
бомбардовања савезничких авиона извршен је напад на сам градић,
који је ослобођен после вишечасовне борбе. После тога настављено
је чишћење варошице и околине и том приликом бригада је заробила
једног немачког подофицира, два албанска наредника и 28 војника.48
У то време је дошло до јачања партизанског покрета на југу Србије, а
и покушај удруживања против непријатеља да се тај покрет заустави,
указујући да су сазрели сви војно-политички услови да из Црне
Горе у Србију крене Оперативна група дивизија у саставу: Друга
пролетерска, 5. крајишка и 17. источнобосанска дивизија. Врховни
штаб је наредио да Оперативна група крене за Србију. Наређењем
Штаба 2. пролетерске дивизије, од 27. јула у поноћ, одређен је први
маршевски циљ. У првој етапи марша, Друга пролетерска бригада
је била у заштитници 2. дивизије, а у другој етапи на челу главнице,
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Исто, 336
48
ВА, 736, 11/5
46
47

127

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

др Милован Лукић, професор историје

у претходници дивизије.49 Прва етапа марша почела је 31. јула.
Бригада се 2. августа пребацила преко друма Косовска Митровица
- Нови Пазр. Из правца Новог Пазара је извршио напад батаљон
немачке 1. брдске дивизије. За време борбе наишла је колона 6.
источнобосанске бригаде и нанела Немцима удар у бок и позадину.
Немци су били изненађени па су одступили према Новом Пазару.
У току 3. и 4. августа на одсеку форсирања Ибра, Друга бригада
имала је из покрета три успешна судара са јединицама немачке 7. СС
дивизије „Принц Еуген“ у рејону Крстаца. У овим борбама Немци су
имали 19 мртвих, око 25 рањених и три заробљена, а бригада једног
погинулог и једног рањеног борца. Дан касније, бригада је избила
у село Стануловић после преласка Ибра код села Дрена, заробила
је два четника Ибарске бригаде и од њих сазнала да се њихова
бригада налази у рејону Латковића, па су јединице Друге бригаде,
без борбе, заробиле 14 четника и заплениле нешто оружја, муниције
и архиву Ибарске четничке бригаде. Скоро у исто време када се из
долине Ибра ка врху Копаоника кретала Оперативна група дивизија,
са простора Блаце - Александровац - Брус кренула је и четничка 4.
група јуришних корпуса састављена од 1, 2, 3. и 5. корпуса. Пресудну
тактичку улогу имао је гребен Копаоника, вис Суво Рудиште. У
међувремену, 6. августа, јединице четничког 3. корпуса, избиле
су на положај Мрамор - Кнежевска чука. Јединице Друге бригаде
напале су четнике на тим положајима. После двочасовне борбе, уз
помоћ јединица 6. бригаде, четници су одбачени у правцу Марине
чуке. У овој борби четници су имали седам мртвих, а Друге бригада
пет рањених. Истовремено део јединица Друге бригаде напао је
из правца села Горњих Левића леви бок четничког 3. корпуса.
После краће борбе четници су избачени из села уз погибију једног
команданта батаљона, рањена три и два заробљена четника.50 Истог
дана је четнички 2. јуришки корпус у маршу ка гребену Копаоника
стигао на простор Брложника и потиснуо слабије извиђачке снаге
Друге бригаде ка Мариној чуки. Увећањем осталих јединица Друге
бригаде четници су задржани, а затим приморани да се повуку на
линију Брложник - Мала Огледна. У овим борбама Друга бригада
није имала губитака, док су на положају нађена два мртва четника.
Борбе Друге пролетерске бригаде 6. августа допринеле су да се
49
50
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Оперативна група учврсти на достигнутим положајима на Копаонику.
Ујутро, 7. августа, Друга бригада потиснула је делове 2. четничког
корпуса ка селу Брзећу и Оштрој чуки. Четнички отпор на Брложнику
и Малој огледни је сломљен и четници су се у нереду повукли ка
Брусу. Овим је Другој пролетерској бригади био отворен пут ка
Брусу, који је 7. августа после краће борбе заузет. У овим борбама
Друга бригада имала је 6 рањених партизана (два теже и четири
лакше) и 17 мртвих четника.51 У овој борби, Друга пролетерска
бригада је разбила четнички 2. корпус уз садејство осталих јединица
Оперативне групе. Боље наоружање и неустрашиви јуриши натерао
је јединице овог корпуса у бекство. Томе је допринела чињеница да
је већина четника била насилно мобилисана и није хтела да се бори
против „браће“ партизана. У току ноћи, уочи 10. августа, јединице
Оперативне групе после краће борбе заузимају Александровац.
Четници Жупске бригаде и јединице Српске државне страже су
се повукле у правцу Трстеника. После заузимања Александровца,
Друга бригада оријентисана је на затварање правца од Крушевца.
Оперативна група наставља офанзивну акцију у правцу југоистока
ка долини Топлице, с циљем да се заузме Куршумлија. Двадесетог
августа у подне, док се Бригада припремила за марш на нови
простор, из Крушевца су отпочела наступања два батаљона бугарске пешадијске дивизије и један немачки батаљон. Друга и 6.
источнобосанска бригада су из покрета напали непријатеља на
Вујином брду и одбацили га према селима Себечевцу и Дољанима.52
Сазнавши да се Бугари налазе у рејону Сагоњева, Штаб 2. бригаде
је одлучио да их нападне. После двочасовне борбе, у заједници с
јединицама 3. српске и 4. пролетерске бригаде разбили су Бугаре.
Уовој борби Друга бригада имала је два погинула и три рањена
борца, а Бугари 23 мртва и три заробљена и заплењена извесна
количина оружја, муниције и опреме.53 Истог дана увече настављен
је напад Друге пролетерске, 3. српске и 4. пролетерске бригаде и
прве крајишке бригаде 5. дивизије бугарског 122 пешадијског пука,
који су се били повукли у рејон села Селова и Жуча. Заједничком
акцијом све четири бригаде, отпор Бугара је брзо сломљен, и до
поноћи заузети су Селова и Жуч. Бугари су се у нереду повукли у
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Куршумлију уз губитке 10 мртвих, 26 рањених, заплењена је већа
количина оружја и 197 коња.54 Успешно завршеним борбама против
бугарског пука који је вршио испад из Блаца, створени су услови
за напад на Куршумлију. Петнаестог августа када је један бугарски
коњички ескадрон кренуо из Блаца за Куршумлију, ради пружања
помоћи нападнутој посади, био је дочекан од Друге бригаде. Том
приликом бугарске јединице су имале 15 погинулих. Овај успех је
створио осећај могућности да се заузме Блаце, које је нападнуто исте
вечери, али због јаког отпора није заузето. Сузбијањем непријатељске офанзиве и предузимајући иницијативу у своје руке а процењујући
општу ситуацију, Штаб Оперативне групе је 18. августа одлучио да
Другу пролетерску дивизију упути у Јабланицу ради транспортовања
у Италију тешких рањеника Оперативне групе. Марш Друге бригаде
је отпочео 20. августа ујутру правцем Куршумлијска бања и 23.
августа увече стигла на простор Јабланице. Доласком у Јабланицу, из
Друге бригаде је отишло у друге јединице око 40 војно-политичких
руководилаца. Тако је на место команданта бригаде, потпуковника
Средоја Урошевића, дошао поручник Веселин Перовић Труша, на
место заменика политичког комесара Војин Ђурашковић Костја, а на
место начелника штаба постављен је капетан Лазар Тешић. Бригада
је, док се налазила у Јабланици, 23. августа добила 198 бораца.
Са овом допуном она је бројала око 1.100 бораца сврстаних у пет
батаљона. Одлуком Врховног штаба, Друга пролетерска бригада
ушла је у састав 21. дивизије и 27. августа добила наређење да крене
у Брус. У међувремену, пре почетка покрета, бугарске јединице
напустиле су Куршумлију и Брус.55 На простору Бруса бригада је
остала до 6. септембра.

Продор у Шумадију
Продором Оперативне групе дивизија на Копаоник, у
Топлицу, Расину и Жупу, 1. пролетерског корпуса на Златибор и у
долину Ђетиње и 12. ударног корпуса на Тару, као и продирањем
трупа Црвене армије у Румунију и Бугарску, знатно је погоршана
ситуација Немаца и немачких сарадника у Србији. Декларацијом
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краљевске избегличке владе, од 8. августа 1944. године, издатог
на основу Вишког споразума Тито - Шубашић, и под притиском
Енглеза, осуђено је свако јавно и прикривено сарађивање с
окупатором. Народи Југославије позвани су да се окупе у уједињени
фронт под вођством партизанског покрета. Неколико дана касније,
17. августа 1944. године, уследила је декларација председника
партизанског Националног комитета Југославије, Јосипа Броза,
којом су последњи пут позвани сарадници окупатора да се придруже
партизанском покрету.56 Обе декларације имале су снажан одјек
међу припадницима сарадника окупатора. Дошло је до појаве
дезертерства и великог осипања код јединица Српске државне
страже и четника. До 6. септембра Оперативна група се задржала у
Жупи и Расини, у то време се одморила, попунила новим људством,
наоружањем и муницијом. Истог дана, у подне Штаб Оперативне
групе издао је наредбу за форсирање Ибра.57 Друга пролетерска
бригада кренула је из рејона Бруса и тек после десет часова
напорног марша 7. септембра приступила је форсирању Ибра, код
Зечевића преко железничког моста. С друге стране моста било је у
бункерима око 20 непријатељских војника. Јединице Друге бригаде
успеле су да протерају непријатеља и да се код Зечевића пребаце
преко Ибра и комуникације Краљево - Ушће. У овој борби бригада
је имала девет рањених бораца од којих су два подлегла ранама, а
непријатељ седам мртвих и три заробљена.58 Када се Оперативна
група нашла на левој обали Ибра, Штаб групе је предузео мере да
се што пре настави наступање општим правцем Чемерно - Пожега
- Горњи Милановац. Овладавши Драгачевом, Ивањицом и Ариљем,
Оперативна група је ослободила пространу област у том делу Србије
и остварила повољне услове за прелазак преко Западне Мораве и
даљи продор на север ради овладавања масивом Рудник - Маљен.
Да би то остварио, Штаб Оперативне групе је 12. септембра одлучио
да ликвидира немачке гарнизоне у Ужицу и Пожеги. Заузимањем
Ужица поверено је 5. дивизији, а Пожега 21. дивизији.59 Тринаестог
септембра око 21 час почео је напад на Пожегу. Борба је вођена целу
ноћ против врло упорног непријатеља. Батаљони Друге пролетерске
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бригаде тек пред зору су успели да пробију спољну одбрану и да
продру до првих кућа у град. Пошто у ноћи између 13. и 14. и у току
14. септембра град није био заузет, то је одлучено да се напад обнови
наредне ноћи. Напад је почео увече, Друга пролетерска и 5. српска
бригада око поноћи доспеле су у центар града, али истовремено из
правца Ужица у Пожегу улазе неометено јединице 7. СС дивизије и с
леђа нападају јединице Друге пролетерске бригаде и приморавају их
да се под тешким условима повуку из града. У нападу на Пожегу, Друга
бригада је имала 15 мртвих и 68 рањених бораца, а непријатељ око 150
војника избачених из строја.60 За то време, 17. дивизија ослободила
је Горњи Милановац и у Брђанској клисури држала положај према
Чачку. У току 19. септембра јединице Друге бригаде преузеле су
положаје 17. дивизије код Горњег Милановца са задатком затварања
пута Чачак - Горњи Милановац. Двадесетог септембра 7. СС дивизија
кренула је из Чачка ка Горњем Милановцу, где се налазила Друга
бригада, затварајући тај правац. После жестоког отпора непријатељ
је задржан на падинама Вујна. Сутрадан, непријатељ је после жестоке
борбе одбацио јединице Друге бригаде и ушао у Горњи Милановац.
Дан касније, пошто су главне немачке снаге продрле према Тополи,
извршен је напад на Горњи Милановац, па је Друга бригада поново
ослободила град. Међутим, јаке немачке јединице 24. септембра
извршиле су жесток напад, па су се јединице Друге бригаде повукле
7-8 километара од Горњег Милановца. Следећег дана Друга бригада
је остала на простору села Неваде. Ту је дочекала мајора Љубишу
Веселиновића који је наредбом Врховног Штаба одређен за новог
команданта бригаде. Када је Оперативана група дивизија избила у
Шумадију дошла је у непосредан додир са 1. пролетерским корпусом.
По наређењу Врховног штаба, Оперативна група дивизије ушла
је у састав 1. пролетерског корпуса.61 Пошто се Немци нису више
пробијали овим правцем настао је период борбе против четника 2.
равногорског корпуса. Са својих положаја батаљони су издвојили
акције у циљу разбијања четника. Увече 30. септембра део јединица
Друге бригаде напао је на коси Ражањ четнике и приморао их на
одступање уз губитак 3 мртва, 4 рањена и 7 заробљених. У исто
време четници су нападнути на положају Кременац, где су имали
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једног мртвог, 8 рањених и два заробљена, а на положајима
Прислонице и Прељине имали су губитке: два мртва и 53 заробљена.
У овим борбама Друга бригада имала је једног мртвог и једног
рањеног.62 На сектору од села Горњи Горојевци, преко Вранића и
села Ракове, до села Прељине налазили су се остаци 2. равногорског
корпуса. Штаб Друге пролетерске бригаде је донео одлуку да
изврши напад на ове четничке јединице. Услед близине Чачка
најснажнију одбрану четници су пружили на косама Љубића. Том
приликом заробљено је 55 четника, а погинула су три. Бригада је
имала једног рањеног партизана. У току неколико наредних дана
четници су испољавали своју активност. Тако су 4. октобра са
положаја из села Прељине минобацачком ватром тукли делове
Друге бригаде у Прислоници. Шестог октобра су четници, Немци и
Српска државна стража напали јединице Друге бригаде и приморали
их на повлачење. У противнападу, из села Прислонице бригада
је одбацила непријатељске јединице. У овој борби убијено је 20
четника и један Немац, рањена 30, а заробљено два четника.63 Док
су се четничке јединице нагло осипале, прилив великог броја нових
бораца у Другу бригаду се стално повећавао. И са ове територије
је отишао знатан број војно-политичких руководилаца. На њихово
место дошли су стари и искусни руководиоци са нижих војнополитичких дужности. Тако је у рејону Горњег Милановца састав
Штаба Друге бригаде био следећи: Штаб бригаде - командант мајор
Љубиша Веселиновић, заменик команданта поручник Веселин
Перовић Трушо, политички комесар Срећко Милошевић, заменик
политичког комесара Војин Ђурашевић, начелник Штаба Лазо
Тешић, санитетски референт др Зора Сабовљев, интендант Живко
Савић и обавештајни официр Лазар Шевкушић.64 У оквиру нових
задатака, 21. дивизији на ширем простору Горњег Милановца,
Другој пролетерској бригади био је додељен главни и најтежи
задатак да спречава пролазак Немаца из правца Чачка ка Београду,
до 9. октобра, када је смењује 6. источнобосанска бригада 17.
дивизије.65 Штаб 1. пролетерског корпуса је 9. октобра наредио
Штабу 21. дивизије да Друга пролетерска бригада изврши покрет
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и да најкраћим путем приђе Великој Плани и исту нападне. Покрет
бригаде је извршен 10. октобра у јутро. На маршу се сазнало да су
делови 3. украјинског фронта ослободили Велику Плану. У Рачи
и Вишевцу Друга пролетерска бригада се сусрела са совјетским
јединицама. Док су јединице Црвене армије и 1. пролетерског
корпуса надирале ка Београду, 21. дивизија је имала краћи предах у
рејону Наталинаца до 13. октобра. Пошто је већ био отпочео општи
напад на Београд, то је 14. октобра 21. дивизији, као општој резерви,
наређено да се приближи Београду и избије на простор села Бели
Поток - село Зуце - село Лештане.66 Док је главнина Друге бригаде
одмицала према селу Великом Мокром Лугу, 1. и 2. батаљон,
садејствујући са деловима совјетске 15. механизоване бригаде
напали су делове немачке групе „Штетнер“ у рејону Болеча. У овој
борби батаљони су имали једног мртвог и 12 рањених, а Немци
око 15 мртвих и 30 рањених. Немачки генерал Фелбер, командант
армијске групе „Србија“, настојао је да се повлачењем својих трупа,
без великих губитака, извуку и прикупе у рејону Београда, са
сектора Пожаревца и рејона Обреновца. Међутим, наглим избијањем
српских и совјетских јединица из правца Смедерева успорио је
повлачење према Београду. Корпусне групе генерала Штетнера из
рејона десне обале Дунава као и немачких снага биле су упућене
за њен прихват. Ова немачка група настојала је да се пробије поред
Дунава у Београд. Сам Београд је бранила немачка Корпусна група,
укупне јачине 30.000 војника. У нападу на Београд 14. октобра
кренули су 1. и 12. партизански корпус, 4. гардијски механизовани
корпус и две стрељачке дивизије Црвене армије правцем Бањица Славија - Калемегдан.67 Главнина Друге пролетерске бригаде (без 1.
и 2. батаљона) стигла је 15. октобра у подне у село Велики Мокри
Луг и ту је добила наређење од Штаба 21. дивизије да хитно продужи
у град, повеже се са Штабом 1. пролетерског корпуса и руским
јединицама, ради садејства у нападу на немачка утврђена упоришта.
Од команданта 1. пролетерског корпуса, добила је задатак да
уништи заостале непријатељске групе на простору око цркве Светог
Марка па све до студентског дома, код споменика Вука Караџића.
У овој акцији јединице Друге бригаде су заробиле 12 Немаца.68
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Међутим, јединице немачке 1. брдске дивизије успеле су да се
пробију из Болеча ка периферији града. Уовој борби јединице Дуге
бригаде заробиле су 195 немачких војника, убиле око 100 и раниле
око 50 војника. У тој борби јединице Друге бригаде имале су шест
рањених.69 Због продора немачке групе претила је опасност да се
главнина немачких снага од Гроцке пробије у Београд и тако споји
са деловима у граду. Због тога је Друга пролетерска бригада добила
задатак да крене на периферију града према Гроцкој и да са осталим
јединицама изврши напад на немачке јединице у рејону Гроцке.
Непријатељ је у току ноћи 17. и 18. октобра напустио Гроцку и
оставио сву своју моторизацију, главнином оступио правцем Болеч
- Зуце, остављајући њена заштитна одељења. После краће борбе,
Друга бригада је на свом правцу протерала заштитна одељења
непријатеља. Том приликом Друга бригада је заробила 25 немачких
војника и 27 убила, а бригада је у овој борби имала два рањена борца.
Истовремено, немачка група „Штетнер“ покушала је пробити се
правцем Рипањ - Авала - Обреновац. Деветнаестог октобра извршен
је напад на немачке јединице на Авали. После краће борбе Немци
су са сектора Авала били одбачени ка селу Рипањ. У овој борби
Друга бригада је избацила из строја 192 немачка војника, а од тога је
заробила 72 војника. У борбама за ослобођење Београда, бригада је
имала шест погинулих, 41 рањеног и 1 контузованог, а убила 386 и
заробила 258 немачких војника.70

На Сремском фронту
Ослободивши Београд, партизанске јединице и Црвена
армија, не дајући непријатељу да предахне, почели су борбе за
ослобођење Срема. Остаци гарнизона Београд и корпусне групе
„Штетнер“, прихваћени у Срему од немачке дивизије „Бетхер“,
одступили су на нову одбрамбену лунију коју је утврдила за одбрану
немачка 2. тенковска армија између Саве и Дунава. У операцијама
у Срему у почетку су учествовали 1. пролетерски корпус у чијем је
саставу била и 21. дивизија, којој је припадала Друга пролетерска
бригада, 12. ударни корпус и 19. стрељачка дивизија Црвене армије.
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Док су остале јединице чистиле источни део Срема, 21. дивизија
је била у Београду, да би 29. октобра Друга бригада у неколико
маршева пристигла делове који су гонили непријатеља на запад. У
току 1. новембра прошла је кроз Сремску Митровицу и продужила за
село Лаћарак. Одмах при уласку у село, Немци су са својих положаја
отворили јаку ватру са простора села Мартинаца. Том приликом
рањена су два борца бригаде. У три узастопна ноћна напада на
немачке положаје на Генералном каналу и пред Мартинцима - 2, 3.
и 4. новембра, неки посебан успех није постигнут, јер су немачки
војници дејствовали из тврдих заклона, из ровова и троншеја које су
били изградили дуж целог фронта на тзв. Црној и Црвеној линији.
У три узастопна напада бригада је претрпела знатне губитке: 24
погинула и 108 рањених. Непријатељ је имао око 70 избачених из
строја.71 Услови за живот и борбу били су веома тешки; свакодневна
киша и суснежица, ровови пуни воде, блата и веома отежано
кретање, било је неколико смрзавања. После ових дејстава бригада
је повучена на сектор Сремске Митровице на одмор и сређивање.
Међутим, 7. новембра упућена је у село Лаћарак да ојача одбрану 4.
српске бригаде каоја је успешно одолевала непријатељу. У тренутку
уласка у село Лаћарак, на колону се сручила јака артиљеријска
ватра, са правца Чалме, од које је погинуло и рањено осам бораца.72
После протеривања непријатеља из Чалме, 11. новембра, бригада је
лоцирана у селу и ту остала двадесет дана где је изводила обуку
извођења борбених дејстава у равници. На Сремском фронту Друга
пролетерска сусрела се са једном озбиљном појавом међу младим
борцима. Појавила су се дезертерства. Дезертери су били млади
људи, ненавикли на ратне услове, као и на то да је у претходним
борбама било доста погинулих и рањених, као и изузетно сурови
ратни услови (киша, мразеви, велика зима и тешкоће на борбеним
линијама), све је то утицало на појаве страха и психичких
нестабилности. Сви одбегли су враћени у исте јединице без
репресивних мера. Мада је Чалма била доста удаљена од линије
фронта, немачка артиљерија је на њу више пута отварала ватру из
Кузмина или са удаљенијих положаја. То је најчешће била ватра
узнемиравања, али је понекад наносила убиства и рањавања бораца.
Новембар је био месец припрема за макар делимично померање
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Сремског фронта према западу. Штаб 1. пролетерског корпуса
припремао је општи напад на Црвену линију немачке одбране од
Илока преко Ердовика до Мартинаца на Сави. За тај напад 3. децембра
Друга пролетерска бригада ангажована је у правцу села Кузмина. У
борбама које су биле кратке али оштре, поједини делови су продирали
у непријатељске прве ровове, неке од њих су и освајали. Међутим,
отпор Немаца из ровова био је веома јак. Од убитачне митраљеске
ватре из заклона било је доста губитака. Уз то било је и погибија
од нагазних мина. После неколико часова напад је обустављен али
је настављен поподне, опет без већег успеха. Исход ова два напада
Друге бригаде у једном дану, био је поразан: 16 мртвих и 22 рањена
бораца и старешина.73 По одлуци Штаба 21. дивизије, сутрадан 4.
децембра Друга пролетерска је упућена у Сремску Митровицу
са циљем да дејствује у позадини неоријатељског фронта. У току
ноћи, под ударом и других јединица, немачка Црвена линија, од
линија тадашњег Сремског фронта је померена ка западу. Тада
је одлука за дејства Друге пролетерске бригаде измењена. Она је
наступним маршом кренула према Шиду, то јест према Нијемцима,
Комлетницима и Отоку. Тај марш 6. децембра, дуг преко 70 км од
Митровице до села Комлетница, био је не само дуг и напоран, већ га
је и све време пратила ситна јесења киша. Следећег дана, 7. децембра,
бригада је доживела један од најдраматичнијих дана на свом
борбеном путу. Водила је изненадну борбу у сусрету. У наступном
маршу тог дана на челу 21. дивизије била је 5. српска бригада која је
прошла кроз село Комлетница и сукобила се са немачким јединицама
и усташама у селу Отоку. У подне Немци и усташе извршили су
снажан противнапад уз подршку тенкова. Пред надмоћним снагама
непријатеља, 5. бригада се повлачила према Комлетницима.У
тим драматичним часовима тек је предњи део Друге бригаде
пролазио кроз Комлетинце и изненада се сударио са наступајућим
непријатељем. Са 2. батаљоном, који је био у претходници, налазио
се командант и комесар бригаде, мајор Љубиша Веселиновић и
капетан Бранислав Јоксовић. Вод који је био на челу у почетку је
примио сву шестину борбе на себе. Борба је од самог почетка била
жестока и драматична. У борбу су уведене све јединице бригаде.
Највећа криза наступила је код топовског одељења кад је погинуо

73
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командир Касић. Како су запрежни коњи били удаљени од топа, то је
при повлачењу јединице топ остао на ничијој земљи. Једно одељење
бораца 2. батаљона било је опкољено, из којег су после драматичне
борбе, свега два борца преживела. У силном противнападу топ је
повређен, а непријатељ потиснут у Оток.74 Ова бора вођена прса
у прса била је крвава. Бригада је имала 22 погинула и 42 рањена,
укупно 64 борца избачена из строја, и то само за неколико часова
борбе. Налазећи се на отвореном простору и Немци су имали
око 25 мртвих и око 20 рањених.75 У време борби за село Оток,
ни највиши штабови нису знали да су Оток и пруга Винковци
-Брчко веома утврђени и да ће их непријатељ упорно бранити. Том
приликом су се извлачиле јединице немачке групе армија „Е“ из
Грчке. Не знајући то, Штаб 21. дивизије већ сутрадан после тешке
борбе Друге пролетерске од 7. децембра наредио је нови напад на
Оток. У току тих дејстава који је само делимично успео, бригада
је имала 4 погинула и 16 рањених. Штаб 21. дивизије ни овог пута
није био задовољан, и не извлачи поуке из дотадашњих дејстава.
Наредио је нови напад који је изведен 9. децембра. Уместо да
уморној и промрзлој бригади омогући предах, он јој упућује прекор.
О току и резултатима тог напада у Операцијском дневнику Друге
пролетерске бригаде пише: „У напад се пошло у 10 часова и то два
батаљона у директном нападу на село. Борба је била врло жестока,
у садејству авијације и минобацача... Са одстојања је извршен
јуриш на непријатељске положаје и то по брисаном простору.
Непријатељ је сачекао наше храбре борце на блиском остојању
и на брисаном простору отворио паклену ватру из свих оружја и
тако наши затечени на брисаном простору и тучени жестоко нису
могли продирати даље... Наши губици: мртвих 14, рањених 46 и
контузованих 3.“76 Овде су Немци 12. децембра извршили и један
противнапад на положаје Бригаде. Борбу, која је трајала око три сата,
помагала је авијација Црвене армије која је успешно тукла циљеве
у Отоку и прузи Винковца - Брчко. Бригада је имала 4 погинула и
16 рањених, а непријатељ око 20 мртвих и толико рањених. После
два дана, 14. децембра, бригада је, у склопу дејстава више јединица

74
ВА, Бранислав Јоксовић, Ратни дневник, необјављени рукопис за период 11-30.
новембра 1944.
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на читавом фронту, извела још један последњи напад на овом
сектору фронта и успела да протера Немце и усташе до југоисточне
територије Отока и да поруши пругу на пет места. У том нападу,
бригада је имала једног погинулог и 12 рањених, а непријатељ 5
мртвих и 15 рањених.77 Борбе око Отока и на утврђеној прузи биле
су веома жестоке. За десет дана борби губици су били превелики:
45 погинулих а рањених 132, укупно 177 избачено из строја. После
ове борбе Другу бригаду је сменила 5. српска бригада. Смена је
извршена у вези с одлуком Врховног штаба да се Друга пролетерска
бригада поново врати у матичну 2. пролетерску дивизију. После
нешто више од месец и по дана проведених на Сремском фронту,
18. децембра бригада је кренула у састав 2. дивизије, након четири
месеца борбених дејстава у саставу 21. дивизије. После неколико
дана пешачења до Руме, а од Руме, 21. децембра пребацила се
железницом у Земун и сутрадан се пребацила у Београд где је остала
до 26. када је привремено смештена у Крагујевац. После недељу
дана, 3. јануара 1945. године, вратила се у Београд, где се окупила
цела Друга пролетерска дивизија као резервна јединица Врховног
штаба. У време одмора бригаде у Београду, на Сремском фронту
су вођене драматичне борбе. Јаке немачке јединице извршиле
су један изненадан и јак напад на 21. дивизију, нанели јој знатне
губитке, заузеле села Камлетнице и Нијемце и продрли све до реке
Босута. Сем тога, Немци су 3. јануара успели да заплене знатан
број артљеријског оруђа, које је услед муњевитог изненађења и
непријатељског продора било немогуће извући.78 После тешких
борби, увођењем 1. пролетерске и 5. крајишке бригаде у борбу,
непријатељ је заустављен и потиснут. Непуне две седмице од тих
догађаја, док је бригада још била на одмору у Београду, немачке
снаге су преузеле још један, до тада најјачи противнапад на
Сремском фронту. Та немача операција, позната као „Зимска олуја“,
почела је 17. јануара. Немци су тај напад извршили са три дивизије;
изненада и силовито првог дана, 17. јануара, заузели су Tоварник,
Мехово, Ловас, Шидске Бановце и Илачу; а сутрадан Шид,
Шаренград, Новак, Бапску и Млинце. Они су, сем изненађења, били
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и надмоћнији, посебно у тенковима и јуришким топовима. И тада
су успели да нанесу озбиљне губитке јединицама 1. армије. Тог дана
када су немачке снаге почеле „Зимску олују“, на тражење Штаба
1. армије, Врховни штаб је из своје резерве хитно упутио Другу
пролетерску дивизију, значи и Другу пролетерску бригаду. Бригада
се за врло кратко време спремила за покрет. На железничкој станици
Земун бригада се укрцала у воз и кренула према Чортановцима.
Од Чортановаца, преко Беочина, за два дана пешачења, бригада је
стигла у Илок. Два дана је бригада боравила у Илоку и утврђивала
градић за евентуалну одбрану. Следећа два дана, 22. и 23. јануара,
бригада је (са бригадама дивизије) извршила два напада на немачке
положаје. Од Илока где се налазила, бригада је требало да пређе око
15 километара до одређене линије напада. Из покрета бригада је
уведена у напад и то на одсеку фронта Раков салаш - Салаш Сенеца.
У току целе ноћи вршени су узастопни напади како би се пробила
непријатељска одбрана. Али већег успеха није било. Заузети су
само предња линија испред села Ловос, услед брисаног простора и
видне ноћи.79 Нови напад почео је 23. јануара у подне, на брисаном
простору. Иако је напад добро изведен и жесток и он је остао без
неког успеха, опет уз велике жртве. У оба ова напада губици Друге
пролетерске, услед брисаног простора, и вршења јуриша по таквом
терену били су превелики: погинулих 41, рањених 190, контузованих
4 и 3 нестала.80 Оба ова напада имала су трагичне последице због
погрешног командовања од највиших до најнижих штабова који су
командовали да се уведу јединице у борбу после напорног марша и
готово неприпремљене; сем тога погрешно је било нападати дању на
брисаном простору, када се на снегу види сваки, па и најмањи траг.
Неколико дана после борби у рејону Новак Бапска и Ловаса, Бригада
је повучена у резерву. Од 3. фебруара, бригада је (као цела дивизија)
у Илоку, као армијска резерва. У то време бригада је попуњена са
700 нових бораца.81 Једна од највећих грешака Штабова јединица
на Сремском фронту била је неправилна употреба радио станица.
Немци су путем прислушкивања долазили до значајних података.
Знали су скоро све о распореду и намерама партизанских јединица,
те им није било тешко да се на основу тога ефикасно супротставе.

Зборник, I, 18, 31
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То је била велика предност немачког командовања у односу на
партизанско које није располагало подацима о непријатељу, те су
због тога губици били превелики.

Борбе на Дрини и Босни
Крајем децембра 1944. и почетком јануара 1945. немачка
дивизија „Скендербег“ и моторизовани делови немачке 11. ваздухопловне пољске дивизије биле су последње немачке јединице које су
се пробиле од Сарајева преко Власеници и Зворника на север. Да би
олакшале себи положај при пробоју, немачке јединице су почетком
фебруара извршиле форсирање Дрине у рејону Зворника и успеле
да успоставе мостобран дубине 2 км и ширине 3 км. Врховни штаб
био је забринут оваквим развојем догађаја у долини Дрине. Тако
је 8. фебруара, наредио Другој пролетерској дивизији да се хитно
из Илока упути на простор Шабац - Богатић. У две маршевске
колоне 2. дивизија је за четири дана избила на Дрину и посела десну
обалу Дрине у зони од Сипуља до Малог Зворника. Тако је Друга
пролетерска бригада доспела на јужно крило Сремског фронта.
У међувремену, партизанске јединице успеле су да ликвидирају
немачки мостобран код Зворника и да очисте десну обалу Дрине, па
је бригада распоређена на фронт уз Дрину, узводно и низводно од
Бање Ковиљаче. Са тог рејона вршени су мањи испади извиђачких
група преко Дрине, које су тукле непријатељске колоне ватром
минобацача, тешких митраљеза и противтенковских пушки.
Али, ни Немци се нису предавали већ су из аутоматског оружја и
артиљеријом тукли положаје бригаде. У овим дејствима убијено је
16 немачких војника, уништено 12 камиона и 12 кола са опремом,
а бригада је имала три погинула и десет рањених бораца.82 У
Ковиљачи је бригада обележила своју трогодишњицу 1. марта.
Почетком марта Друга пролетерска бригада је распоређена у рејон
Думаче, Церовца и суседних села, а већ 12. марта је поново на
Дрини, у селу Бадовинцима, држећи положаје у рејону Куртовића
и Скокића. Од тада па до краја марта, било је релативно затишје на
том делу фронта, а у бригади су вођене значајне акције. Извршена
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је реорганизација бригаде која је преведена на тројну формацију: од
пет батаљона формирана су три. Сада су батаљони имали око 800
бораца а имали су своје митраљеске и минобацачке чете и друге
специјализоване јединице. Бригада је са новом попуном имала око
2.500 бораца и старешина. Крајем марта, поред припрема за пробој
Сремског фронта, поново је образована група дивизија (као у лето
1944. при продору у Србију, од Друге пролетерске, 5. крајишке и
17. источнобосанске). Сада је названа јужна оперативна група и
предвиђена је да дејствује на јужном крилу Сремског фронта. У
рејону села Лешнице Друга пролетерска је превезена скелама преко
Дрине 1. и 2. априла и кренула је према Брчком. У току дводневног
наступања сударила се са немачким јединицама у Горњем Бодеришту.
Борба је почела у подне, а завршила се пред поноћ. Било је неколико
јуриша партизана и противјуриша Немаца, али су Немци почели да
се повлаче према Брчком. Губици су били велики у бригади: погинуо
је 31 борац, а 84 рањена, а и Немци су имали око 40 мртвих и већи
број рањених. После Бодеришта на ред је дошла борба за ослобођење
Брчког. Шестог априла вођене су борбе на прилазу овом граду, а
сутрадан после борбе која је почела у подне а завршила се увече,
Брчко је ослобођено. У овим борбама на прилазу града бригада је
имала 8 погинулих и 34 рањена борца, док је непријатељ имао око 40
избачених из строја.83 У овој борби бригада је заробила 28 официра и
подофицира и 890 војника домобрана.84 У међувремену, у међуречју
Саве и реке Босне појавила се група четника и усташа у рејону села
Броник. Бригада је 11. априла напала ту групу и протерала је из тог
села. У овој борби убијено је седам усташа а заробљено 11 четника и
један усташа. Губици бригаде су били такви да је један погинуо и три
борца су рањена. У току 11. априла јединице бригаде учествовале су
у нападу на Босански Шамац који је ослобођен у току дана. У борби
за ослобођење града бригада је имала шест рањених, док су немачке
јединице имале више рањених. После тих борби, ударом јединица ка
главном правцу, Сремски фронт је 12. априла 1945. године пробијен.
Друга пролетерска бригада је после тога, 14. априла, пребачена на
леву обалу Саве, у Славонију, и стигла до Жупање и Бабине Греде,
да би се 16. априла вратила на десну обалу, у Босну. Сутрадан, по
повратку бригаде у Босну, 17. априла, догодила се велика несрећа.
83
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Брод који је Савом одвозио рањенике према Београду, наишао је на
пловећу мину и потонуо, тада се утопило 187 рањеника и болесника
из Друге пролетерске дивизије и других дивизија. Са огранака
Мајевице, где је провела недељу дана, Друга пролетерска бригада се
23. априла враћа преко Бјељине, Мартинаца и Сремске Митровице
у Земун. У Бежанију стиже 26. априла, где се неколико дана
припрема за првомајски свечани дефиле у Београду. На Сремском
фронту погинуло је 316, а рањено око 700 бораца и старешина Друге
пролетерске бригаде. Губици бригаде од њеног оснивања 1. марта
1942. до ослобођења земље били су: погинулих 1761, несталих 222,
укупно 3003 борца.85
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С. Урошевић, н. д. 574
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Погинули борци Друге пролетерске бригаде
на Сремском фронту
01. Аламовић Братислав
02. Алексић Алекса
03. Аранђеловић Спасо
04. Арсић Живадин
05. Балтић Михаило
06. Баралић Борисав
07. Баралић Властимир
08. Бешевић Добривоје
09. Билановић Лазо
10. Биорац Иван
11. Биорац Миодраг
12. Бирчанин Чедомир
13. Благојевић Стана
14. Благојевић Станоје
15. Богдановић Душан
16. Богдановић Милисав
17. Богдановић Славко
18. Богдановић Владан
19. Бојовић Милун
20. Бојовић Срећко
21. Божинић Миодраг
22. Божовић Богдан
23. Божовић Јовић
24. Божовић Милутин
25. Булатовић Рајко
26. Булатовић Владо
27. Булатовић Вуко
28. Булатовић Зарија
29. Буревић Милан
30. Царевић Бошко
31. Церовац Милош
32. Цветковић Игњат
33. Чалуковић Слободан
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34. Чавић Никола
35. Челиковић Мухамед
36. Ћилерџић Миломир
37. Дамјановић Борислав
38. Дамјановић Гвозден
39. Дамјановић Љубиша
40. Дамјановић Милојко
41. Даниловић Синиша
42. Даниловић Станоје
43. Демовић Илија
44. Драшковић Видосав
45. Дражић Даница
46. Дрљевић Стана
47. Џеховић Алија
48.Ђедовић Слободан
49. Ђокић Цветко
50. Ђокић Лика
51. Ђорђевић Драгослав
52. Ђорђевић Милојко
53. Ђорђевић Периша
54. Ђорђевић Радоје
55. Ђорђевић Шпиро
56. Ђорђевић Танасије
57. Ђукић Александар
58. Ђукић Даница
59. Ђурић Борка
60. Екмечић Дамјан
61. Екмечић Милош
62. Фемић Јосиф
63. Филиповић Милан
64. Филиповић Милутин
65. Филиповић Петар
66. Гачановић Славиша
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67. Гашић Благоје
68. Гашић Никица
69. Гавриловић Драгољуб
70. Гавриловић Драгомир
71. Гавриловић Живорад
72. Глигоријевић Влада
73. Глишић Станоје
74. Глишовић Станко
75. Гојковић Радош
76. Гроздановић Симо
77. Грујић Радомир
78. Хаџић Драгољуб
79. Илић Ђорђе
80. Илић Радојко
82. Илић Живота
83. Ивановић Милорад
84. Ивановић Петар
85. Ивановић Живорад
86. Ивовић Драгиша
87. Јаковљевић Добривоје
88. Јанковић Јован
89. Јанковић Михаило
90. Јанковић Милорад
91. Јовановић Момчило
92. Јаковљевић Веселин
93. Јањић Гојко
94. Јелић Божидар
95. Јелисавчић Александар
96. Јековић Богдан
97. Јеремић Андрија
98. Јездић Живота
99. Јојић Живорад
100. Јоксић Миодраг
101. ЈовановићД. Драгољуб
102. Јовановић С.Драгољуб
103. Јовановић Милован
104. Јовановић Миодраг
105. Јовановић Тодор

106. Јовановић Леко
107. Јовичић Радомир
108. Јовичић Душан
109. Јовић Слободан
110. Јововић Живорад
111. Качаревић Станимир
112. Капетановић Часлав
113. Карадаревић Божидар
114. Каралазић Живко
115. Касић Касим
116. Кнежевић Богдан
117. Коњевић Новак
118. Ковачевић Лука
119. Ковачевић Милан
120. Ковачевић Војислав
121. Козомора Лука
122. Красић Миодраг
123. Криванић Владимир
124. Крловић Јован
125. Крсмановић Миленко
126. Кујунџић Божо
127. Курчубић Радован
128. Кушић Милован
129. Лазаревић Милутин
130. Лазић Милан
131. Лазић Светомир
132. Лазовић Милојко
133. Лазовић Тасо
134. Лукић Радомир
135. Луковић Ђоко
136. Љешњак Светозар
137. Маловразовић Гојко
138. Мандић Светозар
139. Марчетић Петар
140. Марић Радоје
141. Марић Радојица
142. Маријановић Богољуб
143. Маријановић Гвозден
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144. Маринковић Милан
145. Марјан Никола
146. Марјановић Миломир
147. Марковић Михаило
148. Марковић Миломир
149. Марковић Милорад
150. Марковић Мирко
151. Марковић Радисав
152. Марковић Вукадин
153. Мартиновић Александар
154. Матић Рајица
155. Матијевић Рајко
156. Матовић Остоја
157. Мићић Петар
158. Мићовић Милан
159. Мићовић Велимир
160. Миковић Бранислав
161. Милачић Голуб
162. Милановић Ратко
163. Миленковић Обрад
164. Миленковић Сима
165. Миленковић Србобран
166. Милићевић Чедомир
167. Милосављевић Душан
168. Милосављевић Радојко
169. Миловановић Саво
170. Милошевић Љубивоје
171. Милошевић Милан
172. Милошевић Милојко
173. Милошевић Сретен
174. Миловановић Д. Драгољуб
175. Миловановић О. Драгољуб
176. Миловановић Душан
177. Миловановић Негован
178. Милуновић Добривоје
179. Миљковић Станислав
180. Мимовић Милољуб
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181. Минић Петар
182. Митић Владимир
183. Митровић Антоније
184. Митровић Милутина
185. Митровић Никола
186. Молеровић Александар
187. Мосуровић Милутин
188. Музалевско Александар
189. Ненадић Милорад
190. Ненадић Рајко
191. Нешић Михаило
192. Николић Добривоје
193. Николић Недељко
194. Николић Предраг
195. Николић Живан
196. Новаковић Драган
197. Новаковић Драгољуб
198. Новаковић Новак
199. Новаковић Стојан
200. Нововић Мирко
201. Њего Јово
202. Обрадовић Миломир
203. Обрадовић Радомир
204. Обрадовић Рајица
205. Обровић Добривоје
206. Огњановић Јовиша
207. Остојић Величко
208. Панић Славка
209. Пантовић Ђорђе
210. Павићевић Ружица
211. Павловић Будимир
212. Павловић Миленко
213. Павловић Милун
214. Пауновић Душан
215. Пејић Стеван
216. Петковић Миливоје
217. Петрић Живорад
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218. Петронијевић Ђорђе
219. Петронијевић Олга
220. Петровић Драгослав
221. Петровић Негован
222. Петровић Сободан
223. Петровић Вукадин
224. Поњовић Андрија
225. Поњовић Драгиша
226. Поповић Милован
227. Поповић Мутимир
228. Познановић Милисав
229. Пунавица Живорад
230. Радојевић Андрија
231. Радоњић Милисав
232. Радосављевић Милорад
233. Радосављевић Војислав
234. Радошевић Милисав
235. Радовановић Вељко
236. Радовић Спасоје
237. Рајковић Добросав
238. Ракићевић Драган
239. Ракићевић Љубисав
240. Ракићевић Обрад
241. Рамић Ђорђе
242. Ранковић Новак
243. Ранковић Петар
244. Ристановић Радојко
245. Ристић Миливоје
246. Ристић Величко
247. Руменић Милован
248. Самарџић Никола
249. Секулић Александар
250. Симић Милован
251. Симић Жарко
252. Симовић Радисав
253. Смиљанић Десимир
254. Сократи Ферини

255. Сретеновић Момчило
256. Стаменић Јеврем
257. Стаменић Милован
258. Станић Михаило
259. Станкић Бранислав
260. Станкић Милутин
261. Станић Благоје
262. Стевановић Милан
263. Стевановић Миломир
264. Стевовић Миливоје
265. Стојановић Петар
266. Стојановић Радомир
267. Стојковић Живорад
268. Стризовић Милорад
269. Стризовић Миодраг
270. Шћепановић Радомир
271. Шегрт Никица
272. Шегрт Никола
273. Шубић Лариса
274. Шуковић Бранислав
275. Шундерић Милета
276. Тадић Милун
277. Танасковић Миленко
278. Тимотић Душан
279. Тодоровић Андрија
280. Тодоровић Димитрије
281. ТодоровићМихаило
282. Тодоровић Ратко
283. Топаловић Михаило
284. Топаловић Радисав
285. Трифуновић Душан
286. Трифуновић Недељко
287. Тримо Николао
288. Трнавац Милојко
289. Тутуновић Жика
290. Урошевић Јарослав
291. Васовић Љубинко
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292. Вемић Петак
293. Вербић Рајко
294. Весовић Стеван
295. Вилотијевић Тодор
296. Вилотијевић Вилотије
297. Војиновић Мирко
298. Вранеш Никола
299. Вучићевић Крстомир
300. Вучићевић Угљеша
301. Вујадиновић Бошко
302. Вујичић Миљко
303. Вујичић Мојсије

304. Вујиновић Мирко
305. Вучићевић Бранко
306. Вукомановић Љубиша
307. Вуковић Аћим
308. Вуковић Светислав
309. Зарић Алекса
310. Зарић Милорад
310. Живковић Радисав
311. Живковић Б. Живота
312. Живковић Ж. Живота
313. Булатовић Вуко
314. Коњевић Новак
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Summary
The period of combat activities of the Second Proletarian Brigade,
before and after the battle of Prijepolje, can be divided into two parts.
The first one, liberation of large territories and effects of its expansion
and defense and the other, the loss of the territory and acting in the
limited conditions of the room to maneuver, because the free territory
had been reduced and usually bordered with the territory occupied by
its units, or it operated on the occupied territory, in the area taken by the
enemy. During the fighting in western Serbia, it was within the Second
Division for the first time for a month, the second time within the Task
Force of the Division it managed to act in that area for over two months
and return to the area from which it had set off to the free territory.
After the second return from western Serbia, staying of the brigade in
Montenegro was used for a wide variety of preparations before definitive
breakthrough in Serbia. Within the Operations Group, it contributed to
the rapid breach in Serbia. This period was also filled with daily marches
and battles. In Belgrade-operation, the Second Proletarian Brigade had
for its allies, against the Germans, the troops of the Red Army, whose
units had heavy technique and armament but reduced manpower, and
acting together with units of the Red Army made up for this lack. In the
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final part of the front of Srem, in joint activities with the units of the Red
Army, the Second Brigade was in conditions of frontal warfare, and in
such a situation that its success depended solely on the breakthrough of
the enemy’s positional defense. Hence it is understandable that the losses
and failures of the units were high, due to commands from the highest to
the lowest headquarters, which were forcing, persistently, unequal form of
attacks on the enemy organized in trenches. The Brigade is among those
partisan units that gave and contributed most, not sparing themselves the
effort, sacrifice and victims, in order to gain victory over the enemy. The
fighters who fell in the struggle for freedom of the country oblige us to
study combat trails of the veterans of the Second Proletarian Brigade.
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Слађана ВАСИЉЕВИЋ
докторанд ФПН Београд
одсек култура и медији

УДК: 741.5:32(497.1)"1945/1946"
741.5(497.1)(091)

„НАРОДНИ СУД“ - КАРИКАТУРА
ПЈЕРА КРИЖАНИЋА У НАРОДНОМ
МУЗЕЈУ УЖИЦЕ
„Све ће проћи. И људи и појаве.
Људи, ма како моћни и појаве, ма како масовне. Остаје истина.“
Пјер Крижанић

Апстракт: Процес правне рехабилитације Милана Недића,
председника владе Србије под немачком окупацијом у II светском
рату, који је почео 8. децембра 2015. пред Вишим судом у Београду
отворио је тему стару 70 година. Иако није реч о историографској
рехабилитацији, истраживачи су потражили нове трагове у
старим изворима. У Народном музеју у Ужицу, у збирци Историје
уметности, чува се оригинални уметнички рад Петра Пјера
Крижанића под називом „Народни суд“. Овај познати југословенски карикатуриста, потписао је карикатуру величине 31х31мм.
Година када је карикатура настала не види се добро јер је последњи
број непотпун, али је веома извесно да је у питању 1946. када је
Милан Недић изручен Југославији. Покренутим судским процесом
карикатура коју чува Ужице поново је постала атрактивна за
анализу, а поруке упућене јавности пре 70 година актуелне, посебно
што овај рад, колико нам је познато, до сада није публикован.
Кључне речи: Петар Пјер Крижанић, карикатура, Милан
Недић, народни суд.
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Политичка карикатура као
новинарски жанр
Политичка карикатура стара је колико и сама штампа. Међу
ауторима раних карикатура и њој сличних врста (гротеске, пародије,
ироније) има и познатих сликара попут Леонарда Давинчија,
Франциска Гоје, Пабла Пикаса, али карикатура никада није досегла
углед врхунског ликовног жанра.
Реч карикатура долази од италијанске речи caricare што значи
натоварити, претерати. У почетку се појам односио на портрет
на коме су карактеристике особе претеране из сатиричних или
хумористичних разлога, а данас се користи за готово све врсте
сатиричног цртежа у свету познатог као cartoon.1
Први примери карикатуре у историји уметности везују се
за портрет током 16. века, као реакција на ренесансну тежњу да
се идеализује изглед људи. Од портретне карикатуре временом се
развила ситуацијска карикатура „хумористички или сатирички
приказ људи, њихова изгледа, понашања, навика као и сувремених
догађаја, састављена каткад и од двају или више цртежа, најчешће
с намјером да изазове смех“2. За разлику од портретне, ситуацијска
карикатура представља више људи - породицу, групу, па чак и
читаво друштво и најчешће спада у ангажовану карикатуру, док су
портретне превасходно у функцији забављања публике. Поједине
језичке културе имају два израза за карикатуре у ужем смислу
(портретне) и у ширем смислу (ситуацијске које се још називају гегкарикатуре, цртани виц, па чак и стрип-карикатуре): „у енглеском
језику се називају „cartoon“ и „caricature“, у италијанском „caricatura” и „vignetta umoristica” (или „disegno umoristico”), у француском
„caricature” и „dessin humoristique” (или „dessin satirique”) док се у
немачком појам „die Karikatur” употребљава за оба термина“.3

1
Lucie-Smith, E. (1984). Dictionary of Art Terms. Thames and Hudson, Лондон , стр.
42-43.
2
Дулибић, Ф. (2005). Дефинирање карикатуре као ликовне врсте. Карикатура:
Загребачки појмовник културе 20. стољећа. ур. Александар Флакер, Филозофски
факултет Загреб. Наклада Слап, стр. 11.
3
Исто.
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Популарност карикатуре креће током 19. века са масовном
дистрибуцијом штампе, а током 20. века се још више повећава: „јавља
се мит о карикатуристи који се храбро супротставља савременим
структурама моћи“.4 Као новинарска форма карикатура је прави
пример интерпретативног новинарства, а да би карикатуриста могао
да буде „тумач“, да у једној или тек неколико слика интерпретира
комплетан догађај, потребно је да испуни услов који наглашава
проф. др Неда Тодоровић при дефинисању поступка обраде теме:
„Услов за интерпретирање догађаја је - његово разумевање у ширем
контексту друштвеног значења“.5
Карикатуриста се служи особеним језиком - користи
ентимем (скраћен закључак у коме се једна премиса изоставља,
али се у мислима (en thymo) може допунити - нпр. на основу изјаве
„сви људи су смртни“, ентимем би био да је и Сократ смртан јер је
и он човек6, или метафору (карикатуристи се у игри метафорама
труде да примене причу или мит који су познати читаоцима и тако
повежу непознато са познатим7). Од реторичких механизама које
карикатуристи употребљавају да ефектно искористе ограничени
простор могу се издвојити: контраст (карикатуриста указује на неку
супротност), коментар (аутор износи тврдњу, без објашњавања)
и контрадикторност (карикатуриста позива јавно мњење да
осуди појаву).8 При анализи тог комплексног вербално визуелног
комуникативног догађаја није довољно само разматрати садржај већ
треба узети у обзир све елементе: 1) линија и форма, 2) величина
приказаних објеката, 3) физиономска истицања и пренаглашавања,

Благојевић, С & Ралевић, Т. (2013). Криза штампе, али не и карикатуре: Пример
анализе политичке карикатуре у дневној штампи. Медијски дијалози,часопис за
истраживање медија и друштва, год. 6, бр. 16. Истраживачки центар Подгорица.
IVПЕ Цетиње, стр. 270.
5
Тодоровић, Н. (2002). Интерпретативно и истраживачко новинарство. Чигоја.
Београд, стр. 18.
6
Тадић, Љ. (1995). Ентимем-реторички силогизам. Филозофија и друштво бр. 7.
Институт за филозофију и друштвену теорију. Београд, стр. 65.
7
Благојевић, С & Ралевић, Т. (2013) Криза штампе, али не и карикатуре: Пример
анализе политичке карикатуре у дневној штампи. Медијски дијалози,часопис за
истраживање медија и друштва, год. 6, бр. 16. Истраживачки центар Подгорица.
IVПЕ Цетиње, стр. 373.
8
Medhurst, M., and Desousa, M.(1981). Political Cartoons as Rhetorical Form: A Taxonomy of Graphic Discourse. Communication Monographs, Volume 48, Issue 3, стр
205-207.
4
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4) позиционирање објеката у датом простору, 5) ритмичка монтажа,
6) однос текста и визуелног.9 Ови елементи тек заједно стварају
утисак о начину представљања одабраних ликова.10

Политичка карикатура у Србији
Готово истовремено са првим радовима Оноре Домијеа,11
усамљени примери карикатуре појављују се и у Србији у виду летака
и памфлета, да би се захваљујући техничком напретку штампе
половином века појавио и први хумористички часопис. „Отварањем
литографског одељења београдске штампарије, 1846. почела је нова
ера у развоју српске штампе и новинарства, јер су створени неопходни
технички услови за модерније илустровање књига и новинских
текстова, а то се веома повољно одразило на развитак карикатуре“12.
Прва српска новинска карикатура објављена је у листу „Шаљивац“
1850. која се, иако непотписана, приписује сликару Димитрију
Аврамовићу. У Новом Саду се од 1860. покрећу шаљиви листови

Благојевић, С & Ралевић, Т. (2013). Криза штампе, али не и карикатуре: Пример
анализе политичке карикатуре у дневној штампи. Медијски дијалози,часопис за
истраживање медија и друштва, год. 6, бр. 16. Истраживачки центар Подгорица.
IVПЕ Цетиње, стр 376.
10
Medhurst, M. аnd Desousa, M.(1981). Political Cartoons as Rhetorical Form: A Taxonomy of Graphic Discourse. Communication Monographs, Volume 48, Issue 3, p. p.
197 –236.
11
Оноре Домије (1808-1879) француски сликар, графичар, вајар и најзначајнији
карикатуриста 19. века. Сатирична дела којим је критиковао друштво и власт
почео је да ствара 1830. године, у време када је Шарл Филипон, либерални
новинар основао часопис Карикатура (La Caricature), у коме је спојио новинарство
и уметност карикатуре. Домије је 1832. нацртао карикатуру краља Луја Филипа
коју је назвао „Гаргантуа“ према истоименој књизи Франсоа Раблеа. Реч је о
призору екстремне себичности, окрутности и незајажљивости једног суверена.
Због цензуре „Гаргантуа“ никада није објављена. Литографија ове карикатуре
данас се налази у Националној библиотеци у Паризу. Домије је осуђен на шест
месеци затворске казне, а после одслужења, иако је наставио да критикује режим
и друштво, никада више није био оптужен. О зачецима карикатуре више у књизи
Виктора С. Наваског Уметност контроверзи - политичке карикатуре и њихова
трајна моћ, (Албатрос Плус, Београд, 2014)
12
Новаковић, С. (1992). Новинска карикатура. Два века српског новинарства,
Институт за новинарство, Бигз, Београд, стр 60.
9

154

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

„Народни суд“ - Карикатура Пјера Крижанића у Народном музеју Ужице

Месечар, Комарац, Змај, Стармали, Невен, испуњени карикатурама
и кратким стриповима. За развој новинске карикатуре најзаслужнији
су Брана Цветковић који 1902. покреће лист Сатир, Бета Вукановић
која на изложби „Ладе“ представља шест портретних карикатура
и на тај начин уздиже уметничку карикатуру, као и Петар Пјер
Крижанић13 који карикатуру етаблира као новинарски жанр.
У „Политици“, која је најстарији дневни лист у Србији,
карикатура се објављује бар једном седмично од настанка листа
1904. Пјер Крижанић објављивао је у свим водећим југословенским
листовима, а у „Политици“, где је био стално запослен од 1923,
карикатуре су најчешће заузимале насловне стране што потврђује
вредност његовог умећа, али и значај карикатуре као новинарског
жанра. „Књижевне новине“ пренеле су његову мисао да карикатура
добија прави значај када „своје жртве“ посматра у ширем контексту:
„када је од исмевања појединца без већих морализаторских
претензија прешла на жигосање идеја и догађаја, изобличавајући
човека не више као приватну личност, него као фактора важног, а
понекад и судбоносног у јавном животу народа, она је постала једна

Пјер Крижанић (Глина, 1890-1962, Београд) Студирао на Вишој школи за
умјетност и умјетнички обрт у Загребу. Карикатуром се бавио од 1908. када је
почео да сарађује у сатиричном часопису Коприве под псеудонимом Пјер, да би из
политичких разлога сарадњу прекинуо 1911. после чега је, под сумњом саучесника
у једном атентату, био затворен и протеран из Загреба. Од 1918. био је уредник
Коприва, а 1922. дошао је у Београд и запослио се као карикатуриста у Новом
листу а од 1923. и у Политици. Учествовао је у оснивању Јежа тј. Ошишаног
јежа од 1935. године. За време Другог светског рата склонио се у Мостар, а 1944.
се пребацио на слободну територију и наставио да се бави карикатуром. Сматра
се родоначелником наше политичке карикатуре. Стално је био под притиском
цензура, али је увек одлучно реаговао на све друштвене и политичке промене.
Већ првим карикатурама превазишао је ниво новинског илустратора и стекао
велику популарност, посебно између два рата када је био најактивнији. Његове
карикатуре биле су озбиљно оружје у борби против постојећег режима, „нападао
је“ експлоататоре, корупцију, диктатуру, а најчешће фашизам. Издао је и мапе
карикатура: Наше муке (1923), Куку Тодоре (1926) и Против фашизма (1927-1947,
издато 1948). Бавио се и ликовном критиком, објављивао је у Политици, Ријечи
и Животу. Од 1967. Вечерње новости су, у његову част, установиле годишњу
награду Пјер за најбољу ангажовану карикатуру. (Станишић, Г. 2013. Nobody is
Perfect: карикатура у делима југословенских уметника из збирке Народног музеја
у Београду. Каталог. Народни музеј Београд. Публикум, стр. 104).
13
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од борбених друштвених снага.“14 Карикатура се развијала временом
од гротескних цртежа до посебног језика алузија и алегорија. Загорка
Јанц (1968) каже: „Можемо рећи да су ове карикатуре касније постале
права илустрована хроника политичких и економских прилика и
огледало светских догађаја, пројектованих у нашој малој средини
пуној великих амбиција.“15
Већ у редакцији „Ошишаног јежа“ чији се први број појавио
почетком 1935. ствара се „изузетно даровита и разноврсна група
карикатуриста, који већ тада, представљају светску вредност
у новинској карикатури.“16 Водећи карикатуристи (Димитрије
Аврамовић и Јован Јовановић Змај) посежу за истим средствима као
и савременик Бранислав Нушић у комедији „Госпођа министарка“
и негативне друштване појаве смештају у друге земље. „Сликајући
претежно личности из културног живота свога доба, а задирући
и у остале области друштвеног живота, и Аврамовић и Змај
позајмљују мотиве из аустроугарске друштвене средине“.17 На овај
начин избегавају бурне критике којe прате карикатуре од њиховог
првог излагања 1910. године у организацији Друштва српских
уметника „Лада“. Због изложених радова Бете Вукановић „било је и
увређених, оних који су јој претили судом и адвокатима, сматрајући
да карикатура руши њихов друштвени углед“18.
Прва послератна изложба југословенских карикатуриста
одржана у Београду 1948. изазива пажњу и публике и народне
власти, а „Књижевне новине“ јој посвећују пажњу у два броја.
Велибор Глигорић пише о блискости овог жанра са публиком:
„Када карикатура поникне из онога што је борбено и стваралачко
у народу, она проструји кроз народне масе таквом брзином да јој
нема равне у снази и ширини и распрострањености ефекта. Смех

Крижанић, П. (1948). Снага карикатуре. Књижевне новине, лист за књижевност,
уметност и друштвена питања. Ур. Миодраг Перишић. Удружење књижевника
Србије, Београд, год. 1, бр. 16, стр. 3.
15
Јанц, З. (1968). Стара српска карикатура и сатира. Каталог. Београд. Музеј
примењене Уметности; НИП „Политика“.
16
Савић, Д. (1992). Успон српске карикатуре. Два века српског новинарства,
Институт за новинарство, Бигз, Београд, стр 65.
17
Новаковић, С. (1992). Новинска карикатура. Два века српског новинарства,
Институт за новинарство, Бигз, Београд, стр 60-61.
18
Исто, стр 62.
14
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громак, силовит, који она тада изазове избија еруптивно из народне
душе.19“ Ото Бихаљи Мерин уочава моћ смеха, слике и брзине, тј.
„муњевитог осветљавања прилика“ као важних особина карикатуре:
„Вештим и убедљивим доказивањем, сатира и карикатура могу
често да постигну шире и брже дејство него једна дубокоумна
научна расправа. То лежи у сликовитости и упечатљивости њиховог
начина изражавања. Смех је оружје прогреса, ако одјекне на правом
месту и у право време“.20 Бранко Драшковић истиче да је карикатура
„масовно агитацино средство“ које је применом у штампи добило
пун замах, а Владислав Рибникар види карикатуру као: „не само
корисно васпитно средство, већ и оштро оруђе у борби против
унутрашњих и спољних непријатеља радног народа“.21 Рибникар
оцењује да карикатура у Југославији: „није ничим спутана“.
Ова тврдња званично је побијена шест деценија касније
(2007), на изложби „Примери цензуре и аутоцензуре у српској
штампи 20. века“. Аутор изложбе проф. Југослав Влаховић позвао је
карикатуристе да сведоче о примерима цензуре из личног искуства.
На основу количине пристиглих радова и уз помоћ „Јежа“ у уводу
каталога Влаховић закључује да је цензура пратила карикатуру попут
сенке у сва три друштвена система који су се променили у протеклом
веку. „И краљ (Александар) и друг (Тито) и господин (Слободан) и
браниоци њихових ликова и дела остављали су трагове своје власти
покушавајући да обришу неке моменте тј. цртеже који им нису били
по вољи.“22 Каталог сведочи да је још 1934. „Политика“ забранила
карикатуру Ђорђа Лобачова (на којој два пса говоре о аријевском
педигреу) због бојазни да не увреди Трећи рајх. Државни цензор
је 1937. склонио из „Политике“ стрип „Мики и његов двојник“, јер
га је подсећао на личности са југословенског двора, а дописник

Књижевне новине, лист за књижевност, уметност и друштвена питања. Ур.
Миодраг Перишић. Удружење књижевника Србије, Београд, год. 1, бр. 17, стр. 3.
20
Књижевне новине, лист за књижевност, уметност и друштвена питања. Ур.
Миодраг Перишић. Удружење књижевника Србије, Београд, год. 1, бр.16, стр. 3.
21
Исто.
22
Влаховић, Ј. (2007). Карикатура и цензура:примери цензуре и аутоцензуре
у српској штампи 20. века (Од Пјера до Коракса). Зрењанин: Народни музеј,
Београд: Цицеро.
19
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„Њујорк Тајмса“ протеран је из Београда јер је о томе известио.
Лист „Младост“ повучен је из продаје 1958. због карикатуре
Драгана Руменчића о побуни студената због хране у мензи (у којој,
на цртежу, уживају свиње). Карикатура Југослава Влаховића 1974.
избачена је из НИН-а пред само штампање, јер је један од ликова
сувише подсећао на високог члана СКЈ. Због директне алузије на
црногорску мафију, на плакату Горана Ратковића за представу „Ало,
ође мобилни“ 1998. пиштољ је замењен телефоном. Са Кораксове
изложбе у „Прогресу“ 1996. избачене су све карикатуре Милошевића
и Караџића, а сам аутор је повукао остале. „Својеврсном цензуром у
новом миленијуму Новосађанин Љубомир Сопка сматра праксу свог
некадашњег дневног листа да му објављује радове, али без хонорара
тј. до коначног одустајања од карикатуре“.23
Стање се није променило ни након изношења података о
цензури и изложбе из 2007. сведочи Предраг Кораксић Коракс,
један од најуспешнијих карикатуриста данашњице. Почетком 2015.
Кораксић је примио награду „Службеног гласника“ уз речи: „Не бих
волео да ова награда послужи као деманти, односно у функцији да у
Србији цензуре нема. Јер, у Србији заиста има цензуре.“24 Кораксић
је за „Радио слободна Европа“ изнео личне примере: „Ако неко не
прихвати моју карикатуру, а ја мислим да је она ОК, ако је испунила
све критерије којих се ја чврсто држим и када сам сигуран да треба
да буде објављена, а уредник нађе неке примедбе или из неког свог
разлога неће да је објави, ја престајем да радим за тај медиј... То
сам доживео у „Времену“, „Новом магазину“, а из „Економиста“ сам
отишао кад тамо више нису могли да пишу моји пријатељи“.25
Цензурисање карикатура С. Новаковић види у самом избору
тема, истичући да се карикатуристи у време великог утицаја Агитпропа
све до 1948. баве великим историјским темама и обрачунима као
што је фашизам, да би крајем педесетих нова генерација „цртача

Исто.
Њежић, Т. (20.фебруар 2015). Коракс: Пацијената за мене увек има. Блиц.
Преузето 10. 4. 2015. са: http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/536324/Koraks-Pacijenataza-mene-uvek-ima.
25
Михајловић, Б. (20. фебруар 2015). Коракс: Мој Николић и даље има заденуту
кашику. Радио слободна Европа. Преузето 10. 4. 2015. sa: http://www.slobodnaevropa.org/content/koraks-moj-nikolic-i-dalje-ima-zadenutu-kasiku/26860132.html.
23
24
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смеха“ језиком цртане сатире започела дугогодишњи дијалог са
свакодневицом.26

Ошишани јеж, насловна страна, 29. јун 1935.

Новаковић, С. (1992). Смеха цртачи. Два века српског новинарства, Институт за
новинарство, Бигз, Београд, стр 462.
26
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Дугогодишњи уредник „Јежа“ (1948-1968), Љубиша
Манојловић, потврђује наређења „одозго“ да се примењује тзв.
совјетски прилаз хумору и сатири, односно да се истичу успеси пре
свега. „И, све је то био свет са нижих, безначајних спратова нашег
живота. Млекаџија који у млеко сипа воду, обесни шофер од кога
треба да се причувају пешаци, фрајер и фрајерка који су почели да се
облаче у Трсту, сумњиви благајник, па накупац и тако до директора
и његове секретарице као личности са највише степенице до које
је, и тада, чак после десет година живота у такозваној слободи и
демократији, тек досегла наша друштвена критика.“27 Ово сведочење
демантује промену назива листа који је од настанка 1935. носио назив
„Ошишани јеж“ јер су многи текстови брисани пре објављивања, да
би након рата име „Јеж“ сугерисало да више нема цензуре. Ипак,
виспреност карикатуриста да већ у називу листа наговесте цензуру,
показује да су одувек налазили начина да се изборе за боље место
у новинарству и животу. Разни облици кажњавања и забране даљег
рада приморали су многе карикатуристе да сакрију идентитет и
потпишу се иницијалима или псеудонимом28, а најекстремнији
пример репресије власти било је убиство Драгослава Стојановића,
који је због плаката „Мајко Србијо помози” посвећеног избеглицама
из Хрватске, оптужен за ширење фашистичке пропаганде, а потом
и стрељан 1945. Да је и поред бројних недаћа и изазова позив
карикатуристе привлачан сведочи Александар Каракушевић - Клас,
добитник највиших признања и једини из ове бранше у Гинисовој
„Књизи рекорда“: „Очито је превладала љубав, затим веровање да
као карикатуриста могу постићи највише и да на свој начин могу
утицати да се нешто промени, побољша“29. Родоначелника политичке
карикатуре Пјера Крижанића водило је стремљење ка истини:
„Најбитнији задатак карикатуристе је увек бити на страни човека,
истине, правде, љубави, наде... Јер: све ће проћи. И људи и појаве.

Манојловић, Љ. (1992). На леђима јежа. Два века српског новинарства, Институт
за новинарство, Бигз, Београд, стр. 443.
28
Станишић, Г. (2013). Nobody is Perfect: карикатура у делима југословенских
уметника из збирке Народног музеја у Београду. Каталог. Народни музеј Београд.
Публикум, стр. 28.
29
Каракушевић - Клас, А (1992). Озбиљно размишљање о смешним стварима. Два
века српског новинарства, Институт за новинарство, Бигз, Београд, стр. 463.
27
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Људи, ма како моћни и појаве, ма како масовне. Остаје истина“.30
Положај и успешност савремене карикатуре сами аутори
различито оцењују. Зоран Матић Мазос (2008) : „Српска карикатура
данас није на завидном нивоу, нешто због транзиције и политичке
ситуације, а највише због лоших кадрова у новинским редакцијама.
Најгоре је што хумористичко-сатиричних часописа, у којима би
карикатура доминирала, готово да и нема. Стару, али већ добро
офуцану даму - „Ошишани јеж“, већ годинама води редакција у којој
доминирају сатиричари, без имало афинитета за добру карикатуру“31.
Борислав Станковић Стабор (2013): „Српски карикатуристи су
увек били у врху светске карикатуре. Мада се говори да је код нас
све у кризи, српска карикатура се још држи. Наше идеје су свеже.
Карикатуре које долазе из словенских земаља су промишљене
са озбиљном поруком и поуком, за разлику од оних које долазе
из развијеног, тј. света бизниса“32. Осим у дневној штампи и
специјализованим издањима савремене карикатуре могу се видети
сваке године на јединственој колонији карикатуре у Зрењанину, која
се одржава у част великана српске књижевности Стевана Сремца.
Колонија је део традиционалне манифестације „Бал у Елемиру“
- Сремчеви дани, која окупља значајне домаће ствараоце у овој
области, а оснивач и селектор је карикатуриста Константин Гросу.
Најуспешније карикатуре нашле су место у фонду Народног
музеја у Београду. У Збирци цртежа и графике југословенских
уметника 20. века чувају се 172 остварења. Уз жаљење што Народни
музеј не поседује радове Зука Џумхура и Предрага Кораксића
Коракса, кустоскиња Гордана Станишић (2013) оцењује: „Упркос
многим предрасудама, упркос беспоштедном „лову на вештице“,
карикатура је дала свој оригиналан допринос тзв. култури комичног,
а на путу изражавања става и мишљења, сазрела је у незаобилазни
мелем за људске слабости, друштвени катализатор којим се лакше

30
Крижанић, П. Вечерње новости. Београд. Преузето 15. 5. 2015. са: http://www.
novosti.rs/vecernje_novosti/akcije_i_nagrade.660.html
31
Матић Мазос, З. (21.новембар 2008). Кратка историја српске карикатуре,
Жикишон бр 22. Електронско сатирично- хумористички недељник, Параћин.
Преузето 10. 4. 2015. сa: http://www.zikison.net/mazos/kratka_istorija_srpske_karikature.php
32
Д.Б.М. (28. август 2013). Признања карикатуристи. Вечерње новости. Преузето
10. 4. 2015. са: http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:451113-Priznanja-karikaturisti.
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превазилазе проблеми свакодневног живота - што је најчешће ради
сопствених циљева, свесно (до одређене границе) и сама власт
толерисала“.

Карикатура „Народни суд“ Пјера Крижанића
Карикатура „Народни суд“ Петра Пјера Крижанића заведена
је под инвентарним бројем 134 у збирци „Историје уметности“
Народног музеја Ужице. За ову регионалну установу културе која је
надлежна за осам општина Златиборског округа важно је да у збирци
поседује рад реномираног аутора, а посебно што се Крижанић
неизоставно помиње у ужичком крају као косјерићки зет јер је био
ожењен са сликарком Лизом Марић-Крижанић.33 Тај оригинални
уметнички рад величине 31х31мм урађен је у техници гваш на папиру.
Како последњи број који означава годину настајања карикатуре
није цео (194_), а може бити 5 или 6, листањем „Политике“ где је
Крижанић био запослен, утврдили смо да карикатура „Народни суд“
није објављена ни 1945. ни 1946. у том листу. Тако смо ускраћени за
додатне информације попут новинског текста на који се карикатура
односи, али ћемо самом анализом рада испитати садржај и поруке
које је карикатуриста упутио те 45. или 46. док су још била свежа
сећања на рат и почињена злодела. Проблем рада дефинишемо
питањем: Како је представљена тема Народни суд? Задатак ће бити

Лиза Марић-Крижанић (1905-1982). Рођена је у Косјерићу као Драгиња Марић
од најраније младости с надимцима Драга и Лиза, удајом (1926) за карикатуристу
Пјера Крижанића постала је, и после развода (1950) остала, позната под његовим
презименом. Расла је између два брата, Сретена, есејисте, професора и академика, и
Драгослава, правника и државног саветника за међународно право. Током боравка
у Паризу (1925-1926), делећи стан с пријатељицом Десанком Максимовић, учила
је француски језик, сликала у атељеу Андреа Лота. Дипломирала је (1931) на
Филозофском факултету у Београду. Због несвакидашње лепоте преко 40 сликара
насликало је њен портрет, а Лиза је сликала пре свега цвеће, мотиве Београда и
Дубровника и смишља текстове за Пјерове карикатуре. Бомбардовање Београда
оставља је на улици, а након рата оболева од окоштавања кичменог стуба.
Материјална оскудица, заборав и осамљеност прате је до краја живота. Лизине
радове чува и излаже Галерија Легата у Косјерићу, Народни музеј и Музеј града
Београда, Спомен-збирка Павла Бељанског у Новом Саду. (Митровић. М. Мај,
2013. Диоген, магазин за културу, уметност, наукуи образовање, бр. 35, стр. 2125).
33
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да узимањем у обзир свих елемената карикатуре34 утврдимо шта
садржи задати проблем, а то ћемо урадити кроз анализу садржаја
(квалитативна метода). Рад поставља хипотезу да се на карикатури
налази генерал Милан Недић. Такође, намера је да скренемо пажњу
на значај карикатуре на информисаност публике код нас где има
дугу традицију и врсне карикатуристе, јер је карикатура у свету већ
показала колико је моћна, покренула дебате и изазвала протесте
(случај карикатуре пророка Мухамеда у часопису „Jyllands Posten“ у
Данској, 2005. и „Шарли Ебдо“ у Француској, 2015), па чак и довела
до жртава (убијено 10 карикатуриста и 2 полицајца у Паризу 2015).

Карикатура бр. 1. аутор Пjeр Крижанић, „Народни суд“, 1946.
Уметничка збирка НМ Ужице, гваш на папиру 31х31мм

Medhurst, M. аnd Desousa, M. (1981). Political Cartoons as Rhetorical Form: A Taxonomy of Graphic Discourse. Communication Monographs, Volume 48, Issue 3, p.p.
197–236.
34
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Садржај: Карикатура приказује две људске фигуре: представника народа обученог у сеоску ношњу са традиционалним
чакширама, гуњом и опанцима и војно лице у генералској униформи.
Сељак се ослонио на мотку на којој пише „народни суд“, загледан
је испред себе као да дубоко размишља, док генерал молећиво
гледа у сељака и десном руком прави покрет као да се правда. У
позадини карикатуре са леве стране нацртане су спаљене куће, са
десне стране логор Бањица и непрегледна гробља испред којих на
улазним капијама пише Крагујевац и Краљево, док је у централном
делу перспективе цртежа, испред брдовитог пејзажа, постављен низ
вешала.
1. Линија и форма: Крстови и објекти који чине потку цртежа
као да су лењиром цртани, постојани сведоци догађаја које никакво
тумачење не може променити. Са друге стране људске фигуре
нацртане су вијугавим линијама, оне су предмет тумачења и налазе
се „на сред сцене“, под рефлектором који је уперен са десне стране,
на шта указују сенке које падају на лево. Аутор на тај начин показује
да је тема суочавања генерала са народним судом у датом тренутку у
фокусу пажње и да су све очи упрте у ишчекивање исхода, баш као у
глумце на сцени. Линијом која лелуја попут реке назначен је пут од
вешала, чиме аутор сугерише да је протекло доста воде (времена и
догађаја у њему) док се нису срели „народни суд“ и генерал, а пут од
вешала, поред згаришта и гробаља води до генерала.
2. Величина приказаних објеката: Највећи објекат је сељак,
што указује на његов значај за дату ситуацију, јер он треба да донесе
одлуку, да суди. Фигура генерала је изразито мала у односу на сељака,
што указује на његову карактерну особину - мизерност, патуљасти
морал, јер је тешко поверовати да је у реалној ситуацији један човек
толико нижи од другог.
3. Физиономска истицања и пренаглашавања: Код сељака
су истакнуте црне, замишљене очи, дубоке боре урезане у образе,
велике и кошчате шаке које указују на тежак рад и времешност,
бели бркови као знак традиције и трајања, а лева нога у одлучном
искораку. Комплетна фигура оставља утисак жилавог ратника који
је многе битке оставио иза себе. Код генерала су пренаглашени
стомак и подвољак, указују на физиономију конкретне личности,
али и алудирају на лагодан живот чак и за време рата. Истакнути су
тамни колутови испод очију и пуне усне као физичке карактеристике
генарала, а поред ниске војничког ордења на централном месту на
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грудима нацртан је посебан орден који личи на кукасти крст какве су
носили нацистички војници.
4. Позиционирање објеката у датом простору: У првом
плану слике су сељак и генарал као судија и оптужени, с тим што
најзначајнију позицију заузима сељак као доминантан објекат.
5. Ритмичка монтажа, однос текста и визуелног: Пјерове
карикатуре често имају текст који допуњује цртеж, али одабрана
катикатура нема, тако да је посматрачу остављено да је разуме у
складу са личном информисаношћу и контекстом у ком су објекти на
цртежу смештени. Ношња сељака у боји земље искаче у први план
и због доминантности фигуре али и због асоцијације на земљу као
државу, на народ. Код генерала је црвеном бојом истакнута лента знак највишег војничког ранга, вертикална линија на официрским
панталонама, а затим и уши, које се вероватно црвене због притиска
од вести које ће ускоро чути. Бројни надгробни споменици, згаришта
и логор Бањица који се налазе у позадини слике указују да је генерал
на слици, коме ће народ судити, одговоран за смрт страдалих.
Генерал на цртежу могао би бити Милан Недић према
физиономији коју је аутор истакао - Недић је био крупан, скоро
дебео, имао је изразите подочњаке и пуне усне и увек је на средини
униформе испод врата носио орден35 који на први поглед подсећа
на кукасти крст, а верујемо да га је карикатуриста тако нацртао због
Недићеве колаборације са Немцима.36 Подсетимо, Милан Недић
је као херој Првог светског рата добитник Карађорђеве звезде са
мачевима 3. и 4. реда, а на карикатури се види Карађорђева звезда 3.
реда која се носи о врату.

Карађорђева звезда установљена је 1904. године у част обележавања Првог
српског устанка као признање за заслуге стечене за краља и отаџбину у миру и
рату.
36
Колаборације је недозвољена сарадња са окупатором. Опширније у :Стојановић,
А, Бајагић, Д. (2014). Милан Недић и његова улога у Другом светском рату у светлу
српске историографије и нових историјских извора, Историографија и савремено
друштво. Ниш, стр. 190-207.
35
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Генерал Милан Недић 1939. године,
преузето са Википедије

Недић је ражалован у децембру 1941. и влада у избеглиштву
одузела му је сва одликовања због тога што се сарадњом са окупатором огрешио о заклетву дату краљу. Ипак, карикатуриста је
Недића и након тога наставио да црта у униформи са ордењем, као
војног официра највишег ранга који је дошао на место председника
квислиншке владе. Пред опасношћу од уласка партизанских снага у
Београд, Недић је почетком октобра 1944. распустио владу и побегао
у Аустрију одакле је изручен Југославији 1. јануара 1946. Према
званичним подацима, Недић се убио 5. фебруара скочивши кроз
прозор док је чекао суђење. „Политика“ у којој је Крижанић радио је
штуро извештавала о „случају Недић“.

Насловна страна Политике,
9. јануар 1946.
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За време Недићеве „Владе народног спаса“ (од 29. августа 1941.
до 4. октобра 1944. године) поштована су правила која је успоставио
немачки окупатор, тако да су на територији Србије формирани логори
за партизане, Јевреје, Роме, интелектуалце, политичке противнике, а
највећи је био Бањица у Београду. Историјски трагови показују да
је Недићева администрација пружала техничку подршку и доносила
расне законе37 тако да је кроз Бањицу према сачуваним подацима
прошло око 30.000 људи. Како књиге нису све забележиле, верује се
да је само толико стрељано, а да је према стварним показатељима
кроз логор прошло близу 250.000 људи. Др Венцеслав Глишић каже
да је само група од 500 лица доведена из Ужица у децембру 1941.
након пада „Ужичке републике“38. Такође, за време Недићеве владе
важила је политика окупационих власти да се стреља 100 особа за
једног убијеног Немца и 50 за рањеног. Одмазде по овим одредбама
кулминирале су октобра 1941. у Краљеву и Крагујевцу.39 Гробља
Крагујевац и Краљево на цртежу управо алудирају на наведена
стратишта и заједно са логором Бањица40 потврђују Недићев
идентитет на цртежу. Ипак, да бисмо били потпуно сигурни како
Крижанић црта генерала Милана Недића проверили смо да ли се у
листу „Политика“ међу објављеним карикатурама током ‘45. и ‘46.
појављује слична фигура. Пронашли смо шест карикатура.

Опширније у књизи историчарке Оливере Милосављевић (2006). Потиснута
истина: Колаборација у Србији 1941-1944. Огледи бр. 7. Хелсиншки одбор за
људска права у Србији. Београд. Доступно на: http://www.helsinki.org.rs/serbian/
doc/Ogledi07.pdf
38
Венцеслав Г: Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941-1945. Институт
за историју радничког покрета Србије, Рад. Београд. Доступно на: http://www.znaci.net/00001/84_5.pdf
39
У масакрима је страдало око 2.200 цивила у Краљеву, и око 2.800 људи у
Крагујевцу, међу којима је било деце, жена, стараца.
40
Логор Бањица (од 10. јула 1941. до 3. октобра 1944. године) затворен са крајем
Недићеве владе (4. октобар 1944. године).
37
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Карикатура бр 2. Политика, 1. јануар 1945.

Детаљ

Текст: Јуначка војска Совјетског Савеза и Народно-ослободилачка војска
Југославије честитају напаћеним и слободољубивим народима Нову Годину.

Садржај: Карикатура „1945“ објављена 1. јануара као честитка
читаоцима за нову годину настала је у време када Совјетска армија
напредује ка срцу Немачке. Нацртана је рука „Новог Совјетског
савеза“ која поклања букет са главама непријатеља и народних
издајника где се препознају: Хитлер, Мусолини, Хорти и други.
Напаћени народ представљају мршаве руке испружене са жељом
и ишчекивањем. Највећи објекат на слицу чини букет, што говори
колико је значајно да се пронађу злочинци и да се приведу правди.
Лица ухваћених иражавају изненађеност, љутњу, бес, збуњеност,
уплашеност, чиме аутор објашњава њихове различитости иако су
сви у истом букету злочинаца. Комплетну сцену надвисује у даљини
кип Слободе и звезда на небу, што симболизује победу правде и
идеја за које се борио народ и Народно-ослободилачка војска, што је
наглашено у тексту карикатуре. Ватромет око петокраке и контраст
тамне позадине у односу на светлије градове који на тај начин
изгледају као да сијају у ноћи, дају цртежу изглед новогодишње
честитке. У букету непријатељских глава налази се слична фигура
као на карикатури „Народни суд“ за коју мислимо да је генерал
Милан Недић.
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Карикатура бр. 3. Политика. 21. јануар 1945.

Детаљ

Текст: Хитлер: - У помоћ, подавиће нас ови таласи са Истока!
Недић: - Издржите, Фиреру, још мало док ми стигнемо - да се подавимо заједно.

Садржај: Карикатура „Заједно и у смрти“ показује да се
Хитлер са сарадницима налази на острвцету које окружују велики
„таласи са Истока“ и да се ближи крај његовој владавини. Аутор
показује да руска војска предвођена четворицом легендарних
маршала чија су имена исписана на таласима: Толбухин, Жуков,
Коњев и Рокосовски, стеже обруч око нацистичког вође и његових
сарадника. Када ово црта Крижанић већ ужива у слободном Београду
који је ослобођен још у октобру 1944. опсежном акцијом здружених
снага НОВЈ и Црвене армије под командом генерала Толбухина,
због чега је 1947. проглашен почасним грађанином. „Таласи“ су
предимензионирани, што показује уверење карикатуристе да ће да
потопе „бродоломнике“. Крижанић показује да генерал Недић остаје
на страни Хитлера и да би му помогао када би могао, али једино
што може је да дочекају заједничку судбину, односно да се подаве
у маленом чамцу који весла са својим сарадницима. Како Недића
видимо из полупрофила али више с леђа, примећујемо његове пуне
усне, подвољак и карактеристичне подочњаке које Крижанић црта и
на карикатури „Народни суд“.

169

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Слађана Васиљевић, докторанд ФПН Београд
Карикатура бр. 4. Политика, 27. јануар 1945.

Детаљ

Текст: Свети Сава - И њега су хтели да скину са постоља на који
га је уздигао српски народ и да га свуку у кал издаје и ставе у службу
фашистичког нечовека.

Садржај: Карикатура показује како је група људи набацила
конопац попут ласа на споменик Светом Сави и покушава да га
повуче са собом, док војник Народно-ослободилачке војске мачем
пресеца канап и тако спашава споменик, односно личност Светог
Саве. Из текста сазнајемо да група људи која вуче споменик
представља издајнике српског народа који користе име угледног
претка да оправдају своје поступке, да их објасне устројством
Светог Саве, следбеношћу његовог пута. Највећа фигура на цртежу
је споменик Светом Сави, што показује његов значај за српски
народ. Већа од осталих је и фигура војника који са обе руке држи
предимензиониран мач. Фигуре споменика, војника и мача заузимају
горњи део цртежа што и визуелно показује да су оне изнад групе
издајника, која као да се налази у блату. На мачу је урезан датум 20. 10.
1944. када је Београд ослобођен и означава победу над Хитлеровим
фашизмом у Југославији. Овим податком карикатуриста потврђује
антифашистички курс земље и одлучно деловање против издајника.
Фигура која предводи издајнике скоро је идентична фигури коју
аутор обележава као генерал Милан Недић на карикатури бр. 3 под
називом „Заједно и у смрти“.
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Карикатура бр. 5. Политика, 23. фебруар 1945.

Детаљ

Текст: Очистивши свету руску земљу Црвена армија иде да
ослободи словенску браћу и остале напаћене.

Садржај: Карикатура „Ослободитељица“ показује партизана
који испред себе потискује и гази немачке војнике, официре и
фашисте. Партизан представља Црвену армију што аутор потврђује
текстом карикатуре, али и позадином коју чине обриси познате
московске архитектуре: зидине Кремља и цркве Св. Василија
Блаженог. У позадини су и тенкови, а фигура партизана који
доминира над осталим људским фигурама показује величину армије
коју представља. Међу нацистима и фашистима између осталих
препознајемо: Мусолинија (у средини), Хитлера (крајње лево),
Франка (крајње десно), француског премијера Пјера Лавала (иза
Мусолинија). У друштву издајника препознајемо и фигуру каквом
Крижанић црта генерала Милана Недића, што због његове сарадње
са окупатором не одудара од званичних историјских чињеница.
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Слађана Васиљевић, докторанд ФПН Београд
Карикатура бр.6. Политика, 10. новембар 1945.

Детаљ

Садржај: Карикатура „Побегли у рату с бојног поља - побегли
данас са избора“ објављена је уочи избора за Уставотворну скупштину
који су организовани наредног дана, у недељу, 11. новембра 1945. На
изборима грађани Југославије изјашњавали су се гуменим куглицама
о облику владавине и унутрашњем уређењу државе. Карикатура је
постављена на насловној страни и прати текст „Сутрашњи плебисцит наших народа за нов живот и срећнију будућност“. Текст
подсећа читаоце да је Народни фронт најјача политичка снага за коју
ће милиони гласати, а облик владавине република, а не монархија.
Карикатуриста се поводом избора осврће на још један проблем који
у том периоду мучи државу и грађане, а то су нерашћишћени рачуни
са претходном, ратном владом на чијем челу је био Милан Недић, а
који је због сарадње са окупатором у првом квадрату приказан како
носи папире на којима пише „пета колона“ док у позадини трају
борбе за ослобођење државе. Положај тела Недића и фигура које
га следе указује да се крију и покушавају да неопажено побегну. У
другом квадрату Недић је приказан као неко ко опет није присутан
на правој страни док се о држави одлучује на изборима.
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Карикатура бр.7. Политика, 23. децембар 1945.

Детаљ

Недић: Само да нас не пронађе.
Павелић: Не бој се. Она у ову кућу не завирује,
а осим тога сада јури антифашисте.

Садржај: Карикатура показује генерала Милана Недића, премијера квислиншке владе Србије и Анте Павелића, усташког вођу и
поглавара тзв. НДХ, како седе на степеницама и посматрају како их
богиња правде тражи, али пошто су јој завезане очи, не може да их
нађе. Крижанић указује да се они скривају под окриљем католичке
цркве, негде у централној Европи. У позадини су порушени градови,
а под ногама гомиле људских лешева. Карикатуриста сугерише да су
Недић и Павелић одговорни за порушено и настрадале. Положај тела
Недића показује да му је досадно док седи и чека, док Павелић има
одбрамбени и помало бахат став. Највећа фигура је Јустиција, богиње
правде која носи несразмерно велики мач што показује уверење
аутора да је правда важна и достижна. Као и на карикатури бр. 3
Пјер текстом потврђује Недићеву фигуру која је готово идентична на
осталим одабраним карикатурама.
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Резултати истраживања
Задатак истраживања био је да утврдимо како је представљена
тема Народни суд на оригиналном уметничком раду Пјера Крижанића
који је у власништву Народног музеја Ужице, а поставили смо
хипотезу да је главни лик карикатуре генерал Милан Недић. Да бисмо
били сигурни како Крижанић црта Недићеву фигуру, анализирали
смо још шест карикатура које су објављене у „Политици“ током
1945. и 1946. на којима се види сличан лик.
Тема суда за коју је карактеристичан мач који обично држи
Јустиција, богиња правде појављује се на 3 од укупно 7 анализираних
карикатура што указује да је достизање правде један од мотива који
окупира аутора и који је важан читаоцима. Аутор снажно сугерише
да је убеђен у праведан исход јер увек црта мач као најдоминантнији
објекат у раду.
На две карикатуре аутор текстом потврђује идентитет Милана
Недића. Карактеристике његове фигуре су истакнути подочњаци,
пуне усне, подвољак и генералске еполете, док је лице представљено
безизражајно, готово у стању досаде.
На свим карикатурама сугерисана су Недићева злодела,
односно његова одговорност за сарадњу са окупатором, за неморал,
настрадале у логорима и немачким одмаздама, за скривање са нацистима и избегавање правде. Логори, гробља, вешала и запаљене
куће на карикатури „Народни суд“ одређују лик коме се суди, а то
је без сумње генарал Милан Недић, за време чије владавине су се
догодиле одмазде, као и убијања у логорима у Београду. Цртајући
његово безизражајно лице аутор сугерише да се генерал Недић не
осећа одговорним за дешавања која је изазвала његова владавина.
Логор Бањица настао је половином 1941. као и стратишта
у Крагујевцу и Краљеву што карикатуру „Народни суд“ смешта
у касније године. Рад је могао настати 1945. или 1946. према
нецеловитом броју који се види у углу дела, али верујемо да је
настао 1946. када је већ Милан Недић предат народу Југославије.
Један од разлога који упућује на такав закључак је карикатура „Негде
у централној Европи“ која показује Недића како се још увек крије
и није достижан правди, а ова карикатура је објављена на измаку
1945. Логичан след теме која аутора интригира је хватање Недића и
његово привођење правди тј. „народном суду“, дакле почетком 1946.
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Због свега наведеног (фигура на карикатури „Народни суд“
веома је слична фигурама којима је Пјер представљао генерала
Недића, а логори Бањица и стратишта Краљево и Крагујевац
догодили су се за време његове власти) потврђујемо хипотезу да је
на цртежу лик генерала Милана Недића.
Посматрајући Пјерове радове из 1945. и 1946. док су још
била свежа сећања на недавни рат, закључујемо да је карикатуриста
сматрао Недића најодговорнијим за страдање народа због улоге
коју је имао (председник владе) и начина на који је водио земљу
(колаборација). Како је „Политика“ штуро извештавала о хватању
Недића и судском процесу, верујемо да су Пјерове карикатуре
значајно допринеле информисању грађана, а истовремено постале
сведок времена, израз става уваженог аутора - чврстог борца против
негативних друштвених појава. Са таквим ставом било је сагласно
уредништво „Политике“, а верујемо и већина становништва
напаћене и десетковане Србије која је изашла као победник против
фашистичког окупатора и његових сарадника.

Извори и литература:
Извори
-Оригиналан уметнички рад Петра Пјера Крижанића
-Политика, 1. јануар 1945.
-Политика. 21. јануар 1945.
-Политика. 27. јануар 1945.
-Политика, 23. фебруар 1945.
-Политика, 10. новембар 1945.
-Политика, 23. децембар 1945.
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Summary
The task of the research was to determine how the theme People’s
Court was presented on the original artwork of Pierre Križanić which is
owned by the National Museum Uzice, and we set up a hypothesis that the
main character of the cartoon is General Milan Nedić. In order to be sure
that Križanić draws Nedic’s figure, we analyzed six more cartoons that
were published in “Politika” during 1945 and 1946 ,on which a similar
figure can be seen.
The theme of the court which is characterized by a sword usually
kept by Justitia, the goddess of justice, appears in 3 out of 7 analyzed
cartoons, which indicates that the achievement of justice is one of the
motives which occupies the author and which is important to readers.
The author strongly suggests that he was convinced of the just outcome
because he always draws a sword as the most dominant object in the
operation.
In two cartoons the author confirms the identity of Milan Nedic
with text. The characteristics of his figure are prominent circles under
the eyes, full lips, a jowl and the general’s epaulettes, while the face is
presented as expressionless, almost in a state of boredom.
In all cartoons Nedic’s crimes have been suggested, that is his
being responsible for cooperation with the occupier, for the immorality,
the victims killed in the camps and in German reprisals, for hiding from
the Nazis and avoiding justice. The camps, cemeteries, the gallows and
burning houses on the cartoon “People’s Court” determine the character
who is on trial, and it is without doubt general Milan Nedić, during whose
reign reprisals as well as killings in the camps in Belgrade occurred.
Drawing his expressionless face the author suggests that general Nedić
does not feel responsible for the events his caused.
The concentration camp Banjica was created in mid-1941 as well as
the execution sites in Kragujevac and Kraljevo ,which places the cartoon
“People’s Court” in the later years. The work could have originated in
1945 or 1946, according to the incomplete number that can be seen in the
corner of the work, but we believe that it originated in 1946 when Milan
Nedić had already been handed over to the people of Yugoslavia. One
of the reasons pointing to such conclusion is the cartoon “Somewhere in
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Central Europe,” which shows Nedić still hiding and not attainable to the
justice, and this cartoon was published at the end of 1945. The logical
follow-up of the theme that intrigues the author is capturing Nedić and
his bringing to justice i.e. to “People’s court”, in early 1946.
Due to everything mentioned above (the figure in the cartoon
“People’s Court” is very similar to the figures by which Pierre represented
General Nedić, and the Banjica concentration camp and execution sites
Kraljevo and Kragujevac took place during his rule)we can confirm the
hypothesis that the character in the drawing is General Milan Nedić.
Looking at Pierre’s works from 1945 and 1946, while the memory
of recent war was still fresh, we can draw a conclusion that the cartoonist
considered Nedić the most responsible for the suffering of the people
because of the role he had played(the Prime Minister) and the way he
had run the country (collaboration). As the “Politika” newspaper briefly
reported on the capture of Nedić and the trial, we believe that Pierre’s
cartoons significantly contributed to informing citizens, but at the same
time they became a witness of time, an expression of attitude of the
respected author-a tough fighter against negative social phenomena.
The editorial board of “Politika” agreed with such an attitude and we
believe that the same did the majority of the population of tormented and
decimated Serbia, which emerged victorious against the fascist occupiers
and their collaborators.
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СВАДБЕНИ ОБИЧАЈИ КОД
НОВОВАРОШКИХ МУСЛМАНА
Апстракт: Склапање брака је веома распрострањена
друштвена пракса, карактеристична по томе што у животу
појединаца доноси нови статус, па самим тим представља и
животну прекретницу. Потиче из праисторије, а саму церемонију
прати низ обичаја. С обзиром да немамо писаних података о
комплексу свадбених обичаја код нововарошких муслимана, у раду
смо се ослањали искључиво на податке прикупљене на терену од
казивача старије генерације. Описани циклус свадбених обичаја
текао је на исти начин од почетка 20. века до 70-тих година, када
је услед модернизације земље дошло до смањења интересовања за
традицију, због чега се форма обичаја поједностављује на ширем
друштвеном простору, па и у нововарошком крају. Многи елементи
свадбеног обичаја су нестали у потпуности, неки су доживели
трансформацију, а неки постоје и данас. Из свега наведеног
проистекао је и циљ истраживања - да се обичај забележи онако како
живи у сећању Нововарошана.
Кључне речи: Просидба, свадба, сватови, млада, првечани,
рухо.

Увод
Склапање брака спада у најрадосније догађаје у животу, па
је код наших народа испраћен низом свадбених обичаја и веровања,
којима се исказује радост због оснивања нове породице, жеља за
њеним благостањем и благословом рађања. Осим забавног дела,
којим се са родбином и пријатељима весели, циклус свадбених
181

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016
Индира Генџић, кустос-етнолог

обичаја детерминисан је социолошким аспектима, магијским
радњама и наследним правом. Током историје je претрпеo многе
промене, засноване на променама развоја људског друштва.
Обичаје везане за склапање брака можемо поделити на
предсвадбене и свадбене.
У предсвадбене обичаје спадају: удварање или бегенисање,
просидба и заруке или „предаја нишана“.
У свадбене обичаје спадају: свадба, муштулугџија, првечани
и брачна даривања.
Социолошки аспект свадбених обичаја у Новој Вароши се
односи на:
а) колективизам изнад индивидуализма, односно обавеза
појединца да прихвати утврђени патријархални кодекс породице и
шире друштвене заједнице, као услов очувања угледа целе породице;
б) патрилинеарност и роднa дискриминација у породици и
друштвеној заједници;
в) положај жене у патријархалном друштву највише је зависио
од њене улоге у брачном, породичном и наследном праву. Промене
које су током историје претрпеле ове институције, мењале су и њен
положај.

Предсвадбени обичаји
Бегенисање, удварање и ашиковање
Просидби и венчању претходило је бегенисање, односно
потајно загледање и допадање, а онда и краткотрајно ашиковање.
„Ашиковање, ах то ашиковање? Има ли ичег идеалнијег и угоднијег
од ашиковања! Доба, када је човјек као младић за поглед љубљене
дјевојке жртвовао дане и ноћи, када није имао других мисли ни
жеља него да види царицу срца свога и да чује милу ријеч њезину.
Никад се не заборавља. Дани када ме је њежни стискај драгине руке,
слатки посмијех из њезиних устију учинио најсретнијим човјеком
на земљи, неизбрисиви су у срцу и памети. А тек први загрљај, први
пољубац! Има ли човјека на земљи који би на то заборавити могао?
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Чим је ашиковање идеалније и њежније, тим је љубав чишћа и
племенитија. Али, ако је ико несебичан, њежан и идеалан ашикчија,
то је наш муслиман који ашикује недјеље и мјесеце, а не смије у
кућу драге своје, нити се усуђује да свом идеалу, својој љубљеној
дјевојци само и руку стисне, а камоли да је привине на јуначке груди
и да изљуби оно мило лице, оне румене усне и оне плаве или црне
очи које су му у сну и на јави, у срцу и на памети.“1
Овако је о ашиковању
писао хрватски учитељ који
је живео и радио у Босни и
упечатљиво приказао „слатке
муке“ заљубљеног младића,
усхићеног у љубавном заносу
и могућности да са својом
драгом проведе кратко време
на чесми, под пенџером или
на каквом весељу. Девојке
су се „криле“, односно није
им било дозвољено да без
пратње мајке или мушких
чланова породице, излазе
на улицу или дуже време
проводе ван куће, јер је тако
прописивао шеријат. Зато је
виђење девојке било успутно
и краткотрајно2 или се први
Ашиковање
сусрет и сваки следећи догађао на посијелима, тефериџима, хатмама или нечијим свадбама.
Увек би то било виђење у ширем друштву и неретко девојка није
ни смела разговарати са младићем. Због тога је сваки тај сусрет био
мали празник за душу и наново подгревао страсна љубавна осећања.

1
Ханги, Антун, Живот и обичаји муслимана у Босни и Херцеговини, друго знатно
повећано и исправљено издање, Сарајево, Наклада Данијела А. Рајона, 1906.
2
„Видела бих га кад пођем код бике или да доднесем ибрик воде са чесме. А он би
сваког дана чекао да ја туда прођем, па ако неког дана не прођем, нисмо се ни видели.
Видећемо се, можда, сутрадан и све тако.“ Испитаник: Р. Бакалић, 94 године, Нова
Варош
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Ашиковање није дуго трајало. „Вакат је био да је удварање
и ашиковање било честито, јер треба одабрати добру девојку, и да
ашиковање не траје дуго, већ да се девојка на време уда и децу изроди
- за кућу домаћина, а за државу војника”, каже један саговорник.3
Када момак бегенише девојку и она пристане да се уда за
њега, он би о томе прво обавестио своје родитеље. Ако су родитељи
сагласни са његовим избором, тј. ако је девојка од добре куће
и здрава, јер то је најважније, па вредна и на крају лепа, неко од
блиских чланова породице или заједнички пријатељ одлази да то
каже младиним родитељима и пита да ли би они дали своју кћер за
тог момка. Ако је одговор позитиван, уговори се прошња. Било је
примера када младин отац није хтео дати кћер, а да она без очевог
благослова, „побегне“, односно „украде се“.
Неретко је било и проводаџисања, односно настојања да
се сугестивним похвалама нека девојка и момак допадну једно
другом, заволе и ступе у брак. Проводаџија је некад био блиски
рођак младожење или младе, или кућни пријатељ, а некад само
добронамерни мештанин. У неким срединама постојале су особе,
проводаџике, које су веште у проводаџисању, па су се ангажовале
као такве. Било их је и у Новој Вароши, истина тек покоја.
Многе девојке су и пре удаје носиле фереџу, по жељи оца, а
намера да се допадну најлепшим и најбољим момцима чинила је да
се беспрекорно дотерају.
Просидба
Просидба је обичај којим се девојка „обећава“ момку давањем
заруке, односно прстеновањем или „предајом нишана“, како се то
у нововарошком крају каже. У комплексу свадбеног обичаја она је
први церемонијал, којим се озваничава пристанак девојке да се уда,
али и давање породичног благослова будућој брачној заједници, као
и прилика да се породице договоре око многих питања везаних за
свадбу и будући, пре свега, материјални статус, младенаца. Када се
временом жена описменила, запослила и еманциповала, просидба је
постала изузетак, а не правило. Економски независна, сама је могла
утицати на услове и начин живота у браку.
3

Испитаник: Шериф Јахибеговић, 75 година, Нова Варош
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Код нововарошких муслимана просидба се одвијала увек
увече, у кући младиних родитеља, на дан који заједнички договоре
обе породице. У просидбу увек иде отац, мајка, сестра и брат. Ако
млада нема живог оца, у просидбу иде амиџа или даиџа, углавном,
нека старија мушка глава из породице. Ако младожења нема рођену
сестру, онда иде најближа рођака. Младожења не иде у просидбу.
Младина породица у просидбу позива најближе чланове
фамилије и најближе комшије. Младожењин отац носи све што је
потребно да млада обуче на дан венчања (текстил за кат или касније
венчаницу, текстил за вео, рукавице, ципеле, чарапе, комплет веш),
текстил за још један кат (димије и блуза) или комплет (сукња и сако
или хаљина) и кафу и шећер, као поклон у кућу домаћина.
Када гости дођу прво се обави обичај давање „заруке“ или
„предаја нишана“. Заруке даје младожењин отац младином оцу и
то је златан прстен. Ако младин отац „прими нишан“, сматра се да
су заруке прихваћене и младенци постају вереници. Млада онда
пољуби у руку будућег свекра и свекрву. Младина мајка тада отвара
заруке и све што је за младу донето показује пред гостима. Затим
дели бошчалуке, дарове за све госте који су дошли са младожењине
стране, укључујући и бошчалук за младожењу који није присутан.
Постојали су мушки и женски бошчалуци и по садржају су сви
били слични. Мушки бошчалук се састојао од кошуље, комплет
веша, чарапа и марамице. Женски бошчалук чине комплет веш,
чарапе, марамица и текстилни материјал за шивење још једног
комплета. Дуго након Другог светског рата бошчалуци су се увијали
чеврма, свиленим марамама везеним срмом, а касније у сатенски
материјал, који је за мушкарце био у белој боји, а женски розе.
Гости и домаћини седе у две просторије, мушкарци и жене
седе одвојено.
Домаћини на дан прошње спремају послужење за госте - кафу,
шербет и вечеру.
Вечера се служила после послужења шербета и кафе и
показивања донетих зарука. Служена је телећа чорба, чимбур,
сарма, пите, сезонска салата, сир, кајмак. Од послатица обавезна је
била баклава, сутлијаш и екшијаш. Од пића служена је кафа, шербет
и домаћа ракија само за мушкарце.
Гостопримство је, иначе, један од најраспрострањенијих
обичаја у свету и био је познат још у далекој прошлости, код свих
индоевропских народа и код старих Словена. Овај обичај се везује
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за примитивне народе и веровање „да божанства и демони путују
по свету, прерушени у путнике и просјаке, и да, према томе, сваки
путник и сваки просјак може бити, у ствари, прерушено божанство.“4
Распрострањени обичај у Србији да се са гостом подели „хлеб и со“,
односно заједнички обедује, такође је начин да се гост ритуално веже
за кућу у коју је дошао. Његов највероватнији разлог у свадбеним
обичајима код наших народа је жеља домаћина да са гостом створи
однос поверења и да га својом исказаном љубазношћу обавеже на
поштовање.
Током вечере млада „двори“ све госте и то тако да није
окренута леђима никоме, чиме изражава поштовање и послушност
пред целим скупом и њиховим одлукама.
Просидба се завршава у касним вечерњим сатима, уз гошћење,
песму и игру.

Свадбени обичаји
Сватови
Свадба је свечана церемонија при склапању брака. Карактерише је радост, лична и породична срећа и весеље. Код
нововарошких муслимана је трајала од уторка до петка, а обично
се заказивала 15-ак дана после веридбе. Свадбени обичаји су се
одвијали у младиној и младожењиној кући.
Постоји неколико особа које међу сватовима имају посебне
дужности, а то су: млада, младожења, стари сват, јенђа, два „ђевера“
и муштулугџија.
Стари сват је руководилац свадбе и њен организатор. Обично
је то био ближи младожењин сродник (амиџа или дајиџа).
Јенђа је младожењина сестра или блиска рођака. Она доноси
црвено платно и папуче, а током свих дана свадбе задужена је да
ритуално чува младу, па је зато до венчања, увек уз њу.

4
Чајкановић, Веселин, Студије из српске религије и фолклора 1910–1924, стр. 276 ,
Српска књижевна задруга, Београд, 1994.
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Сватовска ношња Чебе
Хаџимуртезић, 1910.

Младожењини родитељи не иду у сватове.
Први дан свадбе је био уторак. То је био дан када су долазили
сватови по младу, обично у поподневним сатима, да би се весеље
наставило до касно увече у младожењиној кући. Сватовима се
сматрају сви они који долазе по младу, бира их и позива младожењина
породица, а то су, углавном, блиски рођаци и пријатељи.
Сватови долазе по младу са песмом, односно хармоникашем,
који пева: „Домаћине, сретно ти весеље“. Када сватови уђу у кућу,
нико не седа док млада не уђе из своје собе међу сватове. Јенђа
простире црвено платно преко којег млада треба да прође, на чијем
крају ставља папуче, а из њене собе је изводи сестра или блиска
рођака, која обавезно мора бити девојка. Млада је обучена у свадбено
рухо - беле или беж димије и свечану везену кошуљу, а на ногама
беле чарапе. Девојка је доводи до јенђе, која јој ставља на главу
црвену мараму „дувак“5 и окреће је три пута.
5

Стефановић Караџић, Вук, Српски рјечник (1852), Просвета, Београд
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Сватови се распоређују у две собе – у једној седе мушкарци,
у другој жене. Млада борави у соби са женама и љуби у руку сваку
присутну, а онда седа поред јенђе.
Сватовски ручак још је богатији. Сервира се прво предјело:
сушено месо, кајмак, сир, домаћи хлеб, а онда и главно јело: телећа
чорба и чимбур, јагњеће печење и бурек. Од послатица баклава, а у
каснијем периоду и торта. Од пића се служи кафа, шербет и ракија.
После ручка сватови се веселе уз песму и игру. Певале су
се народне песме и севдалинке. Омиљена варошка била је „По
Вароши поваљана трава“. Играло се коло „хора“, „џезаја“, „сарајка“
и „Ужичко коло“. Хармоникаш се није „китио“ новцем, већ га је, по
договору, плаћао домаћин. 6
Сватове су током весеља китиле две девојке, „кераним“ или
везеним марамицама које је млада сашила и извезла као део свог
девојачког руха. Стари сват се китио чевром.
Када млада одлази из куће прати је присутна родбина, позвани
пријатељи и комшије. Она се са свима поздравља. Помешана осећања
на родитељском прагу скоро увек прате сузе.
Веровања и обичаји везани за одлазак младе из куће су да
се млада не сме окренути док одлази, да деца коју ће родити не би
личила на њену фамилију. Не ваља, такође, да се врати ако је нешто
заборавила, јер се верује да тај брак онда неће успети и да ће се
девојка вратити родитељској кући.
Младу из куће изводе два ђевера, десни и леви. „Старији“,
важнији ђевер преузима младу од њеног брата или блиског рођака и
стаје са њене десне стране, а други девер се придружује тако што јој
стаје са леве стране.
О десној и левој страни у веровањима нашег народа се
придавао изузетно велики значај.7 Његово порекло се налази дубоко
у прошлости и везано је за соларни култ из патријархата, према
којем се свему што се креће у правцу сунца, тј. „с десна на лево“
даје предност и то је кретање наопусун, по сунцу, тј.„како ваља“.
Култ сунца настао је још у матријархату, али у патријархату се десна
страна почиње сматрати мушком, јачом, а лева женском и слабијом.
Десна страна се сматра соларном, а лева хтонском, односно десна

За хармонику се у Новој Вароши говорило „музика“.
Стојковић, Маријан, Опосун, наопосун и трокрако наопосуно окретање, Зборник
за народни живот и обичаје, ЈАЗУ XXVII/1, стр. 25/42, Зaгреб 1929.
6
7
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страна је сретна, а лева несретна, јер сваки човек има по једног
анђела који му стоји на десном рамену и наводи га на добро, и по
једног ђавола, који му стоји на левом рамену и наводи га на зло.8
У народном животу Србије забележено је много веровања
везаних за десну и леву страну: кад некоме зазвони десно уво чуће
добар глас, а ако му зазвони лево уво, глас ће бити неповољан;ако
некога засврби десни длан, добиће паре, а ако га засврби леви длан,
имаће трошак;ако се у путу наиђе на раскрсницу, боље је поћи десном
старном, него левом;кад се беба уноси у кућу, треба закорачити
десном ногом;кад се човек обува, прво треба да обује десну ципелу,
па леву. Наша народна кола играју се с десна на лево, али постоји и
„коло наопако“, тзв.мртвачко коло, које припада хтонском култу и
представља жал за покојником.
Ритуални статус леве и десне стране налази се и у свадбеним
обичајима нововарошких муслимана код десног и левог ђевера, при
чему је десни ђевер значајнији. Он изводи младу из куће и он је
сведок на венчању.
Испред куће се окупе комшије да виде младу и испрате
сватове. Пре одласка, сватови на улици одиграју „Ужичко коло“. У
време кад није било аутомобила, сватови су ишли пешке варошким
улицама до младожењине куће.
Свадба се настављала те вечери у младожењиној кући.
Муштулук и муштулугџија
Муштулук је саопштавање радосне вести за коју се даје
симболична част. „Узети муштулук“ значи први обавестити о
сретном догађају и примити намењени дар, као знак да је неко
тиме искрено обрадован. Муштулук се код наших народа узимао
у различитим сферама живота - рођење детета, одлазак у војску,
свадба, дипломирање, запослење... Врста и вредност награде за
муштулук су се током времена мењали, а зависили су од економског
статуса породице или појединца, као и од важности вести која се
саопштава - што је вест више значила појединцу или породици и што
је породица била имућнија, то је и муштулук био веће вредности.
8
Зечевић, Слободан, Српска етномитологија, стр. 597, ЈП Службени гласник,
2008.
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Муштулугџија је особа која прва саопштава радосну вест.
Њега нико не именује, већ се сам издвоји као неко ко ће „узети
муштулук“.
У свадбеним обичајима нововарошких муслимана муштулугџије су, углавном, били мушкарци, а ретко жене. За муштулук
су поклањане вунене чарапе, ручно везена марамица, кошуља или
новац. Оно много вредније је да се особа која је донела радосну вест
памти за цео живот.
Муштулугџија се у свадби нововарошких муслимана оглашава два пута: када се испроси девојка и када сватови крену из
младине куће. На дан свадбе одлази младожењиној кући с речима:
„Дај муштулук, домаћине, пошли су сватови. Долази ти снаха у
кућу!“
Млада или невеста
У младожењиној кући, младу и сватове чекају свекар, свекрва
и „сретиоци“, гости који су позвани „у сретање“ сватова, а то су,
обично, комшије и онај део родбине, који није позван у сватове.
На кућном прагу и у кући, за невесту је везан низ веровања
и обичаја са циљем задобијања Божијег благослова, обиља духовне
снаге и материјалног благостање. Њима се, пре свега, ритуално
онемогућава деловање злих сила, за које се у нашем народу верује
да их највише има испод кућног прага.9 Млада се удајом не везује
само за младожењу, већ и за његову целу породицу и кућу. Кућни
праг представља место на којем она симболично оставља један
начин живота иза себе и започиње нови. Такође јој се исказује
добродошлица, са правом на заштиту и опскрбу, али и са дужностима
које у тој кући владају; од младе се очекује да буде понизна, побожна
и послушна према мужу, свекру и свекрви, да не уноси раздор међу
чланове породице, већ да са њом у кућу уђе сва срећа и животна
нафака.
„Кућни праг је моћан симбол који симболоше границу између два света у којима
човек обитава: свет топлине и сигурности који је унутра и свет рада, труда,
занимања и потешкоћа који је вањски. На тој граници налазе се преци који оне
унутра штите од злих утицаја споља. Отуда важност кућног прага у народним
веровањима свих Јужних Славена.“ Ковачевић, Иван, Семиологија мита и ритуала,
стр. 174, Српски генеалошки центар, Београд 2001.

9
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Испред кућног прага поред невесте стоје десни и леви девер.
Одређене девојке из куће износе мусаф (Кур›ан), погачу и пиринач.
Невести прво дају пиринач, као симбол родности и изобиља, а она га
баца преко главе и изнад себе на све стране. Затим јој додају наконче
(реч настала од црногорске речи „накољенче“), напредно мушко
дете, обично из ближе младожењине породице, које она окреће три
пута говорећи: „Напредак и теби, и мени“. Обичај представља жељу
да невеста роди много деце, пре свега мушке, и да нема проблема
приликом порођаја. Затим јој се ставља Кур›ан испод десне руке,
а погача испод леве. Погачу за сватовски обичај треба да умеси
искључиво девојка, никако удата жена, која све време мешења
погаче мора да ћути, као израз понизности, иако је присутни укућани
задиркују и провоцирају да нешто каже. Невеста се онда сагне и
пољуби праг, чиме ритуално обећава да ће поштовати кућу у коју се
удала и све њене чланове. Затим улази, где је седећи дочекују свекар
и свекрва. Невеста прво прилази свекрви и љуби је у руку и скут.
Свекрва јој одговара речима добродошлице. Затим пољуби свекра у
руку, а онда и све присутне у соби, без обзира на пол и узраст.
Сватови су распоређени тако да су жене и мушкарци у
одвојеним собама. То вече се служи само пиће и весели уз музику,
песму и игру.
Поред невесте седи јенђа. Прву ноћ у кући свог будућег мужа
она ће спавати у соби са јенђом, тј. заовом.
Венчање
У среду је венчање и кна.
У нововарошком крају је пре Другог светског рата постојала
само традиција верског венчања.10 После рата грађанско венчање је
било обавезно, а многи су задржали и традицију верског венчања,
која се временом, ипак, губила, да би поново постала актуелна
деведесетих година 20. века. Млада поново облачи своје свадбено
рухо, а младожења најбоље одело. На венчање се позивју само
ђеверови (кумови), а касније и мали број родбине и пријатеља.

10

Шеријатско венчање је обављао нововарошки имам, у просторијама Гајрета.
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После венчања сви мушкарци се враћају код младожење, где
је већ спремљен богат ручак. Једе се за софром, испод које је прострта
бошча. За софром се седело „турским седом“ један мушкарац иза
другог, бочно окренути према софри. Око софре је обмотан пешкир,
који током јела ставе преко крила. Јело се из једног суда, углавном
кашикама.
За софром се служила: бегова чорба, чимбур, јахнија, сарма,
ђувеч, ћешке (јечам и пилетина), бурек, кисело млеко, сутлијаш и
екшијаш, сезонске салате, а на крају се служио дезерт – преврти
(колач) и баклава.
Млада двори све свреме ручка.
Книвење младе
У среду увече је книвење младе, веома стари обичај означавања
брачног статуса ритуалним бојењем појединих делова тела. У нашем
крају кном су се бојили прсти руку и ногу, а пре Другог светског рата
и дланови.11
Млада седи на малом душеку и чаршаву који је припремила
као девојка. Прекрије се преко главе и лица већом марамом, чаткијом,
која је, углавном, била црвене боје, а онда је книју четири девојке –
две јој книју прсте руку, а две прсте ногу. После книвења млада их
све дарива везеном марамицом, а девојке из богатије куће дарују их
чевром.12

11
Кна, кина, крна (ар.) Lawsonia inermis L. – прах од самлевеног осушеног лишћа
једне биљке (сличне нашој лески) која расте у Индији, Персији, Арабији итд. Кна
спада у козметичко средство муслиманки, јер служи за бојење косе, руку и ножних
прстију. Истим именом се назива и муслимански обичај книвења младе ноћ пре
прве брачне ноћи. Шкаљић, Абдулах, наведено дело.
12
Чевра - врста мараме од танке свиле или органдина, украшена златовезом
или бисерним перлама. Мрваљевић, Зорица, Вриједности наше мултикултуре,
Ношње мањинских народа у Црној Гори, Побједа, мај 2010. „Чевра је
марамица већих димензија израђена од свиленог, памучног или ланеног
платна. Најчешће је облика већег квадрата, а може бити пресавијена
и тако да спојена на средини концем или кићанком формира четири
мања квадратна поља.“ Жикић Витковић, Милена: Уметнички вез у Србији (18041904), Просвета, МПУ, Београд, 1994.
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Прстеновање младе и ђердек
У четвртак је прстеновање младе и ђердек.
Прстеновање младе је обичај даривања накита од најближе
мужевљеве породице (свекар и свекрва, деверови, јенђа, најужа
родбина). Даривањем младе се на симболичан начин означава
породична и родбинска повезаност и изражава радост због
склопљеног брака и изабране девојке. Младој се дарује нешто
од вредног накита - муж златну бурму, свекар прстен, деверови
прстен, минђуше или златну наруквицу, а остали према својим
могућностима. У богатим породицама снаха добије пуно златног
накита, бисера, ћилибара, дукат.
У четвртак ујутру она облачи свечано рухо и двори. За
овај обичај се умеси погача, коју приносе два девера и ломе је
над њеном главом, делећи комаде свим присутним. После Другог
светског рата након ломљења погаче јенђа је бацала бомбоне и
ситан новац на младу и све присутне госте. Након тога прво јој
прилази свекар, па свекрва, а онда редом сви који су наменили дар.
Накит за даривање будуће снахе се благовремено планира и купује.
Њиме се на својеврстан начин показује друштвени и економски
статус породице. За младу је то знак добродошлице и наклоности,
али и обавеза да дариване поклоне чува у оквиру породице и да их
носи у пригодним приликама. У случају развода брака, за ову врсту
поклона важе норме шеријатског закона, односно договор изречен
при склапању брака.
Ђердек - прва брачна ноћ
Прва брачна ноћ проводила се искључиво у кући младожење,
у соби која ће убудуће бити њихова спаваћа соба, док су у другим
собама куће боравили домаћини и позвани гости, који у великом
весељу, певајући и играјући, поздрављају одлазак младенаца на прво
вођење љубави. За овај обичај везано је и јавно показивање чаршафа
после проведене ноћи, односно „потврда девојачке невиности или
поштења“. Обичај је настао у условима патријархалног уређења
друштва и важећих норми у њему, а за циљ је имао обезбеђење култа
мушкарца у кући, као неприкосновених носилаца јавног угледа
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породице. Ђердек је још једна у низу потврда о подређеном животу
жене у породици и у широј друштвеној заједници, о изграђеном
систему вредности који оставља мало простора за стварне потребе и
жеље појединца уопште, а жена поготову.
Млада улази у спаваћу собу пре младожење. У соби је чека
спремљена постеља за двоје, вода и пешкири, као и сервирана
вечера, уз коју ће, у многобројним случајевима, младенци први пут
разговарати и провести неко време ближег упознавања. Док траје
ђердек, у кући је највеће весеље, уз музику, песме и игре, цику и
повику.
После вођења љубави, у непоспремљен кревет на коме ће се
видети „доказ невиности“, млада оставља новац као даривање особи
која ће извршити проверу. Кад у рану зору младожења изађе из собе,
тај доказ обично би ушла да види свекрва, а некад и заова. Снаха
стоји поред кревета док она прегледа постељину. Ако је млада била
невина, приђе и пољуби је, а онда изнесе чарфав да покаже свима
присутним у кући.
Цео патријархални систем инсистира транспарентност свега
што је везано за жену, а све што ради и све што јесте, подређено је
вољи мушкарца. Приоритет послушности био је изнад императива
љубави. Зато је она цео свој живот посвећивала настојању да се
допадне мушкарцу и угоди му. Све што је заузврат добијала била је
њена лична жртва.
Жене дарују младу
Петак је последњи дан свадбе, дан када жене из комшилука
долазе „на младу“, односно доносе „прилоге“ (поклоне). Обично
је то било пре подне, а доносиле су се чарапе, пешкир, марамица,
новац... Млада тога дана двори све време и љуби у руку сваку жену
која дође.
Обичај давања поклона младенцима и даривање младе није се
изгубио до данашњих дана. Прилог је поклон званица, односно оних
који су позвани у сватове, на свадбену вечеру у младожењину кућу
или у данашњем времену, на банкет, односно свадбену забаву.
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Првечани - поход код младиних родитеља
Првечани су народни назив за први одлазак младенаца и
младожењиних родитеља код „пријатеља“, односно младиних
родитеља. У првечане се одлази по додговору две породице. Ако
се млада „украла“, тај сусрет је врста „измирења“ две породице и
успостављање пријатељских и породичних односа. Сехара
У првечане иду свекар, свекрва, младожења, млада, а позивају
се и младожењина браћа, сестре и њихова породица.
После те посете младини родитељи и најужа породица долазе
код младожењиних. Они тада даривају младу, а често је то и прилика
да се донесе младино рухо и мираз. Свима у кући, од најстаријег
до најмлађег, доносе бошчалуке, али и широј родбини која је
даривала младу златом или неким другим вреднијим поклоном.

Сехара
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Брачна даривања - рухо, спрема, прћија и мираз
Од брачних давања код наших народа познати су рухо,
спрема, особина, односно прћија и мираз.
Рухо и девојачка спрема је скуп покретних ствари које девојка
припрема да понесе у свој брачни живот, чиме показује да је вредна,
радна и да није дангубила док се није удала. Девојке су се некада
цениле и према спремљеном руху, односно према квалитету свега
онога што су научиле од ручних радова. Рухо је било својеврсни
девојачки „образ“. На основу њега процењивало се њено васпитање,
радне навике и однос према будућим животним дужностима.
У рухо се шила и везла постељина, завесе, пешкири, чевре,
кошуље, јелеци, керане или везене покрстицом гарнитуре за
намештај, спремали се јоргани, јастуци, душеци и припремали
бошчалуци. Рухо се држало у сехарама, великим дрвеним сандуцима,
украшеним бојеном орнаментиком. Имале су катанац и кључ. Ако
је било више сестара у једној кући, свака је спремала своје рухо и
имала своју сехару. Рухо се носило на дан када сватови дођу по младу
или се пошаље касније, пошто свадба прође. Рухо је користила само
жена и законски посматрано, није потпадало под миразни режим.
Девојачку спрему у ужем смислу чине дарови које млада
поклања мужевљевој породици и свим значајнијим учесницима у
свадби, тзв. бошчалуци. Спрема у ужем смислу је, дакле, окренута ка
мужевљевој породици (свекру, свекрви, деверовима, заови, старом
свату, тазбинској деци, касније и кумовима). Ову врсту дарова
спрема младина породица.
Девојачку спрему у ширем смислу чине дарови које млада
добије од своје породице. То су покретне ствари које ће у брачном
животу користити и она и њен муж (ћилими и серџаде, комад
намештаја, грло стоке, накит, новац). У ову врсту спреме спадају
и они поклони које млада добије од мужевљеве породице (накит,
на пример), јер су то у нашем крају скоро увек били предмети
намењени за женску употребу. Ова врста поклона могла је бити део
миразног режима у случају развода брака. Рухо и спрема заједно
чине прћију, односно „покретни мираз“. Осим покретне имовине, у
брачну имовину спада и мираз.
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Порекло мираза везује се за средњи век и развој робно-новчане
привреде, у истицању индивидуализма појединих чланова задружне
(колективне) породице, њеном цепању и настанку инокосне
породице, док је у задружној породици био незамислив. Појава
инокосне породице у градовима ће условити и потребу регулисања
права наслеђа. Одредбама о наслеђивању штитила се целовитост
породичног имања, а правна заштита се спроводила преко права
наслеђивања мушких чланова породице. Жене нису имале право
пословања, па самим тим нису ни доприносиле материјалној
егзистенцији колективне породице. Осим тога, за ћерке се сматрало
да ће удајом постати „туђа куђа“ и други род, па су биле искључене
из права наслеђивања. Ублажавање родне дискриминације врстом
имовинског реципроцитета вршио је мираз. Мираз се у науци
истраживао са правног и антрополошког становишта.
Правна наука дефинише мираз као непокретну имовину коју
девојка добија у тренутку удаје ради олакшања брачног живота,
а коју она поверава мужу на располагање и плодоуживање, али
без права неотуђиве својине. Сваки дар жени није био мираз, јер
мираз није поклон, а посебно није поклон мужу. Он је заувек остао
својина жене, а муж је имао само право плодоуживања. Мираз се
није могао отуђити ни на који начин. Није се могао залагати, њиме
се није могао враћати дуг, а ако муж у међувремену осиромаши, није
могао располагати миразом чак и ако жена да свој пристанак. Ако се
жена разболи, обавеза њеног лечења падала је на терет мужевљевог
дела имовине. У случају развода брака, мираз су наслеђивала деца,
као врсту материјалне обавезе мајке у њиховом издржавању. У
случају смрти жене, а уколико у браку није било деце, цео мираз се
враћа њеној породици. Свака врста економског проширења мираза
припадала је мужу, али не и главница мираза. Величина мираза је
увек и под свим животним околностима морала бити иста као у
тренутку његовог примања.
Антрополошки посматрано, мираз је материјална надокнада
девојкама, коју јој родитељи и браћа опредељују у тренутку удаје,
а у настојању да се женској деци изврши нека врста давања, јер су
била изузета из права наслеђивања. Сва давања, укључујући и рухо
и спрему, представљала су мираз. Висина давања зависила је од
воље појединца и његовог имовног стања.
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Код сиромашних породица рухо је било једини мираз.
Антропологија објашњава мираз као двосмерну својину: са једне
стране, његовим пријемом, сматрало се да су према жени извршене
све обавезе њене породице, а са друге стране, сматра се да се управо
примањем мираза та веза настављала, јер су мираз наслеђивала њена
деца, чиме су остајали повезани са мајчином породицом.
Од свог настанка мираз није имао исту функцију. Искљученој
из права наслеђивања, мираз је за жену представљао својеврстан
наследни део, али то још увек није значило да се она из тог права
изузима. Тек касније, кад се друштвено, а самим тим и породично
богатство нагомилало, мираз је представљао наследни део жене, чиме
се целовитост породичног имања чувала преко мушких потомака, а
миразом завршавале све наследне обавезе породице према женском
детету. Њиме је жена стицала економску сигурност у мужевљевој
породици и материјално обезбеђење за своје потомство.13
Идеја о посебној имовини жене била је карактеристична
само за више друштвене слојеве, односно властелу. Миразом
се проширивала државна територија и учвршћивала власт (тзв.
дипломатски мираз), мењао друштвени сталеж преко жељених
зетова, био је врста статусног симбола, јер је велики мираз доносио
жени велики углед. Било је примера у свету да женин мираз
превазилази мужевљево имање.
Средњовековна Србија је преко Византије преузела институцију мираза и прилагодила га својим условима. Мираз се
помиње у Јустинијановом и Душановом законику. Пошто је већина
становништва била сиромашна, мираз у средњовековној Србији није
био обавезан и био је искључиво привилегија властеле. Сиротиња
није имала много да дарује и остави свом потомству, па је једино
брачно давање било рухо и скромна спрема.
Током последњих векова, како се развијала земља увећавао се
и мираз и био распрострањенији, па се неретко давао комад добре
земље, и сви кметови на њему, виноград и винарија, ергела коња,
летњиковац, а ако отац није имао мушког потомка, у мираз би давао
и кућу, трговачку или занатску радњу, а најчешће новац. Самим тим
развијао се и миразни режим у нашем правном систему, који је био

13
Станимировић, Војислав, Брак и брачна давања у историји, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2006.
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део позитивног права до Другог светског рата, од када наш Закон
о наслеђивању потпуно изједначава женске потомке са мушким. У
обичајном праву се, ипак, задржао много дуже, па је много оних
жена које су се на оставинском поступку после Другог светског рата
изјашњавале да се одричу свог дела наследства у корист брата или
браће.
У највећем броју случајева код нововарошких муслимана није
било мираза, нити је он био обавезан. Миразом се сматрало рухо
и спрема, значи покретна имовина, коју су заједнички користили
жена и муж, чак и у имућнијим породицама. Тек ако отац није имао
мушких потомака или су погинули у ратовима, његову непокретну
имовину наслеђивале су кћери, што се сматрало миразом, али по
природи објективних услова. Таквих примера у Новој Вароши је,
ипак, веома мало. Мираз и његова вредност искључиво су зависили
од воље мушких чланова породице, и то не само у нашем крају.
Положај нововарошке жене био је изузетно тежак. Низак
ниво друштвене свести, неразвијен друштвени систем и економска
зависност, стављали су је у немилосрдан положај у породици и
широј друштвеноиј заједници. Неписмена, незаштићена законом,
без права на пословање и одлучивање, жена је била роб мушкарца.
Полна дискриминација, као један од најраспрострањенијих облика
дискриминације у свету, па и у муслиманском, почиње још од самог
рођења жељом да се роди син, затим кроз различито васпитање и
припремање за живот мушке и женске деце, при чему се ова друга
уче искључиво „женским пословима“ и потчињавању нормама
друштва, у којем су колективни интереси изнад индивидуалних и
у којем се развија апсолутни ауторитет мушкарца. Чак и касније,
у савременом друштву, патријархалне норме су се, на жалост,
показале као изузетно прилагодљиве сваком времену, тако да је увек
присутна доминација мушкарца, па се у обичајном праву преношење
права својине на мушке потомке задржало до данашњих дана. Тако
су се многе жене на оставинском поступку изјасниле да се одричу
свог дела наследства у корист брата или браће. То је, у највећем
броју случајева, омогућило да породично имање остане у оквиру
породице, а жениним миразом сматрало се рухо и спрема, односно
највећи број жена никад ништа није добио од родитељског имања.
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Укупан друштвени развој и развој правног система током XX
века допринеће далеко бољим условима живота, изједначиће жену
пред законом, омогућити јој образовање и запошљавање и тиме је
учинити независном и еманципованом, чиме је знатно побољшан
њен положај у друштву. Родна дискриминација и данас постоји,
али је борба против ње на другом нивоу свести, на нивоу широке
друштвене ангажованости.

Пола века касније
Временом, у процесу модернизације, свадбени обичаји су
претрпели низ формалних промена. Друштвени развој успоставља
другачије и либералније друштвене норме, мање се поштује
традиција, поједностављују се обичајни церемонијали, губе детаљи
и то постаје карактеристика веома широког простора. Битне разлике
настале у времену последица су већих слобода и мањег поштовања
традиције.
1. Девојке и младићи се лакше и слободније упознају и виђају
и сами доносе одлуку о свом будећем супружнику.
2. Повећава се број бракова без родитељског одобрења.
3. Повећава се старосна граница код склапања бракова. Девојке и младићи су некад били веома млади - девојке су неретко имале
16 или 17 година, а младићи 19, 20 или 21 годину. Многи су се
женили и пре одласка у војску. Данас се та граница померила до
завршетка жељеног школовања
4. Поједини обичаји из свадбеног циклуса се губе, као кна и
ђердек на пример, а неки временом постају изузетак, а не правило,
као просидба и муштулугџија. Обичаји на кућном прагу и даље
одолевају налету нових трендова. Задржао се до данашњих дана
обичај примања накончета у наручје и посипање пиринчом. Али,
невеста више не љуби праг куће у коју долази, већ је младожења
преко њега преноси.
5. Мења се дан кад се обавља просидба и венчање. Док је то
некад било од уторка до петка, педесет година касније венчање и
свадба обављају се искључиво данима викенда, углавном суботом.
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6. Циклус свадбених обичаја састоји се од одласка сватова по
младу, венчања (грађанског, а данас све чешће и верског) и забавни
део свадбе, који се организује у неком окићеном ресторану
7. Брачно даривање се задржало. Ипак, скромна материјална
давања с почетка века заменио је императив савременог начина
живота, односно жеља и нада да младенци буду образовани и
запослени људи, који ће своје материјалне услове сами стварати и
креирати. То не значи да изостаје поклон од породице и родбине, то
значи да од њега не зависи положај жене у новој породици.

Закључак
Циклус свадбених обичаја код нововарошких муслимана се
састоји од низа религијских веровања и народних обичаја повезаних
у целину изразом велике радости и весеља. Са социолошког аспекта
њима се појединац обавезује на већ успостављени друштвени кодекс
и одржава потчињен положај жене у патријархалном друштву.
Религијска веровања, која су у основи преисламска, у
свадбеном обичају имају апотропејски карактер, а односе се на
младу (невесту) и новонасталу брачну заједницу. Њима се ритуално
исказује жеља за благословом нове породице и потомства и настоји
отклонити утицај злих сила.
У сиромашном нововарошком крају, у каквом патријархални
односи дуго егзистирају, жене су се удавале на веома различите
начине: уговорени брак, удаја за много старијег мушкарца, удаја без
љубави због веома тешког материјалног положаја, полигамна удаја.
Многе од њих нису имале свадбу, јер је породица у коју су дошле
била веома сиромашна. Положај жене је био вишеструко тежак, али
два разлога се, ипак, издвајају као најбитнија: тешки услови живота
у целини и обесправљеност, која је од ње правила правог роба у
породичној и друштвеној заједници. И ово истраживање је показало
да су сви обичаји једног од најрадоснијих догађаја у животу били
у служби императива покорности жене и транспаретности њеног
живота - ношење фереџе, обавезна сагласност оца и браће, улога јенђе
и десног девера, љубљење прага, дворење, кна, ђердек, изузимање
од права на наследство, миразни режим.
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Речник турцизама
А
амиџа (тур.) - стриц
ашиковати, (тур.) - водити љубавне разговоре;
удварање између момка
Б
бегенисати (тур.) - свидети се, допадати се
бика (тур.) - мајкина или очева мајка, бака
бошчалук (пер., тур.) - дар који се састоји од одевних
предмета умотаних у комад платна
В
вакат (тур.) - време
Д
дајиџа (тур.) - ујак
димије (грч.) - женске широке шалваре, код којих се
ногавице вежу испод колена или на чланцима
дворити (срп., тур.) - служити неког, а особито стајати
пред њим (кад руча или пије) метнувши руке на појас
дувак (тур.) - вео невјесте, танака копрена којом се
малда покрива преко главе и лица
Ђ
ђердек (тур.) - 1. соба у којој младенци проводе прву
брачну ноћ
2. прва брачна ноћ - (тур. гердек, изв. од инф.
гермек) - растегнути, потегнути
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И
имам (арап.) - муслимански свештеник
К
кат (тур.) - комплет женско одело (димије и блуза)
Н
нафака (тур.) - све оно што човек у животу користи;
храна, издржавање; судбина
П
пенџер (тур.) - прозор
проводаџисати (срп., хрв., тур.) – посредовати око
склапања брака
посјело (срп.,тур.) - кућна забава
С
сехара (тур.) - дрвени сандук окован лимом и украшен
кожом у којем се држи девојачка спрема
скут (тур.) - доњи део женске хаљине или мушког огртача
Изр. Целивати (љубити) нечије скуте - тражити чију
власт, сматрати се чијим верним подаником
софра (арап.) - трпеза
срма (тур.) - сребро, сребрна нит за вез
Т
тефериџ (арап.) - забава и провод у природи
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Х
хатма 1. једно читање целог Кур›ана од почетка до краја
2. молитва за душе умрлих
Ч
чаткија (тур.) - танко свилено платно којим се покрива
млада, дувак
Ш
шербет (ар.) 1. добро заслађена вода
2. у нововарошком крају овим именом се назива
заслађени сок од ружице или лимуна
шеријат (ар.) - исламски пропис, исламско право
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Summary
The Cycle of wedding customs among the Muslims of Nova Varos
consists of a series of religious beliefs and folk customs linked in a whole
with the expression of great joy and happiness. From a sociological point
of view an individual commits to the already established social code and
maintains the subordinate position of the woman in a patriarchal society.
Religious beliefs, which are essentially pre-Islamic, have an
apotropaic character in the wedding custom and are related to the bride
and the newly created marriage. They serve to ritually express a desire
for the blessing of new families and children and seek to eliminate the
influence of evil forces.
In the poor region of Nova Varoš where patriarchal relations
had existed for a long time, women got married in very different ways:
arranged marriage, marriage to a much older man, marriage without love
because of a very difficult financial situation, polygamous marriage.
Many of them did not have a wedding ceremony, because the family into
which they came was very poor. The position of women was difficult in
many respects, but two reasons, however, stand out as the most important
ones: difficult conditions of life in general and being deprived of one’s
rights, which made the woman into a real slave in a family and the society.
This research has also shown that all the traditions of one of the most
joyous events in life were in the service of the imperative of obedience
to of women and transparency of her life - wearing the veil (a gown
with yashmak), obligatory consent of her father and brothers, the role of
jendje (the bridesmaid) and right brother-in-law, kissing the threshold,
waiting, henna, djerdek (sleeping chamber for the newly married couple),
exclusion from the right to inheritance, dowry regime.
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7.025.3

ПРЕГЛЕД КОНЗЕРВИРАНИХ И
РЕСТАУРИРАНИХ ПРЕДМЕТА ИЗ
МУЗЕЈСКИХ ЗБИРКИ И
ЦРКВЕНИХ РИЗНИЦА

Апстракт: У овоме прилогу описани су конзерваторскорестаураторски радови на музејским предметима од текстила,
керамике и коже, обављених у претходне две деценије. Издвојени су
конзервирани предмети на којима су била присутна већа оштећења,
као и они који су прошли третмане ради излагања на појединим
тематским изложбама. Послови конзервације и рестаурације
подразумевају анализе стања предмета односно фрагмената пре
радова, затим активну конзервацију и по потреби рестаурацију.
Као завршни третмани примењују се заштитне мере у смислу
третирања предмета одређеним средствима ради њихове што дуже
очуваности. Комплексност оштећења неких музејских предмета
подразумева и консултације као и помоћ сарадника из области
конзервације.
Кључне речи: Конзервација, рестаурација, музејски предмети,
збирке, истраживања, ископавања, презентација, превентивна
заштита, изложбе, документација, фотографисање, конзерваторски
картони.
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Конзервација и рестаурација
музејских предмета

У последњих 20 година у ужичком Народном музеју обавља
се континуирана конзервација и рестаурација музејских предмета од
текстила, керамике и коже. Сами почеци конзерваторских радова су
везани за учешће у археолошким ископавањима и ревитализацији
манастира Увац у подножју планине Златибор. Истраживања и
ископавања на овом локалитету дали су велики број артефаката
односно фрагмената и остатака материјалне културе. Даљи рад на
керамичким фрагментима као и деловима порцелана, кости, дрвета
и житарица настављен је у самом музеју.

Слика 1. Пехар од мајолике у току реконструкције, локалитет манастир
Увац, НМУ, инв.бр. А-35, просторија 1, ниво пода, Увац 1995.

Према сазнањима која је конзерватор добио од археолога на
локалитету манастира Увац били су у употреби и увозни односно
импортовани предмети од мајолике (слике 1), порцелана и керамике
(слика 2 и 3). Неки од пронађених фрагмената керамике и мајолике
су конзервирани и на самом терену, а даља реконструкција и
документација је урађена у радионици музеја.
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Слика 2. Шоља - фрагменти
од мајолике у току
реконструкције, лок.
Манастир Увац, Инв.бр.
А-248, северно-источни део
певнице Ископавања 1995.

Слика 3. Здела - након
реконструкције, инв. бр. А-282,
ископавања 1996, локалитет
манастир Увац, стална
поставка музејске збирке
у Новој Вароши.

Реконструисани предмети са овог локалитета су излагани и у
самом манастиру поводом презентације археолошких ископавања и
обнове цркве посвећене Рођењу Пресвете Богородице. Треба навести
и важан податак да се након археолошких ископавања у материјалним
остацима налази и велики број фрагмената који припадају студијском
материјалу. Међу предметима се издваја велики број пећњака (око
200 примерака) и њихових фрагмената који су били уграђени у
високу пећ трпезарије и келија у порти манастира.
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Велики број фрагмената црепуља је пронађен у нивоу пода
кухиње, оставе и источног дела трпезарије који је након конзервације
одређен типолошки, тако да имамо 7 типова црепуља. Неке од њих су
реконструисане, биле су излагане у току презентације археолошких
ископавања и ревитализације манастира Увац.
Богати фундус етнолошке, историјске и збирке историје
уметности пружио је могућност да се на предметима ових збирки
покаже целокупно конзерваторско умеће и примени стечено знање.
Посебно се издвајају текстилни предмети из етнографске збирке са
врло различитом проблематиком с обзиром и на њихову посебност,
било да се ради о вуненим, свиленим, памучним предметима,
одевним, употребним и осталим инвентарским јединицама.
Ништа мање значајна није ни историјска збирка, углавном са
доминацијом војних униформи и већим бројем предмета од коже футроле, опасачи, каишеви, торбе и слично (слике 4, 5, 6 и 7).

Слика 4. Торба ношена у Другом светском рату, историјска
збирка, НМУ, инв. бр. 394. у току радова

Историјска збирка поседује већи број униформи разних
војничких формација као и одевне предмете које су користили
припадници партизанског ослободилачког покрета у Другом
светском рату.
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Слика 5. Војничка капа - усташке формације, историјска збирка,
НМУ, инв. бр. 340, део униформе, пре радова.

Слика 6. Шапка - бугарска формација, историјска збирка,
НМУ, део униформе, б.б. реплика након радова.

Слика 7. Војничка капа - немачке формације, историјска збирка,
НМУ, део униформе, инв. бр. 340-У, након радова.
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По карактеру и разноврсности материјала истиче се археолошка збирка за коју је урађен велики број конзерваторских радова. Ова
збирка поседује археолошке налазе од праисторијског периода па до
средњег века и веома је богата фрагментима керамике из периода
пре нове ере. Поред керамике, збирка поседује остатке стаклених
посуда, фрагменте јантара (ћилибара), затим камене артефакте и
мањи део археолошког текстила.
Средином деведесетих година у музеју је, поред конзерватора
за метал и археолошко дрво, упослен и конзерватор - рестауратор
покретних споменика културе. У том периоду није постојала конзерваторска радионица већ су се послови обављали у сутеренској
привременој радионици која је служила за раније радове препаратора
и столарске послове.
Свој рад као конзерватор - рестауратор започела сам на поменутом локалитету ревитализације манастирског комплекса Увац.
Током археолошких ископавања у културним слојевима пронађена је
велика количина фрагмената употребне и украсне керамике. Радови
на овом терену су подразумевали вођење теренске документације,
конкретну заштиту фрагмената и пронађених остатака материјалне
културе. У току трајања теренских ископавања урађена је и делимична
конзервација и реконструкција неколико керамичких посуда. Даљи
послови на налазима са локалитета манастир Увац су настављени у
музејској радионици.
Уз свесрдну и професионалну помоћ археолога, мр Марине
Миленковић из Народног музеја Београд, урађена је дескриптивна
документација (књига улаза керамике, шифрарник са типологијом
предмета, конзерваторски картони) и утврђена је припадност,
односно хронолошка одредница за сваки појединачни налаз.
Конзервирани керамички налази су излагани на неколико изложби у
оквиру презентације ревитализације и обнове манастира Увац.
Без обзира што у музеју није постојала специјализована
радионица за конзервацију текстила, прихваћен је рад и, на
инсистирање тадашњег Владике Милешевског, предузети су конзерваторски послови. Сама плаштаница је имала комплексне проблеме
и делимична оштећења сликаног, везеног и платненог дела. У току
радова откривено је да је плаштаница израђена око 1902. године
(слика 8).
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Слика 8. Полеђина ПЛАШТАНИЦЕ, у току
конзерваторско-рестаураторских радова, из
ризнице манастира Прибојска Бања.

Свесрдну помоћ на решавању појединих дилема пружила
ми је колегиница конзерватор Наташа Скрињик Цветковић из
Етнографског музеја у Београду. Након завршених конзерваторскорестаураторских радова, плаштаница је враћена у манастир
Прибојска Бања. У договору са овлашћеним лицем из манастира,
плаштаница је постављена у дрвени рам заштићен стаклом, а након
тога је, уз благослов тадашњег Владике, постављена у манастирску
ризницу.
У наредном периоду настављен је рад на конзервацији
инвентарских јединица из етнографске збирке НМУ. Конзервирани
су углавном одевни предмети који припадају грађанској ношњи
(САЛТА, ХАЉИНА-АНТЕРИЈА, ЏУБЕ, ЈЕЛЕК, ТОКЕ, ЛИБАДЕ),
затим неколико обредних текстилних предмета (ЧЕВРА), употребни
предмети (МАРАМИЦА, МАНЖЕТНЕ, МАСКА ЗА ЛИЦЕ).
Када говоримо о текстилним предметима из етнографске
збирке обевезно треба истаћи да је простор депоа у којем су смештени
предмети редовно прегледан и да је урађена дезинфекција и
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дезинсекција од стране специјализоване службе. Не треба заборавити
да је сваки од наведених радова обављан уз сарадњу са кустосима
и руковаоцима сваке збирке појединачно. Обављани су редовни
годишњи прегледи и евидентирање стања предмета у депоима,
уписивани су сви подаци очитани са термохидрографа. Такве провере
су урађене и на сталним поставкама у музеју и Јокановића кући као и
Спомен обележју Кадињача. Подаци добијени приликом извршених
прегледа се уписују у посебну документацијску евиденцију.
Овакав вид анализирања стања предмета и простора где се
налазе или излажу, као и провера температурних кретања и степена
влажности, представља неопходан вид превентивне заштите предмета у музејима. Сасвим је професионално и целисходно да се
у овакве анализе укључују не само конзерватори већ и кустоси,
техничко особље уз ангажовање стручњака из специјализованих
служби. У новије време, у области заштите и конзервације музејских предмета посебно се истиче значај примене превентивне
заштите која омогућава спречавање нових оштећења на њима.
Добра страна овог система заштите омогућава увид у комплетно
стање предмета, просторија и објеката у којима се исти налазе.
Коришћење фотографских снимака и дескриптивне документације
такође представља значајан допринос што бољој и комплетнијој
конзервацији и самој заштити.
Историјска збирка музеја у Ужицу поседује велики број
предмета од текстила и коже, осим већ познатих инветарских
јединица од метала, папира и дрвета.
Од кустоса руковаоца историјске збирке добијене су на
конзервацију војничке униформе (блузе, капе, панталоне, опасачи,
шајкаче, шешир), затим кожне фишеклије, каишеви, торбе (војничке
и лекарске). Војничке униформе су припадале различитим војним
формацијама и земљама.Углавом су сачуване блузе, панталоне, капе
и шајкаче.
С обзиром да хронолошки припадају периоду пре и у току
другог Светског рата, њихова израда је била углавном од сличног
материјала. На свим блузама су постојале војничке ознаке, метална
и коштана дугмад. Наравно да су униформе немачке и италијанске
војске имале квалитетнију чоју и памучне поставе од осталих,
самим тим оне су биле и у бољем стању. Када је реч о југословенским
униформама биле су нешто лошијег квалитета па су самим тим биле
и у слабијем стању. Конзерваторски третмани су урађени за сваки
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део појединачне униформе, што значи да су посебно обрађиване
блузе, панталоне, капе и шајкаче. На капама су биле сачуване и
ознаке посебних формација углавном израђене од метала, па је и
на њима урађена потребна конзервација. Посебна конзерваторска
проблематика је била везана за веома оштећену блузу која је
припадала Народној милицији. Поред већ познатих радова анализе
стања, извршених проба на средства за прање, озбиљна оштећења су
била механичког карактера као што се види и на фотографији. Веома
ослабљено вунено платно је подвргнуто ојачавању и рестаурацији
делова који недостају. На самом крају треба истаћи да је поправка
оштећених делова трајала нешто дуже од осталих примењених
процеса конзервација (слика 9).
Из фундуса историјске збирке добијају се фишеклије које су
припадале разним војним формацијама ради конзервације и заштите
(слика 10). Углавном су биле израђиване од дебље телеће коже са
металним деловима. Степен оштећења фишеклија огледа се појави
губљења еластичности коже, док су метални делови у релативно
добром стању. Након одабраних метода рада на њима уследило је
чишћење површинских онечишћења (прљавштине), механичким и
хемијским путем. Посебна пажња и третмани који су примењени
подразумевали су заштиту коже на фишеклијама где се користе
хемијска средства која ће омекшати саму кожу, а потом премазивање
исте заштитним слојем бескиселинских масти које се примењују у
те сврхе. Тај процес је потребно понављати више пута у току године
и у зависности од врсте коже, старости и очуваности предмета. С
обзиром да је кожа органског порекла подложнија је променама у
већем степену него предмети израђени од друге врсте материјала. На
већину кожних предмета или делова од коже на неким експонатима,
огроман учинак на промену стања представљају осцилације у
температури, а посебно повећање влажности, како у простору где се
предмет налази тако и спољно повећање влажности ваздуха.
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Слика 9. Блуза народне милиције из Другог светског
рата, историјска збирка НМУ, пре радова, у процесу
формирање инвентарског броја.

Слика 10. Кожне фишеклије из историјске збирке,
након радова, НМУ, инв. бр. 396.
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Један од врло интересантних послова у области заштите
црквених предмета односи се на заштиту и превентивну конзервацију
утвари из ужичке цркве Светог Марка. У периоду реконструкције
цркве наш музеј је преузео већину предмета који су се налазили у
поменутој цркви ради превентивне заштите и мањих конзерваторских
интервенција. Међу поменутим утварима обрађени су предмети
од текстила, од којих је био већи број дарака, један антиминс,
свештенички појас, покров за налоњ (слика 11) и друго.

Слика 11. Покров за налоњ
у цркви Светог Марка
Ужице, у току радова.

Након примене заштитних третмана предмети су враћени
поменутој цркви, а неки од њих се данас налазе изложени у стакленим
витринама у цркви. Историчари уметности нашег музеја су били у
преговорима о преузимању неких од ових предмета, али до данас
није урађено ништа конкретно.
Такође, током реконструкције крова Јокановића куће која је у
склопу музеја, предмети који су били изложени у три собе ове куће
су пренети у музејске радионице. Међу тим експонатима се налазе
предмети од текстила, коже, порцелана, стакла и делови од метала.
Од стране конзерватора се тражило да се у што краћем временском
року заврше радови да би предмети били враћени на сталну
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поставку, у Јокановића кућу. Том приликом је извршен детаљан
преглед стања и анализа сваког појединачног предмета. Добијени
резултати тих прегледа су унети у конзерваторску документацију уз
обавезно фотографисање истих. С обзиром да се ради о музејским
предметима који се редовно контролишу у току године, одвојени
су они на којима је било потребно више времена за рад. Текстилни
предмети од памука као што су: столњаци, шустикле, надвратници,
чаршави, јастучнице – опрани су, осушени и фотографисани. Такође
су предмети од стакла и порцелана опрани у средствима намењеним
за прање музејских предмета. На неким металним деловима код
предмета уклоњени су трагови корозије локално јер није било потребе
за неким озбиљнијим интервенцијама. На текстилним предметима
као што су налоњ, зидњак, ћилим - одрађена су механичка чишћења
и мање поправке оштећених делова. Након завршетка ових третмана
предмети су уредно упаковани и пренети у Јокановића кућу. Уз
присуство кустоса, конзерватори су вратили предмете у већ очишћене
витрине и друга места на којима су и претходно били изложени. Овом
приликом наводимо само неколико репрезентативнијих предмета на
којима су примењене заштитне мере:

Слика 12. Велика бела јастучница у току радова, стална поставка
Јокановића кућа, инв. бр. 1564, ул. бр. 30387.

218

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Преглед конзервираних и рестаурираних предмета

Слика 13. Везена јастучница, инв. бр. 1825, стална поставка
Јокановића кућа, након радова.

Слика 14. Зидњак-златовез на плишу, ул. бр. 32327, стална поставка
Јокановића куће, након конзерваторских радова.
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Слика 15. Пешкир, инв. бр. 324, стална поставка
Јокановића кућа, након радова, НМУ

Један од комплекснијих конзерваторско - рестаураторских
послова обављен је на три СОКОЛСКЕ ЗАСТАВЕ, једна је из
1926. године, а друге две из 1928. Наведни предмети раније нису
обрађивани у смислу заштите или конзервације, а нису ни излагани.
За конзерватора је велику дилему представљала соколска застава инв.
бр. 330.
Након урађених анализа стања уследио је одабир метода
рада на соколској застави. У већини музеја наше земље где постоје
услови за комплетну конзервацију могућност другачијег третмана је
извесна. С обзиром да у нашем музеју имамо врло скромне услове
за рад, а поменута застава поседује велика оштећења, конзерватор
се одлучио за рестаурацију јако оштећених делова. Третмани који
су предузети на њој поткрепљени су фото документацијом са
обавезним уносом података о целокупним радовима. За конзервацију
осталог дела заставе коришћене су класичне методе у конзервацији.
Соколска застава није имала оригинално копље па је употребљено
привремено копље на које је фиксирана за потребе излагања. На
друге две заставе обављени су потребни конзерваторски третмани,
а због њиховог бољег степена очуваности нису били потребни
рестаураторски радови.
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Слика 16. Соколска застава, инв. бр. 328, пре радова,
НМУ, историјска збирка

Обе соколске заставе имају своја оригинална копља на чијем
врху се налазе метални соколи. Поред ових застава треба истаћи
и предмете које прате деловање Соколског друштва у том периоду
у ужичком крају. То су углавном фотографије, чланске карте и 334
металне значке са именима дародаваца и чланова Соколског друштва.
Целокупан рад на соколским заставама је трајао дужи
период, након чега је приређена и реализована изложба под називом
„ЧУВАЈМО ЗАСТАВЕ“. Презентација је употпуњена и таблама на
којима су приказани примењени конзерваторско-рестаураторски
третмани, соколском мушком униформом и хаљином за нараштајке,
који су власништво музеја у Чачку. Том приликом је урађен и
пригодан каталог.
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Конзерваторска документација
Обавеза сваког упосленог конзерватора и рестауратора јесте
уредно вођење конзерваторске документације. Та документација се
састоји од:
• Књиге уласка материјала (посебно за сваки материјал)
• Конзерваторских картона (за сваки предмет појединачно)
• Конзерваторске фототеке
• Свеске евидентирања стања предмета у депоима и сталним
поставкама
• Шифрарника типологије за керамичке предмете
Професионална обавеза сваког конзерватора јесте перманентно вођење документације са што ширим и конкретнијим
описима изведених радова и анализама стања музејских предмета.
Обавезно је евидентирати све податке о смештају, променама
температуре и осцилацијама влаге, другим појавама које су
евидентне у просторима депоа, сталних поставки и радионицама.
Када се преузимају предмети на конзервацију обавезно је урадити
дескрипцију затим фотографисати предмет пре, у току и након
завршетка радова.
Посебно је важно урадити и фотографије детаља на предмету
који су оштећени.
Ако су рађена испитивања врсте материјала или било које друге
лабораторијске анализе, неопходно их је унети у конзерваторску
документацију.

Закључак
Свесни смисла, естетских и културолошких својстава нашег
културног наслеђа, конзерватор предузима све потребне радове на
очувању и доприносу да се та својства сачувају за будуће генерације
и поклонике материјалних остатака наше прошлости. Без обзира
на категорију и споменичке вредности музејских предмета, сваком
конзерватору и рестауратору треба да је приоритет предузимање
свих дозвољених мера заштите и стварања што бољих услова за
очување.
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Осим тога веома су важне иницијативе и перманентно
указивање онима који нису у фокусу заштите културног наслеђа, те
да је сваки спомен на прошлост истовремено очување вере, традиције
и националног идентитета.
Наше музеје не треба посматрати само као изложбу лепих
ствари у аутентичном амбијенту већ као домове и културне храмове
који нас својим изгледом и садржајем поуче и увек подсете на све
што је обележило живот, рад и културно стварање народа у прошлим
временима.
Управо су горе наведени разлози, смерница и обавеза
конзерватора да сачува, заштити и обнови предмете из прошлости
као једном делу целине материјалног културног наслеђа. Стога се
посао конзерватора у данашњем смислу може посматрати као један
од најцелисходнијих послова у области културе и заштите.
Summary
This contribution serves to give a review of conservation
operations performed at the National Museum in Uzice. Attention is
given to items made of textiles, ceramics and leather. Among them are
uniforms, flags, clothing and household items (dresses, sequns, libades
(waist-long woman’s silken jackets), vests, socks, pillowcases, towels,
Chevre (handkerchiefs). There were also objects made of leather: bags,
cases, belts, pouches, sashes, harness, jakicar (belt for a married woman)
and saddle. Conserved pieces of ceramics are as follows: fragments from
archaeological sites, objects from permanent collections of the Museum
and objects of glass, majolica, porcelain. It is necessary to make the
public familiar with the field of preventive care, active conservation
and restoration which are a very important link in the business scope
of the museum. Given that many people who visit the museum do not
have enough information regarding the activities of conservators, as they
perform in the workshops unavailable to visitors the obligation of the
conservator and restorer is to publish articles exposing and presenting
these works. Conservation treatments and operations described in
this paper are one contribution to uncovering issues concerning the
conservation and restoration of museum objects.
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РЕТКА ПРЕДСТАВА СВЕТОГ ИЛИЈЕ НА
ИКОНОСТАСУ ЦРКВЕ БРВНАРЕ
У СЕВОЈНУ

Апстракт: У раду је представљена рестаурација и конзервација иконе Светог Илије, са иконостаса (1772-1779) старе цркве
брвнаре у Севојну, Ужице, као део пројекта који је финансирало
Министарство културе и информисања Републике Србије.
Пројектом је руководио Драган Томановић, сликар рестауратор у
Народном музеју Ужице, у току 2015. године. Нагласак је на икони
Светог Илије приликом чијег чишћења је откривен необичан и
редак приказ Светог Илије са ножем у руци, који се узноси на небо у
ватреној кочији, као и датум израде, потпис аутора и место Севојно.
Конзерваторско-рестаураторским поступком откривена је, до сада
непозната, иконографска представа пророка Илије у стваралаштву
зографа Лазовића.
Кључне речи: Црква брвнара у Севојну, Симеон Лазовић,
иконостас, Свети Илија са ножем у руци, 18. век.
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Увод
У склопу истраживачког пројекта Народног музеја Ужице
(НМУ) и обнове спаљене цркве-брвнаре посвећене Сабору
Светог арханђела Михаила, у Севојну, Министарство културе и
информисања Републике Србије поверило је посао и одобрило
средства, за пројекат (бр. 401-01-116/2015-02) којим је руководио
Драган Томановић, под називом „Конзервација и рестаурација
царских двери и икона из цркве-брвнаре у Севојну“. Том приликом
у току чишћења икона, на икони пророка Илије пронађен је датум
израде (1776) и потпис Симеона Лазовића.
Рестаурација је обухватила четири иконе са иконостаса
цркве: царске двери (арханђел Гаврило и Пресвета Богородица
са старозаветним пророцима Давидом и Соломоном), Крштење
Христово и Пророк Илија. Иконе су дело зографа Симеона Лазовића
који је стварао на подручју Србије и Црногорског приморја, и
припадају периоду друге половине 18. века (од 1772. до 1779. године).
Међу најзначајнијим његовим делима, пре одласка на Црногорско
приморје, свакако спадају иконе које је радио за иконостасе на
простору Западне Србије а међу којима су и иконе са иконостаса
старе цркве брвнаре у Севојну.1 Царске двери урађене су 1779.
године о чему сведочи и сачувани натпис који је оставио Симеон
Лазовић (на икони се такође налазе имена приложника иконе).2
На икони Крштење Христово није остао сачувани запис израде.
Међутим, приликом чишћења иконе Пророк Илија дошло се до
открића да је икона урађена 1776. године а такође је сачуван и
запис у коме се говори о томе да је икона урађена за стару цркву

Наведени радови, сматрају се, већ зрелим сликарским остварењима под утицајем
предложака западног порекла, али са још увек задржаним основним одликама
касновизнатијског иконописа.
2
Васић, П. „Белешке о уметничким споменицима ужичког краја“, у: Ужички
зборник 4, Ужице: НМУ, 1975, 351. Царске двери за иконостас у Севојну Симеон
је осликао 1779. године о чему сведочи део натписа: „Прими за спомен Јоаким:
зограф свештенојереј Симеон, 1779. године”. Милосављевић, Д. Сликари Лазовићи
и њихово доба (збирка из Никољца код Бијелог Поља). Ужице-Прибој-Бијело Поље:
Народни музеј Ужице-Дом културе „Пиво Караматијевић“-Центар за културу„Струњо“-„Војислав Булатовић“, 2000, 103.
1
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брвнару која је посвећена арханђелу Михајлу у Севојну. Пре
преузимања и одношења икона3 у атеље руководиоца пројекта,
Драгана Томановића, у Народни музеј Ужице, иконе су се налазиле на
хору нове цркве у Севојну посвећене арханђелу Гаврилу, изграђене у
периоду између 1901. и 1909. године.
Након извршене рестаурације и конзервације иконе су враћене
у обновљену стару цркву брвнару посвећену арханђелу Михајлу у
Севојну.4

1. Симеон Лазовић и његово доба
У Србији предустаничког периода, нарочито у последњим
деценијама 18. века преовладава стара црквенословенска културна
традиција али у помало измењеној барокизираној и русификованој
форми. Управо у оквиру Карловачке митрополије јавља се јасно
формулисан и у званичном облику изражен програм обнове
српске уметности под покровитељством патријарха Арсенија IV
Шакабенте који је тежио ка усвајању византијско-западњачких
ликовних симбиоза ширењем на балканском Југу тзв. левантинског
барока, а у Подунављу, прихватањем европеизираних облика руске
црквене уметности.5 Тежње ка јачању националног идентитета
и самобитности у духу верске традиције, изражавају се кроз све
видове уметности тако да се обнављају и цркве брвнаре, нарочито у
мањим сеоским срединама. Вујовић, наводи да је најстарија сачувана
црква брвнара управо стара црква у Севојну, посвећена архангелу

Престона икона Богородице са Христом и архангелима (1772) и Вазнесење
Христово данас су власништво црквене општине у Ужицу. Станић још 1973.
године наводи да неколико икона Симеона Лазовића које се налазе у Цркви св.
Марка у Ужицу, припадају иконостасу из севојничке цркве брвнаре. Станић,Р.
„Сликарска делатност Симеона Лазовића у ужичком крају“, у: Ужички зборник 2,
Ужице: НМУ, 1973, 69. Преостале иконе: царске двери са Соломоном и Давидом,
Крштење Христово и пророк Илија, налазиле су се у севојничкој новој цркви.
Васић, нав. дело, 1975, 351.
4
Најстарији познати запис о цркви брвнари у Севојну потиче из 1712. године.
Види у: Тричковић,Р. Ужице у XVIII веку, Историја Титовог Ужица 1 (до 1918).
Београд: Историјски институт, 1989, 278.
5
Вујовић,Б. Уметност обновљене Србије (1791-1848). Београд:Просвета-РЗЗСК,
1986,183-184.
3
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Михаилу, чији иконостас датира из периода последње познате
обнове 1773. године.6 Црква је изгорела 1996. године у пожару али
су поред царских двери, остале сачуване још четири иконе, које је
насликао Симеон Лазовић (1754-1814) .
Прво потписано дело Симеона Лазовића је иконостас у
селу Сирогојно, за цркву Светих апостола Петра и Павла, из 1764.
године, где је оставио следећи запис: „Сија двери изобрази аз грешни
зограф Симеон Лазовић, от мјеста Бјелога Поља, Бог да прости“.7
Лазовић, је такође насликао и икону Светог Киријака Отшелника (са
потписом „Симо зограф“) која је власништво манастира Никољац
што су његова прва позната дела.8
Током иконописачког стваралаштва у првим деценијама,
родоначелник ове сликарске породице, Симеон Лазовић, углавном
потписиван на иконама као „грешни зограф Симеон Лазовић“,
„зограф свештенојереј Лазовић“, „зограф поп Симеон Лазаревић“9
осликао је више иконостаса где се, нарочито, на основу царских
двери10 може утврдити да је користио углавном исте предлошке.
Касније, када је рукоположен у свештенички позив,11 највероватније
око 1779. године, готово редовно наводи своје пуно име али и
презимена Поповић, Милић, Лазић, Лазаревич и најчешће, Лазовић.12
Знатније промене у сликарству Симеона Лазовића13 настају тек након

Исто. Најстарији познати запис о цркви брвнари у Севојну потиче из 1712.
године. Види у: Тричковић, нав. дело,1989, 278.
7 Детаљније о стваралачком опусу Лазовића види у: Милосављевић, нав. дело,
2000.
8
Пејић, С. Црква светог Николе у Никољцу. Београд: Републички завод за заштиту
споменика културе Београд, 2014.
9
Симеон се потписивао и као Лазаревић и Лазовић, а понекад, уместо презимена
и као Симеон Бјелопољац. Детаљније види у: Сијерковић-Мошков, Д. Манстир
Савина. Подгорица: Слог, 1998, 25. Такође се потписивао и као „илирико расијски
обшчиј зограф” како су се у то време потписивали познати сликари и зографи пто је
представљало врсту титуле. Види у: Милосављевић, Д. Заоставштина сликарске
породице Лазовића. Прибој: Раднички универзитет „Пиво Караматијевић“, 1990,
25.
10
Упоредити царске двери у: Пустињи код Ваљева, Кућанима (засеок Пета),
Брезови код Ивањице и Никољцу код Бијелог Поља.
11
Претпоставља се да је Симеон, своје свештеничко и уметничко образовање
стекао управо у Севојну. Пејић, нав. дело, 2014, 149.
12
Исто.
13
Милосављевић, нав. дело, 2000, 14-15.
6
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његовог боравка у Боки Которској где са сином Алексијем одлази
90-их година 18. века (најзначајнији иконостаси овог периода су у
манастиру Савина и Дечанима).

2. Порекло мотива, рестаурација и конзервација
иконе Пророк Илија
Стара црква брвнара у Севојну за чији је иконостас последњих
деценија 18. века Симеон Лазовић радио иконе, посвећена архангелу
Михаилу, спада у ред најстаријих објеката сакралног народног
градитељства, али се тачан датум прве изградње, с обзиром на то да
су је Турци више пута палили, а последњи пут је под необјашњивим
околностима изгорела 1996. године14, не зна. Као последња обнова
цркве бележи се 1773. година.15
Иконе (царске двери-арханђел Гаврило и Пресвета Богородица
са старозаветним пророцима Давидом и Соломоном, Крштење
Христово и Пророк Илија16) су се до тренутка преузимања и
одношења на рестаурацију и конзервацију у атеље Народног музеја

У ноћи, између 6. и 7. јула 1996. године под неразјашњеним околностима, црква
је до темеља изгорела.
15
Црква је саграђена 1773. године, средње величине и једноставне архитектуре,
прекривена ћерамидом. Представља један од најстаријих сачуваних споменика
ове врсте у ужој Србији. Дуборезна орнаментика појединих унутрашњих делова
(розета на таваници и друго), по мишљењу стручњака, рађена је у каснијем
периоду, највероватније почетком 19. века. Својства споменика културе имају и
покретна културна добра која су припадала овој цркви: део иконостаса (царске
двери) и две иконе: Крштење Христово и пророк Илија које је насликао Симеон
Лазовић. У циљу боље заштите и чувања ова покретна добра сада се налазе на хору
нове севојничке цркве. Црква и наведена културна добра стављени су под заштиту
државе решењем Републичког завода за заштиту споменика културе из Београда,
број 01-1118/4 од 28. децембра 1966. године. Марковић, Ж. и А. Станимировић.
„Културно-историјско споменичко наслеђе Титовог Ужица“, у: Ужички зборник
19, Ужице: НМУ, 1990, 71-72.
16
Пророци су представљали нераздвојни део иконостаса 18. века. Поред
пророка Илије, посебно место, као прецима и главним најављивачима Христа
преко Богородице, дато је пророцима-царевима Давиду и Соломону. Матић, Љ.
„Манастир Савина у 18. веку“, (докторска дисертација). Београд: Универзитет у
Београду, Филозофски факултет, 2015, 1175-6.
14
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Ужице налазиле у цркви у Севојну, посвећеној Светом арханђелу
Гаврилу, подигнутој у првој деценији 20. века (1901-1909).17
Икона Пророк Илија (1776), димензије 81х58х3 (3,5)
На икони је приказан Свети Илија18 у тренутку када се узноси
на небо у ватреној кочији (слика 1). У десној руци му је специфичан
атрибут који указује на старозаветни догађај, односно нож којим је
заклао Ваалове жреце: „Тада им рече Илија: ‹Похватајте те пророке
Валове да ниједан не утече›. И похваташе их, и Илија их одведе на
поток Кисон и покла их онде.“ (1 Цар. 18, 40).19 У левој руци држи
развијени свитак, ротулус. Он седи (узноси се на небо) у ватреној
кочији а два анђела на облацима, са леве и десне стране, придржавају
узде од ватрених коња: [...]„огњена кола и огњени коњи [...]“ (2 Цар.
2,11). Из облака, изнад њега, назире се силазак Бога у облику огња.
Илија је приказан као седи старац (коса и брада), благог
израза инкарната и крупних тамних очију. Одевен је у светли плави,
тиркизни хитон декорисан флоралним орнаментима (тролист)
златне боје. Огрнут је пурпурно црвеним плаштом по коме су златом
исликане траке и богате декорације. Ватрена кочија осликана је са
четири точка и упрегнута је са два коња. На кочији су декорисане
волуте а комплетно је осликана у ватреној, цинобер црвеној боји. Са
његове десне стране, у нивоу очију, исписано је пророк Илија.
Целу икону украшавају дуборезни елементи који су укопани
у самој дасци. Дуборез прати елипсасти облик који описује икону
и преко ког се преплићу волуте са листовима. У ћошковима иконе
су дуборезни изведени цветови. Испупчени делови дубореза су
били позлаћени док је остатак, раван део дубореза био посребрен.

О рестаурацији и конзервацији икона са иконостаса, детаљније види у: Томановић,
Д. Конзервација и рестаурација царских двери и икона из цркве брвнаре у Севојну.
Ужице: Народни музеј Ужице, 2015; Цветковска, В. и Д. Томановић, „Лазовићи
и иконостас цркве брвнаре у Севојну“, у: Годишњак Факултета за културу и
медије, бр. 7, год. VII, Београд: Универзитет Џон Незбит, 2015, 527-542.
18
О историјским подацима везаним ѕа живот Светог Илије, види у: Мазалић, Ђ.
„Легенда о Св. Илији на једној икони“, у: Наше старине VII, 1959, 129-138.
19
Према: (1 Цар. 18, 17-39). Мазалић наводи да поток Кисон (Кишон) тече испод
горе Кармел са североисточне стране и улива се у Средоземно море. Исто, 131.
17
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На сребрној подлози изведене су кружне геометријске декорације у
техници пунцирања.20 Матић21 наводи да је у барокним евхаристиолошким програмима битно наглашен жртвени карактер богослужења
чиме је брањена традиционалност и истиче да сликарство барокних
иконостаса карактерише чврста веза са резбаријом, којој је додељена
важна али ипак секундарна улога.
Живот пророка Илије описан је детаљно у старозаветним
Причама о царевима (1 и 2). У време његовог живота пророчко
звање било је веома цењено. Он је пророковао, борио се за веровање
у свог, јединог бога Јахвеа, био истрајан а неретко и врло свиреп
према незнабошцима. Био је родом из Тесвита а прошао је „сву
приморску земљу источног Медитерана, од Сидона и Дамаска до
Газе и Мртвог мора па даље кроз пустињу све до Синаја на Црвеном
мору“.22 Описујући житије и чудеса пророка Илије, Поповић говори
следеће: „Приступајући излагању житија светог Илије, боговидца
и славног ревнитеља за Бога, изобличитеља безаконих царева,
каратеља одступивших од Бога људи, казнитеља лажних пророка,
дивног чудотворца коме се стихије потчињаваху, кога небо слушаше,
великог угодника Божјег који досад борави у телу и који ће доћи на
земљу пред други долазакХристов [...]“.23
Мотив Светог Илије који се узноси на небо у ватреним
кочијама, са ножем у руци24 спада у ретке и неуобичајене приказе.
Његова улога, као пророка, огледа се и у постављању и истицању на

За велики број иконостаса које су осликавали, Лазовићи (Симеон а потом и његов
син Алексије) су израђивали иконостасе. У прилог томе иде и један оштећени
цртеж на ком се налази и део иконостасне конструкције са Алексијевим записом
из 1793. године, поводом израђивања иконостаса у манастиру Савине у Херцег
Новом где се извесни орнаменти, по узору на Кућане и Севојно, понављају.
На пуној дрвеној позадини такође је урађена плитка рељефна декорација са
флоралним орнаментима и волутама. Матић, нав. дело, 2015, 855.
21
Исто, 867.
22
Мазалић, нав. дело, 1959, 130.
23
Поповић, Ј. „Житије и чудеса светог пророка Илије Тесвићанина“, у: Житија
светих, приступ: 10.02.2016, доступно на: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/
avajustin/zitijasvetih/ZitijaSvetih0720.htm
24
Краљ Ахав се, женидбом са Језавељом, ћерком тирског краља, одрекао старе
вере, прихватио феничанског бога Ваала и подигао му храм у својој престоници
Самарији. Тим чином изазвао је велики гнев пророка Илије који се борио за
поштовање Јахвеа у Израиљу. Син Ахасја, који га је наследио, такође се клањао
Ваалу (1 Цар. 1, 22; 40).
20
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иконостасу. Поред улоге пророка (на иконостасима 18. века) да
истичу Богородичино безгрешно материнство и најаву рођења
Спаситеља и нужности његовог страдања, може се уочити и
инстистирање на правоверности и поштовању Закона. „То се
нарочито односи на пророка Илију који у руци држи нож, симбол
његове борбе против безбожности. Њиме је поклао 450 Балових
лажних пророка и изнова успоставио правоверје“.25
Сцена вазнесења пророка Илије у сотериолошко есхатолошком тону иконописних композиција повезује се и
са сценом Крштавања Исуса Христа кроз везу са Старим и
Новим заветом, односно са првим новозаветним и последњим
старозаветним пророком. Као што је Јован, новозаветни пророк
настављач Илијиног дела, који је проповедао скори долазак обећаног
Спаситеља, тако ће и Илија сићи за Други Христов долазак као
један од сведока испуњења старозаветних пророчанстава о Месији
(2 Цар. 2,11; Мал. 4,5).26 По Новом завету Свети Илија се у тренутку
Преображења Христовог, на гори Тавор, појављује заједно са
Мојсијем (Мат. 17, 1-8; Мк. 9, 2-8; Лк. 9, 28-36) односно 700 година
након своје смрти и узношења на небо у ватреној кочији.
Уобичајено приказивање пророка Илије на простору Србије од
17. века,27 за разлику од Бугарске28, на пример, уместо житијских сцена,
биће две сцене: Гавран храни Светог Илију у пустињи29 и Вазнесење
Матић, нав. дело, 2015, 1176.
Стошић, Љ. Српска уметност 1690-1740. Београд: САНУ, 2006, 143-4.
27
Сматра се да су први руски житијски циклуси иконе највероватније настали
по узору на оригиналну константинопољску икону Илије која није сачувана. У
средишту житијских икона пророка Илије све до половине 17. века приказивана је
сцена како гавран храни пророка Илију у пустињи или његово успињање на небо у
ватреним кочијама, да би се друга сцена са житијем уобичајила крајем 14. и почетком
15. века Саенкова, Е.М. „Особенности иконографических программ хекоторых
житийных икон Илии Пророка XVI-XVII веков в собрании Третъяковской
галереи“, у: Третъяковские чтения 2010-2011: Материалы отчетных научных
конференций. Мосва (ур. Л.И. Иовлева). Москва: Государственная Третъяковская
галерея, Издателъство ИНИКО, 2012, 52.
28
Стошић, Љ. нав. дело, 2006, 176.
29
Према старозаветној причи пророк Илија се по савету Јахвеа сакрива на потоку
Керит (Хорат) према Јордану, где му гавранови доносе свакодневно храну (1 Цар.
1, 17, 1-6). Иако Мазалић, нав. дело, 1959, 131, наводи да ово место није познато,
верује се да је тачно одредиште заправо у пустињи Вади Келт, у кањону где је
манастир посвећен Светом Ђорђу Хозевиту а налази се и капела Светог Илије која
описује исти догађај (слика 77 I 78).
25
26
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пророка Илије. Посебно се може издвојити сцена из живота Светог
Илије где га гавран храни у пустињи, у српској иконографији на
живопису сачуваном у олтарском делу манастира Морача (1252).
На руској житијској икони Пророк Илија у пустињи (прва половина
17. века) појављују се неуобичајена иконографска решења (укупно
24). Међу житијским сценама, појављује се и тренутак када Илија
коље Ваалове жреце, али не као главни мотив већ само као фрагмент
из живота.30 Овај редак приказ указује на Илију као истинитог
свештенослужитеља и борца против незнабожаца што је било веома
актуелно у Русији од 16. века, у борби против различитих јереси.31
Мазалић32 наводи интересантан податак да га наши сликари
18. и 19. века редовно приказују на сценама Страшног суда како
се препире са Антихристом. Томе у прилог иду разна народна
веровања везана за Светог Илију, који је у Србији поштован као
један од најзначајнијих светитеља и пророка па су у складу са тим
везана и разна народна веровања. Тако је једном приликом ђаво
натакао свој чаробни штап на сунце и са њим сишао на земљу.
„Али, превари га свети Илија, узе му сунце и врати га на небо“.33
Чајкановић34 наводи како у нашем народу постоји веровање да је Бог
дао Светом Илији муњу и гром да побије све ђаволе. Чајкановић,
такође, наводи један обичај ритуалног жртвовања и једења тотемске
животиње, теофагије, из Алексиначке Мораве где се на дан Светог
Илије коље петао. Он наводи да се на тај начин уносила снага
тотема или божанства. Такође, веровало се да Свети Илија одводи
умрле на други свет, на шта указује једна песма из Вукове збирке:

Саенкова, нав. дело, 2012, 55-56.
Пророк Илија се на појединим руским иконама јавља у стојећем положају
где некад држи нож у левој а некад у десној руци, док у другој руци држи део
исписаног јеванђеља. Види две руске иконе с краја 18. века у: ИЛИЯ ПРОРОК.
Огненное восхождение святого пророка Илии, приступ: 15.02.2016, доступно на:
http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=80421&order=desc&pg=26
32
Мазалић, нав. дело, 1959, 130.
33
Барјактаровић, М. „Штап и његове улоге у животу наших људи“, у: Гласник
Етнографског музеја у Београду (ур. В. Живанчевић), књ. 26. Београд, Етнографски
музеј, 1963, 203-220. Свети Илија је такође, неретко приказиван као седи старац
који у једној руци држи штап а у другој свитак са текстом из јеванђеља.
34
Чајкановић, В. Из српске религије и митологије 1, (прир. В. Ђурић), Београд:
Српска књижевна задруга - Београдски издавачко-графички завод - Партенон М.
А. М, 1994, 168, 161-2.
30
31
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„Та устани, Никола/Да идемо у гору,/Да правимо корабе,/Да возимо
душице/С овог света на онај“35. Према јеврејској традицији, Илија
је био и заштитник деце. Аналогија се проналази у опису Илијиног
живота и догађају када васкрсава дете удовице Сарепте (1 Цар. 17,
9-23)36. Јеврејске жене би сваке ноћи пред сабат, односно петком у
сумрак, стављале нож испод свог јастука које су држале до суботе
ујутру. У периоду 16. века кабалисти су проширили овај обичај јер
су веровали да су се демони који су нападали новорођенчад плашили
ножева и свих сличних предмета израђених од гвожђа.37 Од 18. века,
приликом јеврејског обреда венчања, увек су постављане кочије,
нож и виљушка, намењени Светом Илији, у складу са веровањем о
његовој улози гласника Месије.38
У Русији, као и у Србији, многи атрибути и моћи некадашњег
паганског бога Перуна су приписивани Светом Илији. Гром је
свакако један од најкарактеристичнијих. Илијина способност да
према старозаветном казивању призове кишу, такође је у складу са
Перуновим моћима.39

Исто, 162.
Када је поток Хорат из ког је Илија пио воду, док су му гавранови доносили
храну у пустињи, пресушио због велике суше, Јахве му заповеда да иде у Сарепту
где ће, након годину дана, оживети сина удовице. То ће бити исти онај Јона, такође
пророк, који ће касније боравити три дана у утроби кита (Јона 2, 1-11).
37
Eisenberg, R. Jewish Traditions, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2004, 11.
38
Seiss, J. The Apocalypse: Lectures on the Book of Revelation, New York: Cosimo Classics, 2007, 246.
39
Dixon-Kennedy, M. Russian & Slavic myth and legend, Santa Barbara,CA: ABCCLIO, Inc, 1959, 115, 218.
35
36
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Слика 1. Лице, затечено стање

Слика 2. Полеђина, затечено стање

Дрвени носач је састављен из два дела липове даске, у горњем
делу дебљине 3 цм а у доњем делу 3,5 цм ручно тесане, са полеђине
ојачане са конусним кушацима, укопаним ластиним репом.
Полеђина даске је била делимично премазана туткалном
подлогом (бир креда и туткало). Са полеђине се може видети
распуклост настала услед процеса расушивања на више места. Из
непознатих разлога, у споју дасака, угуравана је кучина. (слика 3, 4 и
5). Кучина је била видљива и са предње стране где су нити пробијале
на површину (слика 4). Такође, може се видети велики број отвора
насталих услед деловања ксилофагних инсеката (слика 3) који су
нападали дрво, односно црвоточине. На даскама су били присутни
чворови.

Слика 3. Полеђина иконе

Слика 4. Лице иконе

235

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Драган Томановић, конзерватор и рестауратор, др Виолета Цветковска

Слика 5. Кучина у споју између
дасака, полеђина иконе

Слика 6. Горња стрелица показује
недостатак одваљеног комада,
доња стрелица показује отпале
сликане делове

Са предње стране (лица) урађене су дуборезне декорације
на којима су била оштећења и недостаци (слика 6). Дужином целе
иконе са горње стране видно је било да недостаје дрвена аплицирана
профолисана лајсна.
Са десне стране лица је постављена стубна тордирана декорација
(слика 7) која је била закована са препустом што нам је указивало на
то да је ова икона била у низу других икона. Заправо, тордирани стуб
је повезивао две иконе. Дуборезни елементи су такође добри делом
страдали од црвоточине а делом су била видна и механичка оштећења.
У горњем десном углу иконе, на дуборезном делу, видљив је недостатак
фрагмента дрвета који је одваљен (слика 6).
Икона Светог Илије (техника јајчане темпере) била је прекривена великим слојевима чађи, испуцалих нагорелих лакова и отвора
од дејства ксилофагних инсеката. Слојеви преко бојеног слоја били
су веома тврди и сједињени са слојевима гарежи (слика 9), воска
(слика 8), сагорелог уља из кандила и осталих нечистоћа.
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Слика 7. Икона у затеченом стању, прва сонда

Слика 8. Наслаге парафина

Слика 9. Наслаге чађи
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У затеченом стању, на икони се композиција једва назирала
(слика 7). Назирао се лик око ког је у рељефу било постављено
злато које је оксидирало у ореолу. Доњи део иконе је био потпуно у
затамњеном слоју чађи. Поред чађи и кракелираног, нагорелог лака,
било је и механичких оштећења. Уочено је, у средишњем делу иконе,
да је чвор носача иконе избио бојени слој у целој површини чвора, у
пречнику 2,5 цм (слика 11). Такође, као последица одвојених дасака
носача иконе одваљена је већа површина подлоге и бојеног слоја, а
такође је била видна денивелација носача иконе. На икони су била
видна оштећења настала гребањем и механичким ударцима. Такође,
биле су приметне рупе од ексера који су били закивани у дрво а
пробили су и бојени слој (слика 10)

Слика 10. Оштећење бојеног слоја
изазвано ексером

Слика 11. Чвор који је пробио бојени слој

Подлога бојеног слоја била је јако танка и стабилна, класична
(без платнене арматуре).
Потклобучене и нестабилне површине које су уочене,
фиксиране су 7% раствором зечјег туткала и јапан папиром. Посебно
је обраћена пажња на површину где је сам чвор избио и подлогу и
бојени слој. Све отпале сликане површине по ивицама су ојачане
туткалом да не би даље отпадале. Затим су потклобучене површине
поступно пеглане специјалним малим пеглама са врхом од прохрома
на температури до 60 степени (слика 12).
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Слика 12. Пеглање потклобучених површина

На распуклом делу носиоца, на самом делу инкарната, где
је отпала већа површина постављени су фластери (фејсинг) да би
спречили даље отпадање.
Осликани слој је био често рупичасто оштећен под дејством
ксилофагних инсеката а на појединим местима је био подљуспан и
пулверзирао.
У процесу фиксирања икона је постављана и држана у
хоризонталном положају, и тек након фиксирања је обезбеђена и
била подвргнута третману дезинсекције инсектицидима и биоциднофунгицидним средствима, а потом, након методе детектовања
степена и раширености оштећења, консолидацији дрвеног носача
(слика 16 и 17).
Икона је стављана у затворену комору (сандук за дезинсекцију).
Поступак је понављан три пута по 21 дан са перманентним
премазивањем средствима за дезинсекцију.
Дрвени носач био је састављен из две даске које су се
временом раздвојиле тако да је извршено њихово спајање путем
лепљења. Између њих су пронађени уметнути комади кучине (слика
3, 4 и 5). Лепљење је вршено топлим туткалом. Све комплетно је
стезано стегама испод којих су постављени одговарајући пакнови
према икони (слика 13, 14 и 15). У поступку лепљења било је
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неопходно да се води рачуна да спој на лицу иконе буде идеално
урађен (изнивелисан). Након лепљења било је неопходно да се
вишак лепка одмах уклони. На полеђини дуж самог споја вршено је
укопавање у основи ластиног репа на више места целом дужином.
Урађени су пакнови који су постављани у укопане површине. Такође
је извршено лепљење. Овим поступком је извршено спајање дрвеног
носача и ојачавање пакновима (ластин реп).

Слика 13. и 14. Постављање пакна ластин реп

Слика 15. Лепљење и причвршћивање стегама

На основу запажања да је црвоточина добрим делом уништила
дрвени носач, делом га претворила у сунђерасто-прашкасту масу,
било је неопходно урадити консолидацију натапањем носача у раствор
синтетичке смоле (Паралоид Б72). За овај подухват су направљене
импровизоване каде у којима је потапана икона. Потопљеност иконе
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је била у кади две трећине дебљине носача. Потапање је вршено
у више фаза од блажих раствора синтетичких смола ка гушћим.
Консолидација је рађена све док су сами дрвени носачи могли да
примају смолу у себе (слика 16 и 17).

Слика 16. и 17. Импровизована када за консолидацију

Услед лоших услова чувања, заштитни лак је потамнео и на себе
примио много слојева прљавштине па је било неопходно уклонити га.
Поступак чишћења је спроведен сондажним испитивањем од блажих
раствора ка јачим (слика 21). Затечени су дебели слојеви гарежи и
нагорелог лака који је кракелирао (слика 18). На многим местима биле
су покапане сликане површине са воском, парафином и сагорелим
уљем из кандила. Раствор је периодично прављен у зависности од
третирања флека различитог порекла: воска, уља, парафина, чађи, и
друго. Скидање нечистоћа је било вишеслојно и одвијало се из више
етапа: најпре су уклоњене површинске нечистоће са благим сапунским
растворима који је одмах неутралисан вајт спиритом. После првих
фаза чишћења остале су сједињене кракелиране површине лака који
је горео и сам се везао за чађ. Сам лак је био сачињен од природних
смола (шелак). Отапање нагорелог лака изведено је раствором
алкохола и терпентина. Након уклањања нагорелог лака дошло се
до стабилног бојеног слоја који је указивао на прелепо сликарство
Симеона Лазовића (слика 23). Поступак чишћења је отворио фине
детаље (слика 19) и савршен колорит који је сликар сликао (слика 20,
21 и 22) а били су годинама прекривени скрамом, чађу, прљавштином
и нагорелим лаком.
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Слика 18. Скидање чађи и нагорелог лака

Слика 19. Чишћење бојеног слоја
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Слика 20. Чишћење бојеног слоја

Слика 21. Сондажно испитивање

Слика 22. У току чишћења
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Слика 23. Икона Пророк Илија након чишћења

У току чишћења, у доњем средишњем делу дуборезних
орнамената, пронађен је натпис у ком се помиње храм Севојно (слика
24) као и, до тада, непозната година израде (1776) (слика 26). На
фотографијама (слика 24 и 25) може се разазнати натпис у коме пише
да је икона рађена за цркву посвећену архангелу Михајлу.
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Слика 24. Део натписа у дуборезном делу

Слика 25. Увећани део натписа

Слика 26. Део натписа у дуборезном делу иконе
на ком се види година израде
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Сва оштећења на сликаним деловима иконе (изљуспаност,
потклобученост, изгребаност, отпали фрагменти, нагорелост и друго)
су морала бити припремљена одмашћивањем и чишћењем од наслага
нечистоћа да би била постављена подлога за наредну фазу конзервације,
односно ретуше. Припреме за ретуше су се морале пажљиво урадити
да пломбе не би прелазиле по бојеном слоју и да буду нивелисане са
бојеним слојем као и да опонашају текстуру. У припремању рада на
пломбама јако је битно било да подлога буде чиста и стабилна како
би пломбе биле успешно постављене. Подлога за пломбе урађена
је премазивањем 7% туткала целе површине а посебно су ојачаване
ивице бојеног слоја. У наредним слојевима у туткало је додата фина
бир креда и из више премаза добијен је слој који ће у каснијој фази
бити обрашен и доведен у нивелацију са бојеним слојем. Пломбе су
морале у завршној фази да се приближе текстури суседних бојених
слојева да би се касније на њима могли урадити адекватни ретуши
(слика 27).
Обрада пломби вршена је механичким путем скалпелима и
финим шмиргл папирима уз пажљиви рад како се бојени слој не би
оштетио.

Слика 27. Пломбе на бојеном слоју
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Хемијско-физичка анализа извршена је за потребе рестаурације и конзервације, односно, ретуша како би се што верније
спровео поступак. Анализу је спровео Републички завод за заштиту
споменика културе у Београду током августа 2015. године.
На анализи позлаћеног дела (позадине) у оквиру иконе,
присутно је злато, гвожђе, алуминијум, силицијум, калцијум и сумпор,
што указује на то да је позлата рађена правим златом највероватније на
болусу и калцијум-сулфатној подлози. Анализа извршена на црвеном
огртачу Светог Илије као и на кочијама указује на присутност, у
сигналима, гвожђа, живе и олова из бојеног слоја, као и калцијума и
сумпора из подлоге. Црвена боја је добијена мешањем пигмената на
бази гвожђа, живе и олова.
На плавој површини одеће пророка Илије, забележени су
сигнали калцијума, алуминијума, фосфора, силицијума и сумпора
из подлоге, али и олова, гвожђа и арсена из бојеног слоја. На браон
површини у доњем делу иконе забележено је присуство олова и
арсена, као и гвожђа и живе у мањем проценту. Присутни су и сигнали
калцијума, фосфора, сумпора, и силицијума из подлоге.
Позлата равних делова дуборезног рељефа око иконе рађена је
имитацијом злата. Сигнал злата није забележен, али су присутни цинк,
гвожђе, калцијум, алуминијум, силицијум, магнезијум, титанијум,
као и олово у мањем проценту.
Савремени циљеви у захватима рестаурације бојеног слоја,
односно, етуша, укључују поред оригинала и очување природних
трагова времена, док истовремено слици враћају добру читљивост. Да
би се тај циљ остварио, посебно се препоручује уважавање видљивости
кракелура, неизбежног блеђења и промене тонова одређених боја, чак
и обезбојења а полазна тачка у рестаурацији бојеног слоја, односно,
ретуширању свакако је одабир висококвалитетних и реверзибилних
материјала за то.
Након завршне обраде пломби које су адекватно припремљене
за процес рестаурације, по текстури, чврстини и засићености, указала
се велика контрасност од белина пломби и колорита на сачуваним
деловима иконе. Још у току процеса уклањања свих депонованих
нечистоћа, односно, чишћења самог сликаног слоја утврђивана је
стабилност и постојаност пигмената као и отирање и нестабилност
појединих. Црвени тонови на драперијама Светог Илије су били мање
стабилни што се могло уочити на врховима тампона током хемијског
третмана при уклањању старог испуцалог и нагорелог лака.
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Током одабира методе и технике рестаурације бојеног слоја,
односно, ретуширања, размотрени су сви елементи попут текстуре,
интеракције светла са материјом (транспарентност, осветљење,
рефлексија) стабилност, постојаност и реверзибилност одабраних
материјала за рад.
Поједини оштећени делови бојеног слоја су током реконструкције били веома јасни за повезивање, попут наставка спајања
форми набора, док је код других оштећења „читљивост спојева“
била много проблематичнија и захтевала је више претходних
истраживања пре интервенисања, односно након јасног утемељења
на основу проучавања оригиналне технике сликара и његовог стила.
Приликом наношења боје посебна пажња је била усмерена на то да
реконструкција у свему следи изворни мајсторов потез четкицом.
Идеалан „невидљиви“ ретуш морао се у потпуности подударати
са грађом бојеног слоја који га окружује. Да би се то постигло,
ретуширани делови су морали имати готово идентичне оптичке
карактеристике као и на оригиналу, нарочито у спектралној (боја и
транспарентност) и геометријској и конфигуралној подударности
(сјај, текстура и импасто). Тако је и туткално-кредна препаратура
на пломбираним деловима обрађивана тако да следи и повезује
околну текстуру потеза четке и кракелура. Ипак, било је разлике,
боја ретушираних делова била је много сјајнија од изворне те је та
разлика умањена туфовањем сувом четкицом по површини ретуша
пре него што се нови бојени слој сасвим осушио. Примењена
техника ретуша је фирентински дериват тратеђа (trattegio) односно
astrazione chromatica у функцији третирања екстензивних оштећења.
Astrazione је примењиван на већим површинама када није било
могуће реконструисати цртеж и оригиналну боју а идеја је темељена
на тези да постоји општи неутрални тон прилагодљив свим осталим
тоновима на слици који ће омогућити реинтеграцију и бољу
читљивост композиције.
Ипак, упркос детаљном истраживању појавио се проблем који
се карактерише као метамерија и различитог индекса рефракције.
Иако су у фронталном посматрању ретуши деловали интегрисано,
метамерија се појављивала при посматрању слике из одређених
углова (нарочито тамнијих делова). Наиме, ретуши су изгледали много
хладнији од оригиналног слоја. У решавању тог ненадано насталог
проблема коришћени су пигменти са мањим степеном покривности.
Лазурима начињеним од наведених пигмената успешно су за кратко
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време постигнути одговарајући тонови ретуша, према потребном
степену засићења околних изворних тонова сликаног слоја.
Такође су била важна и запажања која се односе на
слојевитост у процесу оригиналног сликања која су послужила као
смернице за израду рестаурације бојеног слоја, тј. ретуша. Заправо,
било је неопходно да се на оштећеним површинама преко пломби
опонашају сви слојеви које је сликар изводио у процесу сликања
до завршног тона. Вођено је, такође, рачуна о постављању слојева
боје у смеру кретања изворних потеза четкице. С обзиром на то да
кракелуре дају већи ефекат у постизању изворне текстуре, вештачке
кракелуре су урезиване већ током израде пломби. У појединим
сегментима рестаурација бојеног слоја извођена је према указаним
потребама тачкастим наношењем боје (поинтилистички), односно
уз помоћ веома ситних тачкица на делу пломбе поред граничења са
оригиналом при чему је постигнут ефекат да и даље постоји јасна
разлика између ретушираног поља и оригиналног бојеног слоја, али
је оптички боље усаглашена, тј. обједињена. Ова метода нарочито
је била корисна при ретушу преко пломби на ореолу, где је најпре
форма кредне подлоге имала за циљ да постигне рељеф као подлога
оригиналног бојеног слоја, односно подлога позлате која је у ореолу
била рељефна. Уочено је да структура подлоге није била уједначена
у свим сегментима иконе као ни дебљина бојених слојева.

Слика 28. Икона Пророк Илија
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Слика 29. Икона Пророк Илија
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Закључак
Истраживање уметничких предмета култне намене, сачуваних у српским црквама, може се задржати на конзерваторскорестаураторским пословима, али је свакако неопходно осврнути се
и на историјске околности у којима су дела настајала. Чисти оквири
историје уметности такође нису довољни јер је важно истраживање
и анализа свих сегмената стваралаштва самог уметника и његовог
окружења кроз које су се устаљивали основни обрасци развоја
традиционалног ликовног, иконописног стваралаштва али и страни
утицаји.
Утврђено је да су све иконе на којима је извршена рестаурација
и конзервација под покровитељством Министарства културе и
информисања Републике Србије (пројекат, бр. 401-01-116/2015-02)
са иконостаса старе цркве брвнаре у Севојну. До сада је познато
да постоје још две сачуване иконе са истоименог иконостаса
(Васкрсење Христово и Богородица са Христом) које се налазе у
Цркви Светог Марка. Иконе на којима је спроведена рестаурација
и конзервација (Пророк Илија, Крштење Христово и Царске двери)
претходно су се налазиле на хору нове цркве у Севојну посвећене
арханђелу Гаврилу. Људска небрига и лоши услови чувања највише
су се одразили на очуваност и затечено стање икона. Поред лоших
услова чувања, утврђено је да је у ранијим деценијама било покушаја
спасавања царских двери и допуна недостајућих фрагмената али су
све интервенције урађене наивно и више су оштетиле иконе него
што су помогле у очувању. О томе говори постављање секундарног
носача закивањем великог броја ексера (89) који су пробили бојени
слој, као и закивање помоћне дуборезне декорације, примитивно
изведене, у доњем делу царских двери на икони Богородице која је,
такође, оштетила изворни дуборез.
Иконе су више пута гореле, по њима је затечена велика
количина парафина и гарежи, као и дебели слој нечистоће. Даске су
се услед различитих температурних услова расушиле и одвојиле што
је битно угрозило бојени слој. На многим местима било је неопходно
реконструисати, како дуборезне декоративне елементе, тако и бојени
слој. Међутим, данас је готово немогуће расправљати о проблематици
ретуша уметничких дела, а нарочито икона ако није дефинисано
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место њиховог складиштења. С обзиром на то да су иконе враћене у
стару цркву брвнару у Севојну било је од пресудне важности урадити
ретуше у складу са условима чувања. Такође, с обзиром на то да су
иконе имале за циљ комуникацију са верницима у молитви, било је
веома важно елиминисати сваку препреку у перцепцији садржаја
икона, односно оживљавању јединства композиције, како би се око
посматрача усмерило на целину композиције а не на резултат захвата.
Ретуши су извођени у складу са утврђивањем утицаја светлости на
површину бојеног слоја (текстура). Спровођени су на начин тако
што се вршила разградња оригиналног тона на подтонове који га
сачињавају, а томе је битно допринела спроведена физичко-хемијска
анализа. Утврђивана је и стабилност, постојаност и реверзибилност
материјала.
Међутим, како би се што верније и прецизније урадио ретуш
на иконама, било је неопходно спровести и извесна истраживања у
правцу сликарства Симеона Лазовића. Проучавањем иконографије
и сликарског сензибилитета у складу са све снажнијим утицајима
предложака западног порекла али са још увек задржаним основним
одликама касновизантијског иконописа и упоредном анализом икона
самог аутора Симеона Лазовића, дошло се до битних података о
типизираним колористичким решењима и устаљеним иконографским
садржајима. Наведене иконе сматрају се, већ зрелим сликарским
остварењима где се Лазовић донекле ослобађа строгог поштовања
старих узора и усваја неке нове стилске особености које говоре о
његовом сликарском кретању у правцу слободније обраде фигуре,
смелијег расветљавања палете и обогаћивања њене колористичке
скале низом племенитих тонова.
Поједини делови су током реконструкције били веома јасни,
попут спајања континуираних форми набора, друга оштећења су
била много проблематичнија и захтевала су више интервенције,
чврсто утемељена на проучавању оригиналне технике сликара и
његовог стила. С обзиром на то да је увек могуће, како историја
рестаураторске струке показује, у будућности може постати
естетски и технолошки неприхватљива сав коришћени материјал у
тим захватима је реверзибилан и детаљно документован током рада.
Приликом наношења боје пазило се да реконструкција следи изворни
мајсторов потез четкице. Употреба финалних лазура на слици била
је усмерена најпре на дефинисање жељених тонова драперије, док је
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мањим делом допринела истицању волумена у тоновима инкарната.
Идеалан „невидљиви“ ретуш морао се подударати са грађом
бојеног слоја који га окружује. Да би се то постигло, ретуширана
зона требала је имати готово идентичне оптичке карактеристике,
нарочито у спектралној (боја и транспарентност) и геометријској
подударности (сјај, текстура и импасто). Тако је туткално-кредна
препарација обрађена на начин да следи околну текстуру потеза
четке и кракелира. Ипак, упркос детаљном истраживању појавио
се проблем метамерије и различитог индекса рефракције. Иако су у
фронталном посматрању ретуши деловали интегрисано, метамерија
се појављивала при посматрању слике из одређених углова (нарочито
тамнијих делова). Наиме, ретуши су изгледали много хладнији од
оригиналног слоја. У решавању тог проблема коришћени су пигменти
са мањим степеном покривности. Ипак, ретуширана боја била је
много сјајнија од изворне па је та разлика умањена тапкањем суве
четкице на зоне ретуша пре него што се површина сасвим осушила.
Приликом рестаурације и конзервације неретко се долази
до читљивости појединих елемената који су деценијама а некад и
вековима били нејасни или непримећени. Тако се приликом чишћења
иконе Светог Илије дошло до необичних запажања. Пророк Илија се
узноси на небо у ватреној кочији док у десој руци држи нож а у левој
свитак. Узде коња придржавају анђели. Овај редак мотив указује на
потребу да се Свети Илија прикаже као истинити и непоколебљиви
ревнитељ за праву веру али и као одлучан и суров борац, по узору на
старозаветну причу о покољу Валаамових свештеника. Икона Светог
Илије који се узноси у ватреним кочијама са ножем у руци, свакако
спада у веома редак приказ у иконографији, нарочито ако се јавља
као главни мотив а не као део житијског циклуса. Овакве сцене, које
су се са осталим префигурацијама и неуобичајеним атрибутима
светитеља јављале током 18. али и 19. века, представљају наглашену
борбу против незнабожаца и покушај да се ојача православље.
Такође је утврђена и до тада непозната година израде (1776), као и
то да је икона била намењена иконостасу старе цркве у Севојну.
Иконе на којима је спроведена конзервација и рестаурација
враћене су у стару цркву брвнару у Севојну, посвећену арханђелу
Михајлу, како би верници могли да се моле пред њима, а ради што
бољег чувања и заштите предложено је постављање застакљених
витрина у оквиру саме цркве.
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Приликом славе обновљене цркве брвнаре у Севојну,
посвећене арханђелу Михајлу, 19. 09. 2015. године, презентоване су
царске двери и иконе: Крштење Христово и Пророк Илија. Никола
Гогић, директор Народног музеја Ужице, представио је рад музеја
у обнови цркве брвнаре и рестаурације и иконзервације икона, а
преосвећени владика Јустин Жички је извршио њихово освећење
(слика 75).

Слика 30. Освећење икона40

Слика 31. Освећење икона41
„Конзерваторско-рестаураторски радови на царским деврима и иконама из
цркве-брвнаре у Севојну“, 20.10.2015. Преузето: 22.10.2015. Доступно на: http://
www.nmuzice.org.rs/index.php/250-nz-rv-rs-r-s-ur-rs-i-r-d-vi-n-c-rs-i-dv-ri-i-i-n-iz-crv-brvn-r-u-s-v-nu
41
Спаловић, Н. „Севојничка црква брвнара прославила своју славу“, 19.09.2015.
Православна Епархија Жичка. Преузето: 20.10.2015. Доступно на: http://eparhija-zicka.rs/sevojnicka-crkva-brvnara-proslavila-svoju-slavu/#prettyPhoto
40
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Слика 32. Капела пророка Илије у манастиру Светог Ђорђа Хозевита42

Слика 33. Манастир Светог Ђорђа Хозевита, пустиња Вади Келт, Израел43
42
43

Фото: Драган Томановић, 10. 04. 2015.
Исто.
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Summary
Abstract: The paper deals with the restoration and conservation
of the icon of St. Elijah, from the iconostasis (1772-1779) of wooden
church in Sevojno, Užice, as a part of a project funded by Ministry of
Culture and Information of the Republic of Serbia. The project was led
by Dragan Tomanović, painter and restorer at the National Museum of
Užice, during 2015. The emphasis is on the icon of St. Elijah. During the
cleaning of the icon was discovered an unusual and rare motive of St.
Elijah with a knife in his hand, which ascending to heaven in a chariot
of fire, as well as the creation date, signature and Sevojno place. During
conservation and restoration process was discovered, until then unknown,
iconographic motive of St. Elijah in Lazovic’s iconography.
Key words: wooden church in Sevojno, Simeon Lazović,
iconostasis, St. Elijah with a knife in his hand, 18th century.
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РУДО ШВАРЦ - ЖИВОТ И ДЕЛО
Апстракт: Рад је посвећен ауторизацији дела Руда Шварца,
немачког ратног заробљеника, који је у Ужицу провео 1945-1946
годину, а чија се дела поред Народног музеја у Ужицу чувају и у
Историјском музеју у Ираклиону на Криту. Посебан нагласак је на
томе да слике потписане његовим потписом није насликао велики
немачки архитекта Рудолф Шварц (1897-1961) већ је у питању
Рудо Шварц (1906-1983). Текст даје проширену биографију Руда
Шварца, обухватајући пoред живота у Ужицу и уметников живот
на Криту пре заробљеништва, али и његов живот после рата у
Немачкој.
Кључне речи: Рудо Шварц, Народни музеј Ужице, сликарство, ратни заробљеник, Крит, Рудолф Шварц.
Народни музеј у Ужицу у својим збиркама поседује 11 уља на
платну и неколико цртежа потписаних сигнатуром R. Schwarz. Дуго
се није знало име аутора ових слика. У употреби су била два - Рудолф
и Рихард, мада чешће се користило Рихард. Чак се и у архиви Црвеног
Крста из 1945. налази име Рудолф. То је историчаре уметности одвело
на погрешан пут те се почело сматрати да је аутор слика познати
немачки архитекта Рудолф Шварц1. У Народном Музеју у Ужицу је
2009. године чак и отворена изложба под називом: „Рудолф Шварц,
архитекта и сликар, и његова дела настала у Ужицу 1944 - 1946.“

Рудолф Шварц (05.15.1897 - 03.04.1961. године) један је од најпознатијих
немачких црквених архитеката. За собом је оставио преко седамдесет пројеката
цркава од којих је подигнуто преко шездесет цркава. Сви ти пројекти сачувани су
у његовој књизи Kirchenbau (Heidelberg, F.H.Kerle Verlag, 1960. године).

1
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Међутим, истина је мало другачија.
Најпре да нагласим да архитекта Рудолф Шварц никада није
био на тлу Југославије, ни у рату ни после њега. У току Другог
светског рата био је у заробљеништву у Француској, у периоду
септембра 1944. до фебруара 1946.2 Након тога, све до 1952. био је
директор урбаног планирања града Келна3, тако да није могао бити
онај за којег га је Зоран Јанчић, аутор горе наведене изложбе сматрао.
Име човека који је насликао дела у Народном Музеју је
Рудо Шварц, сликар, немачки војник и ратни заробљеник. Он је
уметник, чија дела се поред ужичког, чувају и у Историјском музеју
у Ираклиону на Криту и излажу широм Европе.
На тлу бивше Југославије провео је 4 године, у периоду од
1945-1949. где је доспео као заробљеник. Био је припадник немачке
„Е“ армије, која се повлачила из Грчке преко Балкана у Немачку.
Један део те армије повлачио се ибарском долином преко Краљева
и Чачка према Ужицу4. Према извештајима којима је располагао
Главни штаб НОБ и ПО Србије, а и на основу постојећих немачких
извештаја, на сектору Чачка и Краљева средином новембра 1944.
године налазиле су се снаге неколико немачких дивизија: 7, 117, 21,
1, 104, са укупно 60.000 људи и 13.000 коња, са 55 тенкова средње
тонаже, око 30 топова и 60 борних кола. Обезбеђење је организовало
око 4.000 војника.5 Приликом повлачења, Шварц је са својом
јединицом стигао до Немачке а затим се поново вратио на територију
Југославије, где је и провео део 1945. године. Тек 1945. године, његова
јединица се понoво враћа у Немачку, али падају у заробљеништво на
словеначко-аустријској граници. Пре него што је заробљен, Шварц
је покуцао на врата прве куће на коју је наишао и оставио на чување
албум са преко 100 цртежа и акварела које је насликао на на тлу

Gerhild Krebs, Nationalsozialistische Dorfarchitektur und Raumplanungim Saarland
und in Lothringen (1939/1940-1944), Saarbrücken 2002, 3., technisch überarbeitete
Auflage, 2009.
3
Pаnos Mantziaras, Rudolf Schwarz and the concept of Stadtlandschaft, Planning
Perspectives 18, no 2, 2003, 147-176.
4
Јончић, Коча, Борбе са главнином немачке групе, армије „Е“ на ибарскозападноморавском правцу и ослобођењу западне Србије 1944. г. Зборник радова
научног скупа одржаног у Краљеву новембра 1986. год. стр. 26-7.
5
Глишић, др Венцеслав, Прилог изучавању повлачења групе армија „Е“ ибарскозападнморавским правцем 1944. год. Зборник радова научног скупа одржаног у
Краљеву новембра 1986. год. стр. 108.
2
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Југославије.. Ти радови су до данас остали изгубљени. Тада креће
дуг марш немачких заробљеника ка југу Југославије и Шварц, преко
Бјељине, Рогатице, Новог Пазара и Сјенице, стиже у Ужице.
О његовом боравку у Ужицу нема ни један писани траг, сем
помена у документацији Црвеног крста где се помиње као Рудолф.
Захваљујући сину уметника имамо фотографије које потврђују
његов боравак у Ужицу. У Ужицу је био стациониран одређен број
немачких ратних заробљеника и они су били додељени Новаку
Живковићу, који је водио повереништво ОЗНЕ у Ужицу 1944,6
потоњем директору Народног Музеја. Ови заробљеници су били
смештени у згради Црвеног крста. Имали су статус слободњака
и могли су се слободно кретати по граду. Радили су само послове
везане за музеј или штампарију. Зна се да су правили витрине за
прву музејски изложбу 1949. као и макете старих кућа. Тако је у
штампарији „Вести“ као књиговезац, од 1947-1949, радио немачки
заробљеник Петар Хилбиш.7 Рудо Шварц, као врстан портретиста,
урадио је портрете народних хероја из ужичког краја, према њиховим
фотографијама.

Рудо Шварц у атељеу. Ужице 1946.

Глишић, др Венцеслав, Коначно ослобођење Ужица 1944. Ужице некад и сад,
Ужице и околина у НОБ-у и револуцији 1941-44.
7
Ђорђевић, Миливоје, Штампарија „Вести“ Ужице 1946-1950. Ужице, некад и сад.
6
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Био је то човек занимљиве биографије.Његова дела се чувају
у Историјском музеју у Криту, тако да имамо слике са којим су дела
из Ужица могла бити упоређена и на основу којих је могла бити
утврђена ауторизација. Поред тога, директорка Историјског Музеја
на Криту, госпођа Денис-Клое Алевизоу, потврдила је идентитет
сликара као и оригиналност његовог дела, писмом од 22. 2. 2016. (Prot.
Nr.38/A24/2016), будући да Историјски Музеј у Ираклиону поседује
веома велику колекцију Шварцових дела. Поред ње аутентичност
је потврдио и син Руда Шварца, господин Инго Шварц-Кундт8. Али
најпре, осврнимо се на живот уметника.
Рођен је 29. 11. 1906. у немачком Гебелу као најмлађе дете
Јулиуса и Ане Шварц. Дипломирао је 1925. на пољопривредном
колеџу а након тога почиње да ради на институту за микробиологију
у Хирцхбергу. Након дипломирања завршио је курс фотографије и
цртања на академији Хауптман-Сомер у граду Чешка Липа. Његовом
ликовном образовању доприносе и бројна студијска путовања у
Дрезден, Праг, Братиславу, Беч, Милано, Фиренцу и Рим. Поред тога,
провео је годину дана на приватној уметничкој школи у Минхену
1936. Исте године имао је и изложбу у Хаус дер Кунст у Минхену.
Две године касније жени се Хертом (рођеном Фостер).
Када је почео Други светски рат и Рудо Шварц се морао
прикључити немачком Вермахту. Служио је у Немачкој, Пољској и
на Криту. Како сведоче синови уметника, у војсци је је био и остао
нижи чин (obergefrieter ). Он није био човек рата, за 6 година рата
није испалио ни један хитац. По казивању сликаревих синова, био је
то човек слабе телесне конституције. На Крит је стигао 30. јануара
1943. и ту је био стациониран наредних 14 месеци, до марта 1944.
Тај период био је уметнички веома плодан. Шварц је био потпуно
опијен Критом, његовом природом, светлошћу и бојама које има
само јужни Медитеран. Хватао је и бележио слике и фотографије са
ентузијазмом археолога аматера, природњака и етнографа. Освајач
је постао онај који слави Крит.

Инго Шварц-Кундт, рођен 1945 у Лауденбаху. Син је сликара Руда Шварца. Данас
је дипломирани инжењер у пензији и са супругом Анете Квандт живи у Келну.
Године 2008. је са својим братом Хаинцом Шварцом донирао комлетан рад свог
оца настао на Криту, Историјском музеју на Криту, где је основан Архив Руда
Шварца.
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Дошао је на острво које је много пострадало од немачке
окупације. Али он тамо није ратовао већ сликао. Као врстан
портретиста радио је портрете многих пуковника и официра. У свом
дневнику је записао: „Ти су људи имали неку сујету и слали су те
слике једни другима“9. Све време боравка писао је дневник, који се
пре може назвати путописни дневник, где је бележио све око себе,
људе, споменике, природу. Радио је аквареле, пастеле и цртеже.
Старији људи са Крита га памте га као војника са платном, који
стално скицира свакодневни живот мештана Крита.
Без икаквог непријатељства отворено и спремно су становници стајали као модели, чак и ако су им уништени домови. На
фотографијама видимо Крит као да рата нема, видимо људе пред
кафаном, у пољским радовима, старе пастире, децу. Он је упознао
цркаве, манастире и џамије, Минојску палату и млетачке споменике,
скицирао остатке римских гробница, правио реплике старих
објеката, фресака Кнососа, у центру 5.000 година старе Минојске
цивилизације. Био је заинтересован за народну архитектуру, за
употребу кућних предмета, за сцене из свакодневног живота, као
и лепоту предела и културних објеката, педантно је сликао цвеће
и биљке10. За њега је Крит био као неко острво из бајке, опијао га
је топли медитерански ваздух, мирис чемпреса, боје мора, земље,
благост критског народа. „Овде све подсећа на оријенталну бајку“
написао је у дневнику. Ту видимо једну осетљивост, једну танану
природу која елиминише особине војника - освајача у агонији
великог рата. Поред сликарског талента у Руду Шварцу развијала се
и величина правог пацифисте.
Када је кренуо са острва понео је са собом фотоалбум са 461
страницом као и 388 страна Критског календара са описом великог
дела острва и његове културе. У Критском календару он поред
текста даје цртеже свега о чему говори. Поред тога насликао је и
18 великих уља на платну, која се данас чувају у критском музеју.11
После рата, он доспева у заробљеништво у Ужицу и ту је боравио од
1945-1946 године. О његовом боравку у Ужицу нема писаних трагова,
постоје само усмени подаци као што је и наведено на почетку текста

Νικου Καρελλη, ΣΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗ ΕΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΧΤ, Stigmes magazin, issue 113, Painter who wores Wehrmacht fleet, pages 42-50
10
14. Jahrgang | Nummer 2 | 24. Januar 2011,Rudo Schwarz’ – kretische Impressionen
11
Према казивању Инга Шварца
9
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и његова дела. Шварц се вероватно брзо издвојио својим талентом а
велика је вероватноћа да га је тај таленат и одржао у животу. Радио
је уља на платну, аквареле и цртеже оловком. Народни музеј у Ужицу
поседује 11 уља на платну, од чега 8 портрета народних хероја, 3
велика пејзажа, неколико цртежа тушем и један пастел. Међутим, то
није потпуно Шварцово стваралаштво из периода заробљеништва.
Као и на Криту, и у Ужицу је Шварц много сликао и водио дневник.
Дневник је био много мањег обима, садржи 23 стране и
115 цртежа, тачније 90 цртежа мастилом и оловком и 25 акварела.
Писан је краснописом и поред текста налазе се описи предела или
објеката. Он описује Ужице као град са 7000 становника кoји лежи
испод средњевековне тврђаве12. „Тако на пример, Ужице, поред
солидно изграђених зграда има и добро грађену, 200 година стару
дрвену цркву са одвојеном звоником. Свеукупна ситуација града
Ужица је добра. Градско језгро са око 7000 становника је окружено
благо пошумљеним брдима на обали Ђетиње. На западу пут води у
Сарајево. Уска долина реке је блокирана огромном стеном на којој
леже остаци древног замка. Река води пут око планинског масива
а пруга пролази кроз стене тунелом. Овај тесно доступни дворац
доминирао је пределом и у ранијим временима. Са стране су литице
а доступан је само једном страном уском стазом. Долина реке
даље је испуњена романтичним мотивима.“13 Потпуно је опчињен
природом кањона Ђетиње. Поред тога даје нам и опис Златибора као
места за одмор где су изграђене прелепе виле14 и као једино место
у Европи где расте златни бор. Можемо рећи да је и овде као и на
Криту он бележио све оно што је било другачије у односу на оно
што је оставио у својој домовини. Цртао је цркве, куће, одевне и
употребне предмете, људе у пољским радовима, навике и живот
ужичана тог доба. На тим цртежима ми видимо Ужице после Другог
светског рата, делове града који су остали непромењени, али и оне
који више не постоје. Боје на овим цртежима нису онолико ведре
и живе као оне из критског дневника, али и природа ужичког краја
је мало суровија и тмурнија од критске. Цртежи које је урадио су
вредно сведочанство о архитектури и животу Ужичана тога доба.

Дневник Руда Шварца
Исто.
14
Исто.
12
13
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После периода проведеног у Ужицу, пребачен је у Чачак а
затим у Краљево, одакле ће бити пребачен на рад у руднику каменог
угља Јарандо, и ту ће провести целу 1947. годину. И поред тешког
рада у руднику, он је наставио да црта тако да имамо сачуван цртеж
рудара у рударском окну15. После тога провео је још једну годину
у Србији, највероватније на изградњи путева у области Краљева,
Ужица, Новог Пазара и Сјенице. И ово време је користио за сликање,
тако да су остали сачувани цртежи и из овог периода а које је однео
са собом у Немачку и који су данас у власништву сликаревог сина
Инга Шварца. После заробљеништва враћа се у Немачку и односи са
собом дневник и цртеже. Према речима његових синова, по повратку
из заробљеништва је мало говорио о том периоду. Увек је говорио:
„То је прошлост“.16
Тамо се населио у Лауденбаху где је живео као уметник,
мирно и повучено, покушавајаућу да остане веран својој крилатици
„Природа као модел“. Умро је у августу 1983. За живота је имао је
две самосталне изложбе, 1950. у Хајделбергу, у библиотеци града
под називом „Сликар види Крит“ и 1978. у Дармштату, у библиотеци
града под називом „Рудо Шварц“. Постхумно су одржане још три
изложбе. 1989. Историјски Сити Хол, Хеппенхеим „Рудо Шварц,
његов рад“, и 2006. у Вајнхајм музеју - изложба „Рудо Шварц
100. рођендан“. Године 2015. у Лауденбаху је отворена изложба
под називом „Дом“, а у организацији уметникових синова, где су
приказана дела од 1952. до 1983. Град Хеппенхеим назива једну
од својих улица по Руду Шварцу 1996. године, а Одлуком Савета
Лауденбаха, од 4. фебруара 2009. године, гроб сликара добија статус
почасног на гробљу у Лауденбаху. Може се рећи да би он остао
потпуно непознат међународној јавности да његови синови Инго
Шварц-Квандт и Хаинц Шварц нису 2008. донирали очеве дневнике
и цртеже Историјском музеју у Ираклиону на Криту. „Мислим да
је веома битна одлука да поклонимо рад свога оца Криту јер знамо
колико су Вермахт и Немци донели патње острву“ рекао је донатор
Хаинц Шварц на отварању изложбе музеја на Криту17.

Инго Шварц
Исто
17
Claire Mitsotaki, Rudo Schwarz, Crete 1943 , Heraklion 2010, 45 стр.
15
16

265

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Маријана Николић, конзерватор-рестауратор

Кућа у Ужицу, 1946. Акварел

Креиран је Архив Руда Шварца који садржи 18 уља на платну,
цртеже и портрете у оловци, Фотоалбум са 460 фотографија као и
календар са 388 страна (акварели, пастели, цртежи оловком) који
обухвата опис острва, највише Ираклиона али и северне префектуре
Ласити. Историјски Музеј Крит је презентовао његово дело у
изложби названој: „Рудо Шварц. Крит 1943. Сликар у униформи
„Вермахта“ која је касније пренета у Атину, у Бенаки музеј.
Годину дана касније, 2009. и Народни музеј у Ужицу презентује
слике истог сликара само под именом Рудолф Шварц. Грешком се
сматрало да је слике насликао велики немачки архитекта Рудолф
Шварц. Мада у то време, било је тешко историчару уметности
Зорану Јанчићу да направи поређење са сликама са Крита иако је
имао добру намеру да у најбољем светлу прикаже дела уметника
заробљеника.
Задатак овог текста и јесте да се презентује део радова Руда
Шварца и да се Народни музеј у Ужицу постави на културну мапу
Европе делима која поседује. Овом приликом објављујемо необјављене цртеже уметника настале у Ужицу за време заробљеништва,
добијене од сина уметника, Инга Шварца.
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Црква Св. Георгија у Ужицу, 1946.

Црква Св. Марка у Ужицу, 1946.
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Опанке, оловка 1946.

Уметникова соба, оловка 1945.
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Ужице, 1946.

Аутопортрет 1947.
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Рудо Шварц испред Народног Музеја, Ужице 1946.
Фотографија из уметниковог дневника.
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Summary
Pictures in the National Museum holding the signature of R.
Schwarz were painted by the German painter Rudo Schwartz, not a
German architect Rudolf Schwarz. Rudo Schwartz was a soldier of the
German Wehrmacht who spent the period from 1945 to 1946 in Uzice
as a prisoner of war. During this period he kept the diary and painted, so
that he left us valuable works that are now kept in the National Museum
in Uzice. He was a man who rose above the horrors of war with his art.
In addition to the National Museum, his works are kept in the Historical
Museum of Crete. These are the two places where he spent most of his
time during the Second World War, in Crete as a conqueror, in Uzice as
a prisoner of war, but these facts cannot be seen in his paintings. All one
can see is an artist in two different places, as if there was no war in the
background.
It is important to present his artistic work to the general public
in order to show how the government in Uzice after the Second World
War was related to prisoners of war and to place the National Museum in
Uzice on the artistic map of Europe.
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УДК: 73/76(497.11)"1945/..."
7.072.3:929 Јанчић З.

Зоран Јанчић, РАЗВОЈ ЛИКОВНЕ
УМЕТНОСТИ У ТИТОВОМ УЖИЦУ
ОД 1945. ДО 1985. ГОДИНЕ

Апстракт: Зоран Јанчић (Бела Црква, 1953 - Ужице, 2014),
историчар уметности, био је виши кустос Народног музеја Ужице.
Од 1981. године је у Ужицу, као први кустос Уметничке збирке у граду
(најпре у Завичајном музеју). Био је учесник готово свих ликовних
програма у Народном музеју преко три деценије, иза њега су остале
значајне ауторске изложбе, а посебан допринос дао је изучавању
уметности настале у окриљу цркве. У Удружењу ликовних радника
„Пиво Караматијевић“ једно време водио је послове издвачке
делатности и припремао изложбе.
Иза Зорана Јанчића остао је необјављен рад под насловом
„Развој ликовне уметности у Ужицу од 1945. до 1985. године“,
написан 1986. године. Јанчић је имао намеру да овај рад допуни и
објави. Како рад садржи вредне податке за будуће истраживаче
развоја ликовне уметности у Ужицу, допунила сам га напоменама и
приредила за публиковање.
Знатан број напомена односи се на збивања након разматраног
периода (1945-1985), како би читаоци стекли потпунију представу
о развоју одређених појава и настојања у организацији ликовног
живота у Ужицу, до данашњег дана. У напоменама је наведена и
новија литература, објављена након настанка рада 1986. године.
Изостављени су наслови изложбених каталога и монографија
уметника, у складу са карактером рада, с обзиром да су у тексту
поменута имена великог броја стваралаца.
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Напомињем да се сви подаци у основном тексту односе на
период до 1985. године, односно да у текст нису уношене фактографске
измене.
Намера аутора Зорана Јанчића била је да допуни овај рад,
али је несумњиво и радна верзија његовог текста драгоцена како за
стручну, тако и за ширу публику.
Кључне речи: ликовни живот, Ужице, изложбе, уметничке
организације, институције културе

Развој ликовне уметности у
Титовом Ужицу од 1945. до 1985. године
Да бисмо разумели послератна културна збивања, а посебно
развој ликовне уметности у Титовом Ужицу, потребно је, пре свега,
направити кратак осврт на културне, односно уметничке прилике у
прошлости.
Ликовне уметности у ужичком крају имају дубоке корене у
прошлости, али, на жалост, мало је тога остало сачувано да би се могао
потврдити континуирани развој уметности у овом крају. Бела црква
каранска са архитектуром и живописом из XIV века један je од ретких
споменика из средњег века који је остао прилично добро очуван.
За време Турака сликарство је готово замрло. Повремено би
се у овом крају појавила покоја итало-критска икона, као представа
Христоса Пантократора (XVI век) из Старе цркве1. Сигурно је и то
да су постојали иконописци који су сликали за потребе скромније
клијентеле, за цркве брвнаре и манастире. Из XVII века потиче
неколико икона, такође из Старе ужичке цркве, дела Бококоторске
иконописне школе. Крајем XVIII и почетком XIX века у ужичком крају
се појавио поп Симеон Лазовић са сином Алексијем, обојица плодни
иконописци из Бијелог Поља. Сачуване су њихове иконе у Сирогојну,
Севојну и у Старој ужичкој цркви.2

Црква Светог Марка у Ужицу (Стара црква), на Царини, вероватно је подигнута
1721. године, а обновљена 1828.
2
Милосављевић, Драгиша: Сликари Лазовићи и њихово доба, Народни музеј Ужице,
2000. Године 2015. обављени су заштитни радови на царским дверима и иконама
из цркве-брвнаре у Севојну, Драган Томановић, Конзервација и рестаурација
царских двери и икона из цркве брвнаре у Севојну, Народни музеј Ужице, 2015.
1
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У XIX веку многи академски образовани сликари долазе из
Војводине у Кнежевину Србију, да би осликали и украсили бројне
новоподигнуте, као и обновљене цркве и манастире. Тако сликар
Димитрије Посниковић 1851. године осликава Саборну цркву у
Ужицу3, заједно са Милијом Марковићем. У манастиру Рача иконостас
слика Георгије Бакаловић. У Старој ужичкој цркви и у Уметничкој
збирци Завичајног музеја4 чувају се иконе из XVIII и XIX века, радови
домаћих и руских иконописаца. Године 1860. у Ужицу борави Феликс
Каниц, аустријски путописац, који је том приликом направио бројне
цртеже старог Ужица и околине.5
Крајем прошлог века, вајар Симеон Роксандић (1874-1943)
предаје цртање у Ужичкој реалки. Михаило Миловановић (18791941), ђак минхенске школе, први школовани сликар из овог краја,
активан је као ратни сликар 1912-1918. године, и у периоду између
два светска рата. Винко Грдан (1900-1980) борави у Ужицу као
професор цртања у периоду од 1928. до 1934. године. Краће време као
професори цртања у Ужицу бораве и Првослав - Пиво Караматијевић
(1912-1963) и Ристо Петрушевић (1871-1932), непосредно пред
Други светски рат.
Посебан утицај на будуће генерације ликовних уметника и
њихово формирање имаће академски сликари Бранко Ковачевић
(1910)6 и Драгољуб Вуксановић (1908-1973)7, као дугогодишњи
професори Гимназије и Учитељске школе, у деценијама пред рат и
дуго у поратном периоду.

Саборна црква, посвећена Светом великомученику Георгију, подигнута је 18421844. године. Гордана Лазић, Црква Светог Георгија у Ужицу, Ужички зборник
18/1989, стр. 57-66.
4
Завичајни музеј је од 1980. године један од ОУР-а (ОУР: организација удруженог
рада) Народног музеја Ужице, да би као посебна организациона јединица био
укинут 1990. године.
5
Каниц, Феликс: Србија, земља и становништво, СКЗ, ИРО „Рад“, Београд, 1985.
6
Бранко Ковачевић умро је у Ужицу 1999. године. Оставио је обиман опус,
углавном пределе и ведуте Ужица. Од 1945. до 1965. године ради и као сценограф
ужичког Народног позоришта. Бранко Ковачевић, ретроспектива стваралаштва,
каталог изложбе Титово Ужице, 1985.
7
Драгољуб Вуксановић након 1953. године није у Ужицу; од 1954. до 1965. године
ради као професор гимназије у Смедеревској Паланци.
3
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У време постојања Ужичке републике, 1941. године, основан
је „Партизански атеље“ у коме су радили уметници Драгољуб
Вуксановић, Пиво Караматијевић, Бора Барух (1911-1942), Чедомир
Јевтовић (1920-1942) и други сликари борци.8
За време Другог светског рата у Гимназији цртање предаје
сликар Всеволод Судзиловски, руски емигрант, који је завршио
Уметничку школу у Београду 1924. године, а по завршетку Другог
светског рата емигрирао у Савезну Републику Немачку, где је и
преминуо 1980. године.
У послератном периоду уметничка активност се нагло развија,
школују се и брзо афирмишу сликари, графичари, вајари и дизајнери.
У деценијама после рата у Титовом Ужицу живе и стварају академски
вајари Милан Верговић (1928-1980), Мирослав Протић (1933),
Бранко Тијанић (1939), сликари Бранко Ковачевић (1910), Миленко
Вукојичић (1927), Божидар Ковачевић (1934), Радомир Верговић
(1939) и сликари аматери Војислав Вељашевић (1939), Драгољуб
Словић (1935), Бранко Дробњаковић (1939) и други. Сви они негују
савремени реалистички ликовни израз, као и графичари Видоје
Романдић (1939), Ђорђе Прудников (1939) и Оливер Вучић (1935) у
цртежима. Сликари Рајко Самарџија (1930), Драгић Петровић Медош
(1934), Бранко Шојић (1937), Мирослав Стевановић (1941), Милутин
Кораћ (1932), Никола Клисић (1941), Стојан Ковачевић Гранде (1927),
графичари Џевад Хозо (1938), Милан Жунић (1941) и вајар Милун
Видић (1939) такође су својим стваралаштвом обележили овај период.
Почеци новије примењене уметности везани су за имена Предрага
Петровића Белог (1932), Зорице Лапчевић Јовановић (1943) и Нинеле
Пејовић (1937).
У последње две деценије нагло се повећао број уметника,
као и историчара уметности. То је резултат школовања млађих
генерација на универзитетима у Београду, Новом Саду и Цетињу,
тако да сада у Титовом Ужицу живи и ствара више од четрдесет
ликовних уметника. Већина њих ради у средњим и основним
школама као ликовни педагози, у штампаријама и другим радним
организацијама, док су двоје слободни уметници. Чланова УЛУС-а
у овом тренутку има осам, а УЛУПУДС-а пет. У млађу генерацију
акадмски образованих уметника спадају: Софија Бунарџић, сликар
8
О Партизанском атељеу: Драгана Обрадовић, Сликари партизанског атељеа у
Ужицу 1941, каталог изложбе, Народни музеј Ужице, 2009.

276

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Зоран Јанчић, Развој ликовне уметности у Титовом Ужицу од 1945. до 1985.

керамичар (1955), Душан Бунарџић (1954), Владан Терзић (1953),
Душан Старчевић (1950), Ана Аксентијевић (1962), Драгољуб
Каплановић (1957), Снежана Ковачевић (1955), Јован Ђурђевић
(1955), Драган Димић (1953), Обрад Јовановић (1949), Младен
Јевђовић (1950), Марина Сарван (1964); сви живе и раде у Титовом
Ужицу, док Едвина Романовић (1954), Милован Даговић (1954),
Ненад Жилић (1957)9 и Љубиша Димитријевић (1961) живе и раде у
другим градовима.10
Ликовни педагози (са завршеном Вишом педагошком школом)
који се активно баве сликарством су: Вјекослав Ћетковић (1935),
Зага Ћетковић (1926)11, Гордана Кочовић Селаковић (1945), Жанка
Матић (1952).
Велики број сликара и вајара аматера говори о интересовању
грађана за стваралачки рад у области ликовних уметности. Аматери
који интензивно раде и излажу: Војислав Вељашевић (1939), Ремзо
Нухановић (1922), Радојко Веселиновић (1952), Зоран Ракић (1953),
Драган Јовановић Гага (1960), Драган Тодоровић (1952), Гвозден
Новитовић (1954) и други. Никола Петронијевић (1943) се са
успехом бави керамиком, а вајари аматери Видоје Видојевић (1943),
Миломир Видојевић (1951) и Малиша Јевђић (1951) вајају у дрвету
изналазећи погодне форме у природи.12
Као посебно значајне ствараоце, и као уметнике који су имали
битан утицај на формирање млађих генерација и на развој ликовне
уметности у Ужицу, требало би издвојити неколико личности. Пре
свега, то је Михаило Миловановић, који се школовао у Минхену код
Антона Ажбеа, потом на минхенској Академији ликовних уметности,

Ненад Жилић рођен је у Ужицу 1957. године. Након студија на Академији у
Београду, излагао је у престижним светским галеријама и стекао међународну
репутацију. Умро је у Паризу 2009. године.
10
Након 1986. преминули су: Бранко Тијанић (1939-2011), Бранко Ковачевић
(1910-1999), Миленко Вукојичић (1927-2008), Божидар Ковачевић (1934-2010),
Оливер Вучић (1935-2007), Рајко Самарџија (1930-2011), Милутин Кораћ (19322001), Никола Клисић (1941-2014), Милун Видић (1939-2007), Нинела Пејовић
(1937-1988), Љубиша Димитријевић (1961-2010), као и Мирослав Протић, Бранко
Дробњаковић (1939-2007).
11
Зага Ћетковић (1926-2006).
12
Након 1986. преминули су: Ремзо Нухановић, Драган Тодоровић (1952-2015),
Видоје Видојевић (1943-2006), Миломир Видојевић (1951-1994), Малиша Јевђић
(1953-2011).
9
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и био ратни сликар у балканским и у Првом светском рату. Треба
нагласити да је он први академски сликар рођен и живео у овом крају
(у селу Рибашевини код Ужица). Бавио се и вајарством; израдио је
бројне спомен-плоче са рељефима на прочељима цркава у ужичком
крају13. Посебно је утицао на формирање уметничке личности Бранка
Ковачевића, свог сестрића, и Драгољуба Вуксановића. Најчешће је
сликао ратне теме и портрете.
Другу генерација представљају управо сликари Вуксановић
и Ковачевић, док је краће време у Ужицу боравио Винко Грдан14.
Прва двојица су својим дугогодишњим педагошким радом утицали
на формирање и школовање ужичких сликара после Другог светског
рата. И један и други сликали су пре рата дела са социјалном
тематиком, после рата у духу соцреализма, а најчешће ипак пејсаже.
Од средње генерације уметника треба нагласити значај
Милутина Кораћа, пејсажисту експресиваног у изразу, а сведеног у
колориту. Божидар Ковачевић свакако је најпознатији из ове групе,
најпре по пределима Златибора, портретима сељана, и по својој
галерији на Боровој глави на Златибору.
Значајни су сликари Радомир Верговић и Драгић Петровић
Медош. Они су своје стваралаштво скоро у потпуности везали за
родни град и крај, Верговић са својим сликама експресивним у
изразу и дебелог наноса пасте, а Медош интимистичким композицијама и пејсажима Златибора и старог Ужица, сликаним такође
неоекспресионистички.
Вајар Милан Верговић, такође својим радом везан за овај
15
град, представља маркантну фигуру у послератној српској скулптури,
која се креће између традиционалног и савременог. Пре свега био је

13
У самом Ужицу налазе се спомен-плоче Михаила Миловановића посвећене
страдалима у Ослободилачким ратовима 1918-1912. у згради Гимназије и на
прочељу Саборне цркве. У Народном музеју Ужице је 2003. године основан Легат
сликара Михаила Миловановића. Миодраг Јовановић, Михаило Миловановић,
Народни музеј Београд, Арт д. п. Ужице, 2000.
14
Грдан, Винко (1900-1980) је између два светска рата један од најзначајнијих
представника социјалног сликарства у Југославији. Касније његово сликарство
постаје изразито колористичко. Након рата је професор на Академији примењених
уметности у Београду. У сталној поставци Народног музеја Ужице налази се
Грданова слика Касапчића мост (1928).
15
Милан Верговић припадао је кругу београдских уметника, али је до краја живота
имао значајну улогу у ликовном животу Ужица.
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скулптор, али се успешно бавио и примењеном уметношћу (медаљарство, ковање у бакру).16
Мирослав Протић, вајар исте генерације као и Верговић,
успешно се бавио и сликањем интимних мртвих природа, ређе
пејсажа, у духу неореализма. Као вајар снажан је у изразу, веома
сведене форме.
Од најмлађих генерација, значи у последње две деценије,
треба истаћи сликара керамичара Софију Бунарџић и њену керамику
изувијаних и јасно дефинисаних форми. Слике Владана Терзића
су апстрактно асоцијативне, Душана Старчевића колористички
изнијансиране и реалистичне у изразу. У цртежу је свакако најбољи
Душан Бунарџић, у графици Младен Јевђовић, а у модерном схватању
слике Љубиша Димитријевић.
У овом кратком осврту изостављени су они који су овде само
рођени или боравили врло кратко, тако да њихово стваралаштво није
оставило дубљег трага на ликовну климу у Титовом Ужицу, нити на
стваралаштво других уметника.
Организованији вид ликовног живота у предратном Ужицу
није постојао, сем појединих изложби у просторијама Учитељске
школе и Гимназије, као изложба Винка Грдана 1933. године, потом
1936. Пива Караматијевића, нешто касније и Бранка Ковачевића и
Драгољуба Вуксановића. У ратном периоду постоји организовани
вид ликовног стваралаштва, кроз деловање „Партизанског атељеа“
1941. године.
У послератном периоду ситуација није много боља. Она
се донекле мења оснивањем Друштва за заштиту и прикупљање
старина, које 1946. године прераста у Народни музеј, који ће
временом преузети део организације ликовног живота и преузимање
изложби из других галерија и музеја.

Милан Верговић значајан је и као аутор јавне скулптуре. У ужичком крају изведене
су скулптуре Мазепа (испред Хотела „Палисад“ на Златибору) и Споменик палим
борцима у Ариљу. У самом граду Ужицу налазе се бисте аутора Верговића у јавним
установама, као и већи број биста народних хероја у слободном простору. Каталог
Ретроспективне изложбе „Милан Верговић“, Завичајни музеј Титово Ужице, 1982.
Године 2014. у Народном музеју Ужице одржана је изложба скулптуре Меморијал
Милана Верговића, која је окупила велики број излагача, а 2015. Верговићев
меморијал је посвећен минијатури.
16
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Организовањем изложби углавном се баве Културно-просветна
заједница17 и Народни музеј. Године 1970. оснива се Удружење
ликовних радника „Пиво Караматијевић“, са задатком да окупља
све ликовне ствараоце, академске и аматере, и ликовне педагоге на
ширем подручју Општине. Од тада се организују редовне годишње
изложбе Удружења и самосталне изложбе појединих чланова. Музеј
преузима ликовне изложбе са стране или организује самосталне
изложбе академских уметника. Аматери се окупљају на смотрама
„Чедомир Јевтовић“ у периоду 1970-1980. године.18
Изложбе су у Ужицу после Другог светског рата организоване
у постојећим просторима, у згради старе Соколане, Скупштине
Општине (велика сала), у свечаним салама Учитељске школе и
Културно-просветна заједница (КПЗ) у Ужицу основана је 1958. године, као
општинска друштвена организација. (Мрежа локалних, уз републичку културнопросветну заједницу, била је један од темеља организације културног живота у
социјалистичкој Југославији). КПЗ Ужица укинута је 1998. године. Након тога
њену улогу делимично преузима Установа културе „Арт“, која је 2002. године
приватизована. Ужички лексикон, ЈП „Службени гласник“ и Град Ужице, Београд,
2014, в. Културно-просветна заједница, стр. 227.
18
Удружење ликовних радника „Пиво Караматијевић“ основано је с циљем
популарисања и развијања ликовне културе и уметности на територији Општине
Титово Ужице. Први председник удружења био је сликар Радомир Верговић.
У сарадњи са КПЗ Општине Удружење је организовало низ самосталних и
заједничких изложби. За афирмацију Удружења од нарочитог значаја била је
изложба Ужичка ликовна ретроспектива (Каталог изложбе, Титово Ужице, 1971),
организована у сарадњи са КПЗ Општине и Народним музејом. Изложба је била
отворена од краја 1971. до почетка 1972. године, и представила је радове 36
уметника који су стварали у временском распону од око 120 година. Удружење
се бавило и питањима везаним за професионални положај својих чланова. Једно
време послове издаваштва и изложбене делатности Удружења водио је Зоран
Јанчић. Последња иницијатива удружења била је оснивање Ужичког ликовног
салона 1989. године (касније Регионални ликовни салон). Активности Удружења
гасе се почетком деведесетих година прошлог века. Никитовић Милета, Ужичка
ликовна перспектива, текст каталога изложбе, Удружење ликовних радника „Пиво
Караматијевић“, Титово Ужице, 1971; Ужички лексикон, в. Пиво Караматијевић,
Удружење ликовних радника, стр. 313.
Године 1994. основано је Удружење ликовних уметника Ужице, с циљем
професионалног струковног окупљања. Поред организације изложбених програма,
чланови Удружења су, у сарадњи са Градском галеријом у периоду 1994-1996.
реализовали пројекат Ужице - град мурала.
Удружење је престало са радом 2004. године. Данас у Ужицу не постоји
професионално удружење које би окупљало ликовне уметнике. Ужички лексикон,
в. Удружење ликовних уметника Ужице, стр. 465-466.
17
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Гимназије. Адаптацијом Друге зграде Музеја устанка 1941. (спрат
и сутерен) добијене су две мале, физички одвојене изложбене сале,
које су нажалост и једини прави изложбени простор.19
Планом изградње Трга партизана био је предвиђен изванредан
простор за уметничку галерију. Галерија велике површине требало је
да буде смештена у приземљу зграде на Тргу, у два нивоа, међутим,
простор је Општина продала салону намештаја „Нови дом“.20
На истом тргу, у сали Библиотеке, одржавају се повремене
изложбе (овај простор не одговара потребама излагања). За изложбе
је често коришћен и горњи хол Народног позоришта са паноима,
лоше осветљен, без грејања и обезбеђења. Седамдесетих година
изложбе су одржаване и у Драговој воденици21, али је променом
власника и тај простор изгубио намену излагања.
Музеј је реогранизован 1980. године, када се оснивају три
ОУР-а: Музеј устанка 1941, Споменик Кадињача и Завичајни
музеј.22 Године 1981. отворено је први пут у Титовом Ужицу радно
место кустоса историчара уметности.23 Тада је формирано Одељење
уметности, са картотеком и депоом за уметничка дела, којих има
270. Збирку чине 33 иконе, углавном са краја XVIII и из XIX века,
три портрета из XIX века - од Димитрија Посниковића и Павла
Чортановића, са почетка ХХ века две слике Михаила Миловановића,
један Предићев портрет, по једна слика од Јована Бијелића, Ђурђа
Теодоровића и Боривоја Стевановића, две од Николе Граовца.24
Остало су углавном слике настале после Другог светског рата, а
заступљени су бројни уметници са по једним или више дела.

Приземље Јокановића куће (у склопу Народног музеја Ужице) од 1992. године
функционише као галеријски простор, намењен првенствено ликовним изложбама.
20
Данашњи простор супермаркета „Идеја“ на Тргу.
21
Драгова воденица у Јазовима, у којој се данас налазе Ловачко удружење и кафана
„Риболовац“.
22
О историјату Народног музеја Ужице, Ужички зборник 32/2008, Јелена
Ристановић, Народни музеј Ужице (1946-2008), стр. 161-234.
23
Први кустос - историчар уметности у ужичком Музеју био је Зоран Јанчић.
24
Реч је о следећим сликама: Димитрије Посниковић, Портрет свештеника Захарија
Захарића (1851-1853) и Портрет Милоша Лојанице (1851-1853); Павле Чортановић,
Портрет трговца, вероватно Милутина Кремића; Михаило Миловановић, Бој
на Крстацу (1915) и Портрет Малише Атанацковића (око 1920), Урош Предић,
Женски портрет (око 1941); Јован Бијелић, Пејзаж (око 1950); Ђурђе Теодоровић,
Село Лединци спаљено и разорено од фашиста 1943; Боривије Стевановић, Мотив с
Карабурме (1931), Никола Граовац, Мртва природа и Предео са мостом.
19
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Са доласком историчара уметности у Народни музеј Ужице,
све је већи број ликовних изложби, најчешће у изложбеним салама
Музеја. Будући да град нема уметничку галерију, крајем 1981. године
формирана је иницијативна група за оснивање ликовне галерије,
коју су чинили представници Народног музеја, Културно-просветне
заједнице и неколико ликовних уметника. Дошло се до заједничког
става да би се адаптацијом хола на спрату Народног позоришта добио
простор погодан за галерију. Стога су позвани да дају мишљење
Јеша Денегри из Музеја савремене уметности у Београду, архитекта
Нада Тодоровић25 и Зоран Јанчић, историчар уметности Завичајног
музеја. На основу донетих закључака З. Јанчић је направио предлоге
концепције сталне поставке ликовне галерије и организације ликовне
делатности на подручју Општине Титово Ужице. Тај текст, уз допуне
и измене, требало је да буде предмет јавне дискусије, али се то није
догодило. Дато је образложење да за Галерију нема средстава, чак ни
за скромне адаптационе радове. Услови за формирање сталне поставке
су постојали, имајући у виду фонд Уметничке збирке Завичајног
музеја и фонд уметничких слика и скулптура које се налазе у градуу школама, у Општини (дела Петра Лубарде, Ђорђа АндрејевићаКуна) и у Народном позоришту (дела Милана Коњовића, Милана
Верговића). Претходно је извршен попис уметничких дела у граду,
тада око шездесет дела, већином слика.26
Као посебан вид окупљања уметника, захваљујући ентузијазму
неколицине сликара27 и културних посленика, настаје ликовна
колонија „Лужничка долина“ у селу Карану надомак Ужица, 1975.
године. У Карану обично бораве сликари из збратимљених градова,
градова који носе Титово име и из републичких центара. Организацију
рада ликовне колоније води Културно-просветна заједница. Сликари
у домаћој радиности у селу бораве око десет дана, уз надокнаду
трошкова сликарског материјала.
Временом је настао леп фундус каранске колоније, око 60
слика, потпуно различитих тематски, по техници и стилу. Од 1982.
организација колоније је поверена Завичајном музеју, а након те

Архитекта Нада Тодоровић, тада директор Завода за урбанизам Ужице.
Свакако се овде (шездесет дела) мисли на уметничка дела у приватном
власништву.
27
За оснивање колоније у Карану заслужни су, пре свега, сликари Душан Старчевић
и Радомир Верговић.
25
26
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године слике са колоније излагане су на редовним годишњим
изложбама Удружења ликовних радника „Пиво Караматијевић“.
Колонија се угасила 1985. године, јер није било разумевања за настојања да се организација рада осавремени. Из Завичајног музеја је
потекло залагање да се оспособи зграда старе каранске основне школе,
једне од најстаријих у ужичком крају, за боравак уметника и за простор
галерије ликовне колоније. Стара зграда је запуштена, а испред ње је
започето зидање претенциозно замишљеног Дома културе.
Што се тиче простора за атељеа уметника, у последње време
присутно је знатно боље разумевање од стране друштвене заједнице.
Почетком седамдесетих година у Ужицу постоје само два атељеа, и то
сликара Бранка Ковачевића и Радомира Верговића. Тек после 1982.
године добијају простор вајар Бранко Тијанић, сликар керамичар
Софија Бунарџић, сликар графичар Младен Јевђовић, сликар Драгић
Петровић Медош и костимограф Снежана Ковачевић. Један број
уметника добио је материјалну подршку заједнице за изградњу
атељеа.
Важно је напоменути да је академски сликар Божидар
Ковачевић подигао Галерију на Боровој глави, на Водицама
(Златибор), сачињену од више старих златиборских брвнара повезаних у градитељску целину. Замисао уметника је била да Галерија
функционише као ликовна колонија, у чему је делимично и успео.
Свечано отварање овог објекта било је у јуну 1981. године.28
Посебну, рекло би се несрећну судбину, имали су легати
појединих уметника, научника и угледних грађана. Већ 1952.
године Лепа Петерсон из Београда, а родом из Ужица, посредством
Пива Караматијевића понудила је Новаку Живковићу, тадашњем
директору Музеја устанка 1941, своју изузетно вредну колекцију
од четрдесет слика (Јована Бијелића, Мила Милуновића, Николе
Граовца и других великих југословенских сликара). У пропратном
писму Пиво Караматијевић каже да се, ако се оствари договор између
Музеја и власнице збирке, са том колекцијом слика може одмах
основати Галерија савремене уметности у Титовом Ужицу, и да би
он такође поклонио нека своја дела и дела својих колега, уметника.

Зграде Галерије су оштећене у пожару 1991. године. Недавно је простор „Борове
главе“ обновљен, као и њена атељерска и галеријска функције (изложена су дела
Божидара Ковачевића и академских сликарки Александре и Славенке Ковачевић,
његових ћерки).
28
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Треба рећи да су услови Лепе Петерсон били више него
скромни. Она је нудила четрдесет изузетно вредних слика, а тражила
је само да буду смештене на једном месту, изложене и доступне
јавности, уз услов да се назначи да је то поклон једног колекционара
и љубитеља уметности. Музеј, односно Град, није испунио ни те, да
кажемо минималне услове, и власница је повукла своју понуду.
Следећи покушај отварања легата везан је за имена Лизе Марић
Крижанић, познате сликарке, и њеног брата, академика Сретена
Марића.29 Лиза Марић Крижанић је намеравала да поклони своје
слике и слике других аутора, а академик Марић своју библиотеку
од око дванаест хиљада књига, од чега је три до четири хиљаде
раритета. Преговори о условима смештаја легата воде се више од
десет година, и изгледа да ће само делимично бити реализовани. За
смештај легата обостраном сагласношћу одређена је зграда са краја
XIX века позната под називом „Стара општина“30. За употребу је
оспособљен само спрат зграде, док приземље још чека обнављање и
одређивање намене.31
Питање легата вајара Милана Верговића једва да је и
покренуто. Једини наследници покојног Верговића су његова сестра
и жена. Највећи део опуса овог значајног вајара Ужичанина је у
власништву сестре. Она је такође поставила скромне услове, али сем
неколико састанака и предлога, није договорено ништа32.
Из чињеница изнетих у овом тексту закључује се да се мало,
некад и нимало није водило рачуна о ликовној уметности и о ликовној
култури уопште. Симптоматично је то да се мало радило и на

Драгиња - Лиза Марић Крижанић (1905-1982), професор француског језика и
сликарка, стварала у духу поетског реализма. Сретен Марић (1903-1992), филолог,
универзитетски професор, есејиста, теоретичар књижевности и преводилац, члан
САНУ. Рођени у околини Косјерића.
30
Зграда данашње Градске галерије.
31
Није дошло до договора дародаваца и представника локалне власти, тако да
се Легат Никол и Сретена Марића од 1989. године налази у Библиотеци Матице
српске у Новом Саду. Галерија Легата Лизе Марић Крижанић отворена је у Дому
културе Косјерић 1992. године. Аутор поставке био је Зоран Јанчић.
32 Договор између представника Општине Ужице и Оливере Верговић (сестра
вајара Верговића), и поред скромних услова дародавца, није постигнут. Након
смрти Оливере Верговић, 2011. године, сликар Радомир Верговић поклонио је
Народном музеју Ужице следећа дела из заоставштине Милана Верговића: два
бронзана портрета, преко 20 теракота и гипсаних модела скулптура, као и већи
број гипсаних и теракота рељефа, медаља и плакета.
29
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заштити било непокретних, било покретних културних добара.
Срушени су многи вредни архитектонски објекти, чак и целине.
Иконостас Саборне цркве је тек пре неколико година очишћен, и
то само иконе Димитрија Посниковића и Милије Марковића, као и
зидно сликарство, док резбарија чека.33 У Старој цркви смештена је
изузетна колекција икона и предмета примењене уметности, радови
ужичких кујунџија из XVIII и XIX века, више грчких бакрореза,
хаџијска велика икона „Јерусалима“. Ништа од тих радова није
конзервирано, а посебно су угрожене бококоторске иконе из XVII
века, иконе Лазовића с почетка XIX века, дела руских и домаћих
зографа из XIX века и једна итало-критска представа Богородице, за
коју ће се након чишћења свакако установити да је репрезентативна.
Драгоцености из Старе цркве захтевају конзервацију и
музеолошку презентацију. Када се заврши санација крова (који
прокишњава), у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе
из Краљева, приступиће се том послу. Свакако би много значило за
културу града да црква буде обезбеђена, а њено благо музеолошки
презентирано (у цркви се служи само неколико пута годишње о
великим празницима).34
Што се тиче уметничке галерије, већ је речено да за почетак
постоји фундус уметничких дела из збирки Музеја, као и вредна дела
у граду, а сигурно је да би сви завичајни ликовни уметници, а и други,
дали допринос својим радовима, као поклонима новооснованој
галерији.
Чињеница је да је Титово Ужице град са преко 60.000
становника, да нема сталну уметничку поставку, иако су збирке
богате и атрактивне за посетиоце, али нажалост чаме у депоима.
Такође, Титово Ужице је једини град наведене величине и регионални
центар, који нема бар једну уметничку галерију, за чије оснивање
иначе нису потребна претерано велика средства.
Без обзира на наведене неповољне услове за организовање
ликовног живота, ужичка ликовна публика је веома заинтересована,
поготово за збивања у савременом сликарству. То се да видети
Комплетни заштитни радови на Саборној цркви изведени су у периоду 19992001. године.
34
Године 2004. изведена је санација крова Старе цркве, а у наредне две године
трајали су радови у ентеријеру цркве. У истом периоду обављена је конзервацијарестаурација икона и дела примењене уметности. Од 2006. године у цркви се
одржавају редовне службе.
33
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приликом отварања појединих изложби, на којима је, док трају,
посета скоро по правилу изузетно добра.
Последњих неколико година Удружење ликовних радника
„Пиво Караматијевић“ организује аукције слика, пред Осми март
или пред новогодишње празнике. Те аукције су изузетно добро
посећене и прода се доста слика, што опет говори о ликовној култури
овдашњих људи.
Треба навести и значај издавачке и пропагандне делатности.
Штампа се каталог сваке изложбе, или барем пописник слика са
уводним текстом.35 Од 1981. године излази часопис за књижевност,
уметност и културу „Међај“, у коме историчари уметности и ликовни
уметници објављују прилоге.36 Прикази изложби објављују се у
недељном часопису „Вести“ и на радију.
У Титовом Ужицу живи и ради око двадесет академских
ликовних уметника који су учлањени у републичка струковна
удружења, а истовремено су сви чланови Ликовног клуба „Пиво
Караматијевић“ (Удружење је реорганизовано у клуб), које делује
преко Културно-просветне заједнице или самостално.
Свакако би оснивањем галерије ситуација била сасвим другачија, што се тиче критеријума излагања и других организационих
питања.37
У времену којим се бави овај рад, штампа је била далеко скупља (нарочито у
првим послератним деценијама), тако да је пратећи штампани материјал изложби
био знатно скромнији него данас.
36
Часопис „Међај“, покренули су 1981. године СИЗ културе Општине Титово
Ужице и Народна библиотека Ужице (1979-1989. библиотека је носила име
„Едвард Кардељ“). Годишње се објаве четири броја часописа.
37
Градска галерија Ужице, у згради Старе Општине на Слануши, основана је 1990.
године. Поред великог броја изложби домаћих и иностраних уметника, и изложби
у сарадњи са Галеријом САНУ, ужичка Галерија је организатор неколико значајних
манифестација: Међународни графички бијенале „Сува игла“, затим годишњих
манифестација: Регионални ликовни салон, Међународна колонија уметничке
керамике Злакуса, Париски јесењи салон, изложба студентских радова младих
„Они који долазе“. Први директор галерије био је сликар Младен Јевђовић.
У граду и даље не постоји стална поставка дела ликовних уметника из ужичког
краја (изузевши Легат Михаила Миловановића у Народном музеју).
Од изузетног значаја за ликовни живот Ужица је оснивање Уметничке школе, 2002.
године, чији је први директор био сликар Обрад Јовановић. Школа још увек нема
свој простор. Године 2011. обновљена је зграда некадашњег Дома Војске (Дома
Армије), у којој је данас смештен Градски културни центар, у коме се повремено
одржавају ликовне изложбе (претежно аматерских уметника).
35
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Литература коришћена у напоменама
-Јанчић, Зоран: Иконе из ужичког краја, каталог изложбе, Народни
музеј Титово Ужице, 1984.
-Јанчић, Зоран: Иконе из Беле цркве каранске, каталог изложбе,
Народни музеј Ужице, 1992.
-Јовановић, Миодраг: Михаило Миловановић, Народни музеј
Београд, Арт д. п. Ужице, 2000.
-Лазић, Гордана: Црква светог Георгија у Ужицу, Ужички зборник
18/1989.
-Милосављевић, Драгиша: Стара црква у Ужицу, Спомен-обележје
„Кадињача“ Ужице, 1991.
-Милосављевић, Драгиша: Сликари Лазовићи и њихово доба,
Народни музеј Ужице, 2000.
-Никитовић, Милета, Ужичка ликовна перспектива, текст каталога
изложбе, Удружење ликовних радника „Пиво Караматијевић“,
Титово Ужице, 1971.
-Обрадовић Драгана, Сликари партизанског атељеа у Ужицу 1941,
каталог изложбе, Народни музеј Ужице, 2009.
-Ристановић Јелена, Народни музеј Ужице (1946-2008), Ужички
зборник 32/2008.
-Томановић, Драган, Конзервација и рестаурација царских двери и
икона из цркве брвнаре у Севојну, Народни музеј Ужице, 2015.
-Феликс, Каниц: Србија, земља и становништво, СКЗ, ИРО „Рад“,
Београд, 1985.
Група аутора
-Биографски лексикон Златиборског округа, Удружење Ужичана у
Београду, Београд, 2006.
-Десета јубиларна годишња изложба, Удружење ликовних радника
„Пиво Караматијевић“, Титово Ужице, 1981
-Ковачевић, Бранко: Палета и завичај, ретроспектива стваралаштва, каталог изложбе, Титово Ужице, 1985.
287

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Катарина Доганџић-Мићуновић, кустос-историчар уметности

-Ретроспективна изложба „Милан Верговић“, каталог, Завичајни
музеј Титово Ужице, 1982.
-Ужички лексикон, ЈП „Службени гласник“ и Град Ужице, Београд,
2014.
Summary
Art life in Uzice before World War II was extremely modest.
After the war, the National Museum was founded, which takes
over a part of organizing art exhibitions. For artistic program mainly
inadequate premises of public institutions were used.
Beginning with the 1960s (more pronounced in the next two
decades) the number of artists increased. The Association of Art Workers
“Pivo Karamatijević“ (founded in 1970, and later Art Club of the same
name) had an important role in organizing artistic life in Uzice, as well as
the Municipal Cultural and Educational Community.
In the mid 1970s in Yugoslavia art colonies were becoming
increasingly popular, as a form of support to artists by the community
(the social community financed work of the colonies). In Uzice region
work of art colony “Lužnička Valley” in Karan was significant in that
period.
There was not adequate care of the protection of immovable and
movable cultural property in the period 1945 - 1985, so that the condition
of many cultural goods was unsatisfactory. Several valuable art and
literary legacies were supposed to be located in Uzice, but potential
donors withdrew from the negotiations with the representatives of the
local community.
A lack of adequate exhibition space was among the biggest
problems of the artistic life. There was an initiative for the establishment
of an art gallery, but until the end of the mentioned period (1985) it was
not realized.
Titovo Uzice had opportunities for developed and varied artistic
life in the period 1945 - 1985 (a great number of artists, worthy holdings
of the works of art, the interest of the audience). However, institutional
conditions had not been created in order to achieve a number of initiatives.
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Милоје Мандић, ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНОГ
МУЗЕЈА НОВА ВАРОШ
НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ
Апстракт: Стална музејска поставка Завичајног музеја
у Новој Вароши - Народни музеј Ужице отворена је 2012. године у
делу простора старе Кајмакамије. Изложба обухвата период од
праисторије до Другог светског рата. Изложени експонати део су из
збирки депоа Народног музеја у Ужицу, власништво Основне школе
„Живко Љујић“ из Нове Вароши, Војног музеја у Београду, затим
неколико значајних реплика и старих рукописних књига XVI века и
црквеног мобилијара. Део експоната набављен је поклонима.
Кључне речи: Музејска поставка, настанак и реализација
сталне музејске поставке, археолошка, етнолошка, збирка историје
уметности и историје, кајмакамија.
Територија СО Нова Варош захвата простор Старог Влаха
на коме се срећу споменици, спомен обележја и споменични
комплекси сакралног и профаног карактера различитих културних
и хронолошких епоха који су регистровани и истраживани са
аспекта етнологије, археологије, историје уметности и историје.
Иако су најчешће та истраживања имала превентивни, заштитни
карактер, ипак су створила солидну основу за пројектовање даљих
систематских истраживања овог врло интересантног простора на
коме су се одвајкада, захваљујући значајним комуникацијама кроз
све историјске епохе, сударале културе аутохтоног, домородачког
становништва и римске цивилизације, словенског, српског елемента
са романским, касније ромејским супстратом. Ту су се сретале и
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прожимале хришћанске конфесије, и западна и источна, јереси
поникле у њиховом крилу, и исламска, компилативна култура, која
се ослањала, пре свега, на затечене, традиционалне облике привређивања и становања. Временом, у новим политичким поделама,
река Увац се као и Дрина, све више наметала као природна граница
између двеју култура чији је баштеник српски супстрат.
На основу исказаног, Нова Варош, као мултиконфесионална
и мултикултурална заједница, изнашла је интереса и средстава да
омогући формирање мање музејске збирке поливалентног садржаја
у чему јој је свесрдно помогао Народни музеј Ужице као установа
регионалног карактера. У даљим пројекцијама, музејска збирка би
била иницијална јединица преко које би се наставили даљи систематски
истраживачки радови из области археологије, етнологије, историје
уметности и историје, јер нововарошки крај обилује археолошким
остацима и културно-историјским споменицима који ишчекују да
буду истражени. Дугачак је низ локалитета са сакралним и световним
садржајем који могу бити кроз археолошко-конзерваторске радове
ревитализирани и у осмишљеној туристичкој понуди корелираној
са потенцијалима које нуде Златар и Златибор, представљени
потенцијалним конзументима и широј јавности уопште. Међу њима,
поменућемо цркву Јању у Рутошима, манастир Дубницу, цркву у
Белој Реци и др. Затим, ту су и локалитети античког периода који су
се развијали поред већ посведочених комуникација које су нагињале
кањонима реке Увац и даље, према северу и истоку. Праисторијска
налазишта су регистрована у ширем ареалу нововарошког краја.
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Нововарошка Кајмакамија
У Новој Вароши, у улици Карађорђева бр. 36, саграђена је,
на издисају Отоманске царевине, зграда турске кајмакамије. За оне
прилике, модерна грађевина, започета је да се гради крајем XIX
века средствима сјеничког окружног начелства, мутесарифлука, а
завршена је после Хуријета, младотурске револуције, 1909. године.1
Главни мајстор из Пријепоља се звао Ахмет Ферајзић, зидар, тесар
и столар, народски речено - дунђер коме су помагали тада познати
неимари: Ђорђе, Алекса и Раде Друловић, браћа из Вранеша,
Пајо Мрдаковић и Перо Нинчић из Седобра, Савко Дулановић из
Дражевића, Игњатије Гагричић и Никола Кутрић из Штиткова...2
По завршетку зграде, у њу су усељене турске државне установе:
средско начелство (кајмакамија) турски суд, турски средски јавни
тужилац, пореска управа, а једно време и турска беледија (општина).
,,Зграда има приземље и спрат, с модерним и доста великим
прозорима, те је довољно светла и подесна за администрацију.
Темељи са јаким зидовима рађени су метар висине од земље од
тесаног камена с кречним малтером од песка. Покривена је црепом
и има кров на четири воде. Стил градње целе куће је оријентални,
а одражава се нарочито на улазним вратима с луковима рађеним у
стилу каснијег исламског лука. Да би се подржао што више исламски
стил, изнад прозора су изведени исти лукови као на фасади. Зграда
је грађена из три дела - крила - од којих је средње урађено у стилу
источњачког доксата који је као просторија на првом спрату, а
кога из приземља придржавају три стуба рађена од камена, који су
истовремено и надстрешница на улазу у приземље. У овом средњем
истуреном крилу зграде на спрату, односно затвореном доксату, су
три прозора модерно грађена изнад којих су лучни украси у малтеру
у стилу исламског лука на грађевинама. Такви исти лукови су и на
осталим прозорима бочних крила зграде да би се целом здању дао
исламски стил, јер прозори нису рађени у поменутом стилу већ су
правоугаони и модерни.
http: // sandzakpress.net/ prvi-vijek-novovaroske-biblioteke- Up. Jovan Krunic, Kuće
i varoši u oblasti Stare Raške, Beograd 1994, 55. Крунић каже за Општину, да је
подигнута 1906. године
2
http;//sandzakpress.net/prvi-vijek-novovaroske-biblioteke
1
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Подражавање исламског стила види се и по томе што је на
један модеран начин целој згради додат истурен први спрат-еркер, у
односу на приземље, да би се подржала источњачка кућа код које је
спрат увек истурен у односу на приземље.3
Средњи анекс - крило у завршном поткровном спрату, на
бочним изгледима има карактеристичне „слепе“ лучне отворе
(тролучне) који су својствени источњачком грађевинарству позне
турске грађевинске делатности. Бочни анекси - крила зграде,
завршавају се у поткровном венцу чипкастим, оријенталним лучним
украсима, који су такође рађени рељефно у кречном малтеру. Оба
крила зграде завршавају се на угловима украсним стубовима са
шиљатим завршецима у стилу касне исламске архитектуре. Бочни
зидови и задњи зид зграде рађени су без икакве украсне обраде са
глатком и равном површином обрађеном такође у кречном малтеру.

Jован Крунић у тексту за: Куће и вароши у области Старе Рашке дословце каже:
“Зграда Општине представља скоро јединствен пример специјално засноване и
изведене јавне зграде из турског доба на почетку овог века (подигнута 1906. године).
Занимљив је ту сукоб или спој традиционалних балканских схватања архитектуре
са западњацима. Док је у диспозицији основе и облику масе сва под упливом
традиције домаћих постигнућа, уплив запада одразио се само у структури зидања
(солидна, масивна) и вањском декору. Рекло би се више неусменом додавању
украса у једном псеудороманском начину (како се уосталом радило и у Београду
у то доба или нешто раније. Пример стара зграда Универзитета. У сваком случају
овакав грађевински поступак је значио једну амбицију: бити у духу времена. Схема
основе је у ствари само повећани цртеж уобичајене диспозиције велике турске куће
симетричног типа. Типови турских кућа у Охриду или Прилепу имају потпуно
исту силуету, само је средњи испад округао као и овде, у ствари отворена „ћошка
диванхане“. Веома је духовито изведено скраћење ходника средњим нишама
са стране, које са испадима предњег дела дају занимљиву контуру целој маси
зграде. При образовању главног паноа фасаде учињен је један старој архитектури
Балкана стран поступак: сакривање венца настрешнице нажитком атике. Увек је
у старој архитектури Балкана истицан венац кровне надстрешнице. Увек је кров
испадао на све стране и на тај начин штитио зграду од падавина. Али овде се
хтео добити градски утисак, хтео се имитирати европски начин, па је учињен да
тако назовемо прекршај. Декоративни елементи сломљених лукова на главној
фасади међутим неморају бити чисто украсног значаја Врло вероватно да су то
конструктивни лукови над отворима прозора који су на овај начин истакнути. У
колико то не би био случај , ово би био други прекршај, неуобичајен у архитектури
Балкана: декорисање фасаде елементима који нису структурно потребни. Зграда
је ванредно солидно изграђена и не делује лоше у целини и поред свог чудног
псеудороманског декора: Стр. 55-56
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Улаз у зграду је један, и то у приземљу с уличне стране. И
у приземљу и на спрату зграда је подељена кроз средину, целом
дужином, ходником широким око два метра. Из овог ходника лево
и десно улази се у просторије - канцеларије. На спрату је девет, и
у приземљу је, такође, девет просторија. После Другог светског
рата зграда је добила канализацију и водовод. Раније, у споредним
просторијама није било водовода, већ су клозети били само са
цевима и септичком јамом. Патос у свим просторијама и ходнику
је од смрчевих подница ширине 12 до 15 центиметара који леже
по гредама које су истовремено и међуспратна преграда зграде.
Таванице су рађене од обрађених смрчевих дасака које су у неким
просторијама бојадисане. На саставима таванских дасака су спојнице
од мање обрађене летве - шипила на спојевима дасака. Касније су
поједини плафони мењани и кречени као и неки патоси.
Ова зграда представља ретку грађевину архитектуре турске
грађанске епохе, настале после завођења реформи у Отоманском
царству, са снажним утицајем европске грађанске архитектуре, што
је нарочито изразито у величини и облику прозорских отвора. Зграда
је данас у добром стању и у њој је смештена Скупштина општине.
После 1912. године у њој је било смештено Српско начелство све до
1941. године. За време Другог светског рата у овој згради је основан,
1941. године, српски Народноослободилачки одбор Златарског среза.
Зграда је по својој архитектури, старости, стилу и догађајима који су
се у њој збили најподеснија за завичајни музеј.’’4
Како се из оба текста може закључити, основног од Вукомана
Шалипуровића и компаративног од Јована Крунића, оба аутора
Овде је преузет цео текст о Згради општине из публикације Вукоман Шалипуревић,
Прилози за историју грађевинарства у Средњем Полимљу у XIX веку,Грађа
за историју српске уметности, Филозофски факултет у Београду, Институт за
историју уметности, Београд 1979, 187-188, Уп. Jovan Krunic, Kuće I varoši u oblasti Stare Raške, 56. - “Како је у њој јавна установа није потребно посебно стављање
под заштиту. У сваком случају она спада у ранг споменика докумената културе
и сведочанстава сналажења народних мајстора у новим условима. Излишно је
и спомињати да би била неприхватљива било каква адаптација , преграђивање
или дозиђивање спрата , као што је већ једном предлагано. У колико би оштина
добила своју зграду могла би се ова претворити у локални музеј, сталну изложбу
ћилимова или ћилимарску школу. Јер постоји проблем прикупљања и смештаја
ситних ситних покретних докумената прошлости, којима је крај веома богат, а
исто тако и проблем унапређења ћилимарске радиности која је важна привредна
грана места.“
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предлажу да уколико дође до пренамене зграде, она буде уприличена
за потребе музејске поставке.
Из реченог произилази да је идеја о отварању Музеја у Новој
Вароши врло стара и дуго се чекало на њену реализацију, а први
корак у том смеру било је исељавање општине Нова Варош у нову
зграду, подигнуту у непосредној близини и усељавање библиотеке
„Jован Томић’“ у реновирану зграду Старе општине, 1. новембра
2003. године, при чему је зграда стављена у своју секундарну
функцију чувара културних добара (у овом случају књиге) и на тај
начин створила предуслов за усељење музејске поставке.

Зграда - Предлог за музеј
Као што се може приметити, идеја о реализацији сталне
музејске поставке у Новој Вароши је врло стара, и објекат Старе
општине је предложен од стране угледног историчара уметности
Вукомана Шалипуревића и професора архитектуре, др Јована
Крунића... Вероватно да се предлози могу повезати са првим резултатима археолошких истраживања педесетих година прошлога, XX
века, на локалитетима Пљосној Стијени и Бијелину у Радоињи,
приликом изградње највеће земљане бране на Кокином Броду, затим
Радоињског језера на реци Увац...5 Не треба занемарити чињеницу
да се у непосредној близини Нове Вароши, токовима река Увца и
Лима, налазило више средњовековних манастирских и црквених
средишта из времена развитка српске средњовековне државе
која су и током успона турске империје била и остајала духовна и
културна средишта украј „цариградског пута“. Иницијативе су биле
присутне али су јењавале, пре свега због недостатка финансијских
средстава која су се улагала у инфраструктуру. Чињеница да је музеј
итекако потребан никада није замирала. У иницијативе, временом је
укључиван и Народни музеј у Ужицу.6

Јуришић, Александра, Заштитна ископавања у селу Радоињи, Саопштења
Републичког завода за заштиту споменика културе IV, Београд 1961, 163-180;
иста, Заштитна ископавања у селу Радоињи, Старинар XI (1960), Београд 1961,
99-111.
6
Према сећању др Животе Марковића, дугогодишњег директора Народног музеја
Ужице.
5
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Средином, тачније, 18.фебруара 2007. године, почели су конкретни разговори око оснивања одељења Народног музеја Ужице
у Новој Вароши. Иницијатор је био др Војислав Суботић7, испред
НМУ в. д. директора Блажо Чубрило, а испред општине Нова
Варош - тадашњи општински челници, са Браном Дилпарићем на
челу. У тим разговорима, предлози су се кретали од преузимања пет
просторија левог крила у приземљу зграде „старе општине“ у којој
је била смештена редакција „Златарске новине“ до преузимања целог
приземља, а самим тим и ширења концепта изложбене поставке
којом је требало да се обухвате сви периоди културне и историјске
прошлости нововарошког краја, тако рећи, од неолита до 1941. године.
Отварање музејске поставке је све више постајало реалност.
Прича је постојала у ваздуху, али почеле су и конкретне иницијативе
и послови у том смеру. Народни музеј Ужице сагласно Решењу о
надлежности музеја према врстама уметничко - историјских дела
и према територији („Службени гласник РС“, бр. 28/95) већ је почео
да анализира своје збирке и могућности у смеру реализације ове
замисли која је све више почела да наликује пројекту.
Да ли су постојали услови? С једне стране, у сталној
поставци НМУ и његовим депоима већ су се налазили археолошки
и историјски предмети којима је, Законом о културним добрима,
Народни музеј био власник. С друге стране, евидентни су били
и резултати археолошког рекогносцирања терена нововарошког
краја који су били презентовани на скуповима о Старом Влаху у
Новој Вароши и на скупу у Пријепољу чија би саопштења требало
да нађу своје место у Милешевским свескама. Такође су публиковане у виду саопштења у књигама „Рашке баштине“ резултати
Војислав Суботић је историчар и музеолог. Рођен је у Радоињи, докторирао је
историју у Београду. Радни век провео у ЈНА, углавном у областима просветне
и културне делатности. Предавао је у Војној Академији, а са положаја директора
Војног музеја у Београду пензионисан у чину пуковника. Аутор је бројних
публикација међу којима се издвајају: Војислав Суботић, Казивање Борисављевића,
Дом културе Нова Варош, Београд 2002; исти и др., Нововарошки крај кроз историју
од неолита до 1941, Нова Варош, 1991; исти, Аника Сковран и Петар Влаховић,
Бисери старе Рашке, Удружење Нововарошана у Београду и бројни суиздавачи,
Београд 2010; Монографија Кнезови Рашковићи у историји Срба (његово животно
дело). Био је иницијатор Научног скупа „Стари Влах некада и сад“. Иницијатор је
изградње и реконструкције споменика на планини Јавор и војводи Петру Бојовићу
у Новој Вароши. Аутор је више музејских поставки (Спомен обележје Сремски
фронт итд).
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мултидисципинарних истраживања и конзерваторских захвата
Завода за заштиту споменика културе Краљево. С друге стране,
постојала је обимна историографска и литерарна грађа презентована
у низу свезака симпозијума „Дани Сретена Вукосављевића“ који се
одржава у Пријепољу. Опет, незаобилазне су биле и публикације из
едиције „Насеља и порекло становништва“ - СЕЗ, као и компилација
„Стари Влах“ од Милована Ристића.8 Дугачак је низ публиковане
Љ. Павловић, Ужичка Црна Гора, 4, нап. 2; Љ. Ж. Мићић, Златиборантропогеографска истраживања, СКА, СЕЗ CCCIV (насеља и порекло
становништва, књ. 19), Београд 1925, 307-505; Поп Стјепо Трифковић, Вишеградски
Стари Влах, СКА, СЕЗ 5 (насеља српских земаља- расправе и грађа, књ. II), Београд
1903, 611-667; Љ. Павловић, Соколска нахија, СКА, СЕЗ XLVI (Насеља и порекло
становништва 26), Београд 1930, 307-505; овоме додајмо М. Ристић, Стари Влах до
ослобођења од Турака, Туристичка штампа, Београд, Библиотека „Наши крајеви’“,
књ.4, Београд 1963- у овој компалацији, Милован Ристић даје најсажетији приказ
интерпретација историјског и географског поимања Старог Влаха. Врло значајна
је и студија Петра Ж. Петровића, Стари Влах, Гласник Етнографског музеја,
24, 1961, 25-46, у којој аутор даје анализу поимања Старог Влаха и етногенезу
становништва, омеђене историјским оквирима у светлу материјалних података и
сачуване традиције. Сигурно је да су миграциони процеси започели од времена
пенетрације Турске на ове просторе, административних подела у време турског
господства, и процеса депопулације иза великих догађања која су обележила
историју Срба. Свакако, треба напоменути неколико значајних датума који доводе
до сеобе према северу и обрнуто. То су године: 1495 (Б. Ђурђев, О кнезовима под
турском управом, Историјски часопис I, 1-2, Историјски институт САНУ 1949,
132-166); значајна кретања била су током аустро-турских ратова од 1683-1690.
године. У тим догађајима, видну улогу имали су припадници куће бератлијских
кнезова Рашковића из Штиткова. О Бератлијским кнезовима уп. Глића Елезовић,
Турски споменици I-1, Зборник за источњачку историјску и књижевну грађу (серија
I, књ. 1), СКА, Београд 1940, 855-856.; О кнезовима Рашковићима, уп. , М. Ристић,
Стари Влах, - Затим , године Првог и Другог српског устанка, а најзначајнији
период је период Јаворског рата 1876-1878, када долази до великих миграционих
кретања из области источне Херцеговине у ове крајеве. У вези с тим, значајна је
констатација Петра Ж. Петровића да је: „После великих покрета и расељавања
становништва 1690. године из наших јужних области, нарочито из Метохије,
Косова и из Рашке, настало етапно насељавање херцеговачког, црногорског и
арбанашког становништва у пределе с проређеним становништвом. Досељеници
са разних страна образовали су са затеченим становништвом у Старом Влаху нов
етнички тип, са особинама претежно досељеног становништва. У Старом Влаху
су преовладали херцеговачки досељеници. Затечено становништво ове области и
из суседства назвало их је по њиховој матици Херцеговини „Херама“ или „Ерама“,
па се тај назив пренео и на затечено старовлашко становништво, па шта више и
на оно на западу и на северу од Старог Влаха. Везе данашњег ерског и старијег
српског и влашког становништва у Старом Влаху, биле су несумњиве.
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грађе која је стајала на располагању иницијатору и ауторима
поставке.
После прелиминарних разговора, формирана је радна група
НМУ за реализацију музејске поставке у левом крилу „кајмаклије“ у
Новој Вароши: др Војислав Суботић, иницијатор поставке, коаутор
историјских тематских целина и стручни консултант, Милоје Мандић,
виши кустос НМУ за археологију нововарошког краја (руководилац
и координатор Радне групе НМУ), Дијана Ристовић, виши кустос
НМУ за етнологију нововарошког краја, Драгиша Милосављевић,
виши кустос НМУ за историју уметности нововарошког краја,
Јелена Ристановић, музејски саветник НМУ за историју Старог
Влаха од раног средњег века до пада под турску власт, Станојка Цана
Миливојевић, музејски саветник НМУ за историју Старог Влаха од
пада под турску власт до 1941. године.9
Радна група је приступила разради тематског плана поставке.
У прво време, група се руководила оним што се налази у фондовима
Народног музеја у Ужицу, али се ослањала и на могућности људи,
потенцијалних дародаваца из Нове Вароши и околине.10 Међутим,
како је време одмицало, тако се сужавао и репертоар предмета који
би могли, сагласно просторним могућностима које су нам се нудиле,
...Сагласно закључцима разговора у вези са формирањем одељења Завичајног
музеја у Новој Вароши, обављеног између представника локалне власти и културе
општине Нова Варош (господин Бране Дилпарић, председник Нове Вароши,
Павле Колашинац, директор Златарских новина, директори Народне библиотеке
и Туристичке организације у Новој Вароши и др Војислав Суботић, историчар и
публициста из Београда пореклом из Нове Вароши) и Народног музеја у Ужицу
(Блажо Чубрило, в. д. директора НМУ и Никола Гогић, заменик директора НМУ)
одржаног у Новој Вароши 18. фебруара 2007. године, предлог је разматран на
III седници Стручног већа Народног музеја Ужице, одржане 28. фебруара 2007.
године, иницијатива је усвојена и предложена је стручна екипа НМУ која ће
радити и корелирати са радном групом испред општине Нова Варош на изради
идејног пројекта формирања Завичајног одељења у Новој Вароши у саставу:
Милоје Мандић, виши кустос археолог, Дијана Ристовић, виши кустос етнолог,
Јелена Ристановић, музејски саветник историчар, Станојка Миливојевић, виши
кустос историчар, Драгиша Милосављевић, виши кустос историчар уметности.
(Извод из писма које је упутио НМУ Општини Нова Варош).
10
Дико Пејатовић је имао велики број предмета који су могли да се нађу у
музејској поставци, међутим, током времена, највећи део је побуђао, зарђао,
тако да је конзервација истих надилазила временске и финансијске могућности
које су постављене пред екипу. Због тога, лакше је било прихватити понуђени
етнографски материјал из ОШ „Живко Љујић“ који су вредно са ђацима
прикупљали наставници те школе.
9
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да се нађу на поставци. С друге стране, оно што је врло битно, од
значаја је био и податак да су предмети аутентични и да имају своје
порекло и да је све усаглашено са музејским кодексом.
Војислав Суботић је за то време радио у Војно-географском
институту прегледне историјске карте које су морале да издрже
критику не само стручњака већ и широке публике. Такође, помно
је одржавао везу са Војним музејем у Београду, с Историјским
музејем Србије у Београду и настојао да обезбеди „илустративни“
археолошки материјал са подручја Старог Влаха чији је неодвојив
део и нововарошки крај.

Раде Васиљевић подпредседник СО Нова Варош, Никола Гогић директор
Народног музеја Ужице и део радне групе за реализацију музејске поставке
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Радови на реализацији музејске поставке
завичајног типа у Новој Вароши
Простор који је намењен музејској поставци, укупне
површине 77, 45 m2, налази се у левом крилу приземља нововарошке
библиотеке која је пре пар година дислоцирана у зграду некадашње
старе нововарошке општине која потиче с краја XIX века. Чине га
„предсобље“ из кога се улази у четири бочне просторије преуређене
у канцеларије у којима се данас налазе радници локалног недељника
„Златарске новости“. На плану у прилогу, просторије су обележене
арапским бројевима 1-5.
У просторији 1 (предсобље), димензија 3,4 x 5,6 м улази се
кроз висока застакљена врата. У чело, према улазу, постављен је
прозор који је са горње стране завршен лучно са укупном висином
до темена лука - 2,10 м, ширине 1,44 м, дубине cca 0,60 м; висина
парапета је 0,72 м; висина од темена лука до плафона 0,85 м. Укупна
висина свих просторија је cca 3,65 м. Лево и десно, зидови су
рашчлањени вратима ширине cca 1,42 м чиме су знатно умањене
корисне површине зидова за аплицирање мобилијара и експозицију
уметничких дела, докумената и фотографија. Из просторије 1. улази
се десно у просторију 2, приближних димензија 3,0 х3,15 м као и
просторија 1. У чело, наспрам врата, постављен је прозор ширине
1,05 м, висине 1,90 м, зид до улазних врата је степенасто разуђен. На
зиду, лево од улаза у прострорији 2, налазе се врата широне 0,92 м
кроз која се комуницира са просторијом 3.
Из просторије 1, улази се десно у просторију 3, приближних
димензија 3,20 х 3,50 м. Сви зидови су рашчлањени отворима: десни
зид има врата за комуникацију са просторијом 2, наспрамни фасадни
зид има прозорски отвор ширине 1,02 м; зид лево од улаза, такође
фасадни, има прозорски отвор ширине 1,02 м. Из просторије 1, улази
се и у просторију 4, димензија 4,45 х 3,80 м. Има прозор на зиду
десно од улаза ширине 1,02 м, и три прозора на зиду наспрам врата
(чеона фасада зида ), ширине 0,92 м; простор између њих је ширине
од 0,40-0,44 м. На зиду лево од улаза су врата за комуникацију са
просторијом 5, ширине 1,26 м.
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Из просторије 1, улази се и у просторију 5, лево, димензија
4,60 х 3,80 м. Има два прозора, на зиду наспрамном вратима (чеона
фасада објекта), ширине 0,92 м ; простор између њих је ширине од
0,40-0,44 м . На зиду, десно од улаза су врата за комуникацију са
простором 3.
Како се из приложеног плана може видети, постоји могућност
континуиране ходне линије, али, због малих корисних површина
један од прелиминарних предлога је био да се:
У просторији 1, презентира историја уметности
У просторији 2, поставка археолошког карактера
У просторији 3, која има комуникацију са просторијом 2,
постави етнографски материјал
У просторијама 4 и 5, да се изложи материјал и грађа везана
за историју нововарошког краја.
На овај начин, како је предложено, успостављена је
континуирана ходна линија. Прозорски отвори се морају затворити
или, због релативне дубине, могу се адаптирати у витрински простор
са аутономним осветљењем. Даљи радови одвијали су се у правцу
стручног рада кустоса на реализацији изложбе. Требало је извршити
избор и конзервацију материјала, урадити музеолошку и каталошку
обраду материјала издвојеног на терену и из музејских збирки по
тематским целинама. Паралелно треба припремити идејна решења
мобилијара и других изложбених помагала и радити консултације на
изради идејног решења поставке.
Међутим, као и свака идеја, и ова је устукнула пред
економским могућностима и реалним потребама општине Нова
Варош (клизишта, проблеми снабдевања водом високих кота у Новој
Вароши и друго) и некако је померена у страну....
Није се успело са покушајем конкурисања за средства код
НИП-а 2008.године, када је НМУ-у било понуђено цело приземље
зграде и дворишни део за реализацију музејске поставке и
лапидаријума у чијем би склопу функционисала и кафетерија...
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Одељење Завичајног музеја - Народни музеј Ужице
(Радови на ентеријеру будуће музејске поставке)

Следећа иницијатива, од стране општине Нова Варош,
покренута је током маја месеца 2012. године. Међутим, у сплету
политичких околности и изборних резултата, остало је неизвесно да
ће се стална музејска поставка у Новој Вароши отворити 1. новембра
2012. године, а реализатор иницијативе и пројектног задатка ће бити
Радна група НМУ.11
Оно што је било извесно, с обзиром на време које је преостало
Радној групи на располагању, да су одобрена средства минимална, а
са друге стране, време за реализацију прекратко. У таквом теснацу
се морало деловати, брзо, ефикасно, у ходу, сагласно основним
музејским постулатима, а то су простор, материјал, пратећи
мобилијар и средства изражавања. Поред одлуке Управног одбора
о формирању Радне групе, којом је потврђена ранија одлука од пре
пет година12, било је потребно да се донесе одлука о допунама и
изменама Статута НМУ... Све је то благовремено учињено, али новац
је пристизао „на кашичицу“. У таквим околностима актуелизован је
већ постојећи план реализације сталне поставке и у великој мери
усаглашен са постојећим стањем.
Приступило се уређењу будућег музејског простора, које би
се састојало у хобловању и лакирању постојећег патоса и кречењу
зидова.13

Преговори у том смислу су започети од стране директора НМУ Николе Гогића са
Славишом Пурићем, председником општине Нова Варош и Браном Дилпарићем,
потпредседником, да би, после избора били настављени са Димитријем
Пауновићем и Радом Васиљевићем, актуелним председником и потпредседником
општине Нова Варош.
12
У међувремену Станојка Миливојевић постала је музејски саветник, а Драгиша
Милосављевић је отишао у пензију
13
Приликом последњих консултација 24. септембра 2012. године, директор НМУ
Никола Гогић, захтевао је од општинских органа Нове Вароши да се започну
радови на уређењу простора за будућу музејску поставку.
11
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Већ крајем месеца јуна, урађена је прелиминарна спецификација трошкова од стране Музеја са паушалним проценама у коју
нису калкулисана средства израде каталога и пратећег водича која је
одобрена од стране директора.14
Музејски мобилијар, сагласно, извршеном премеру, чине
универ оплемењене плоче које би биле сечене према предложеним
мерама, и монтиране на зидове просторија у којима би се излагао
музејски материјал. Одвојене типловима за око 2,5 цм од зидних
кречних површина, плоче не би дозволиле директно влажење
материјала, а опет, омогућиле би маскирање каблова за музејску
расвету и надзор и сигнализацију, комбиновано са каналицама.15
Планом је предвиђено да се унутрашња крила прозора
скидају и у њих аплицирају „дубеће витрине“ док се у слободном
простору постављају лежеће витрине налик сточићима различитих
димензија, чија би горња површина била пресвучена платном,
чија би најприближнија боја била СМБ. Ово платно треба да буде
постављено и на доњим површинама дубећих витрина. Иначе,
прихваћена је сугестија извођача да се узме оплемењени универ
у белој боји, како су иначе окречени и зидови будућег музејског
простора. За део етнолошке поставке наручене су три лутке за
представљање у слободном простору женске српске и муслиманске
ношње, као и српски војник из балканских и Првог светског рата за
део историјске поставке. На горње партије прозора, изнад дубећих
витрина постављају се маске на које се касније могу аплицирати
обавештења, илустрације, карте.
С обзиром да мењање спољних стакала каљеним стаклом није
могло благовремено да се изврши, приступило се бојењу постојећих
стаклених површина у бело. На тај начин белом бојом добило се на
просторности. Врата између просторија су уклоњена, остављени су
само бело офарбани штокови. По завршеним фарбарско-молерским
радовима приступило се аплицирању универ плоча на зидове, а на
Руководилац Радне групе Милоје Мандић, свестан финансијских могућности
општине Нова Варош не ослањајући се на обећавана средства од стране Удружења
Нововарошана у Београду и хуманитарног друштва Стара Рашка, приступио је
решавању проблема у ходу.
15
Прва понуда је дата 28. септембра 2012. године, али тек по добијању средстава,
друга понуда је предата у октобру месецу радионици СЗР „Браћа Петровић“ из
Севојна, који су поред резања, кантовања, прихватили и монтажу у предвиђене
просторе.
14
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њих, у даљем поступку је било планирано аплицирање штампаних
„планшета“, распоређених по тематским јединицама. Легенде које
би објашњавале саме изложене предмете штампане су на лицу места
на фото - фолији.
Дубеће витрине су обрађене и на њима су постављене
алуминијумске пластифициране белом бојом каналице које би
држале витринска стакла. Током радова, потребно је било за
презентацију дела поставке историје уметности исећи још четири
плоче димензија 0,80 х 1,10 м које су постављене високо изнад врата
бочних просторија 2,3,4,5. Истовремено су за потребе поставке
урађена звона дебљине 6 мм.
Маске за постојеће радијаторе нису рађене из једноставног
разлога што је њихова израда увелико превазилазила пројектована
финансијска средства.
Планшете су штампане и лепљене на форекс позадину од 3
мм у форматима од 1,00 х 0,70 м и 0,70 х 0,50 м у Grafoprint-u Ужице ,
с тим, што су усклађено захтевима аутора, штампане и хоризонтално
и вертикално. На њима је обавезан плави рам, у боји штита са
грба Старе Рашке, из Фојничког грбовника. Од боје овог рама се
одступило само у делу поставке историје уметности.16. Планшете
углавном прате ауторске тематске целине.

Одељење Завичајног музеја Нова Варош
- Народни музеј Ужице
Одељење Завичајног музеја Нова Варош, у четвртак 1.
новембра 2012. године, обележавајући 100 година од ослобођења Нове
Вароши од Турака, заблистало је у пуном сјају. Међу оригиналним
предметима у власништву Народног музеја Ужице нашли су се
и предмети из Основне школе „Живко Љујић“ у Новој Вароши
(углавном етнолошки), предмети из Војног музеја у Београду, три
реплике (печат кнеза Стројимира, сабље кнеза Михаила Рашковића
и генерала Фрање Заха), две рукописне књиге из XVI века, крст,
путир и петохлебница из ризнице Милешевске епархије, поклони
Аутор овог дела поставке, Драгиша Милосављевић, историчар уметности,
захтевао је да рам на његовим планшетама буде браон боје.
16
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породица Владана Јовановића, Зорке Брајковић и Бранка Цуцића,
као и Станојке Миливојевић. Отварањем ове поставке, Народни
музеј Ужице изнео је на светло дана део предмета из својих депоа
који су пореклом са ових простора.

Део поставке - археологија

Пре свега, ту су изложени предмети праисторије, неолита,
енеолита, раног бронзаног доба, старијег гвозденог доба, антике и
средњег века, добијених археолошким заштитним ископавањима
на локалитетима: Пљосна стијена, Рикача, Бијелин и Гробљаница
у Радоињи (60 на броју), изложених у три лежеће и једној дубећој
витрини и два предмета изложена на постаментима. Средњовековни
материјал је изложен у историјском делу као илустрација
средњовековног периода у овом крају. Црквени мобилијар са
цркве Јање (Св. Јоакима и Ане), као и керамички судови са Увца,
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изложени су у делу историје уметности.17 Археолошки материјал
је представљен на две планшете (од којих је једна вертикална) и то
предмети са Пљосне стијене и из Бјелина који се налазе у сталној
поставци НМУ. Две планшете указују на сполије и камене античке
споменике који су уграђени у објекте као што је црква у Новој Вароши,
и на локалитетима Гробљаница у Радоињи и у црквеној порти у
Рутошима. На једној планшети је приказан процес археолошког
истраживања, превентивне конзервације и реконструкције цркве
Јање у Рутошима. У соби 3 изложени су предмети етнографског
карактера, а на планшетама су дате фотографије и краћи текстови о
архитектури овог краја, ношњи, преради кућног текстила и друго. У
соби 4 приказана је историја овог краја до пада под Турке, а у соби 5
историја овог краја до Другог светског рата.
Одељење Завичајног музеја је свечано отворио Министар
правосуђа Републике Србије, господин Никола Селаковић, у
присуству градоначелника Ужица, Нове Вароши, Чајетине и
многобројних гостију из Београда, Пријепоља, Прибоја..

Министар правосуђа
Републике Србије, Никола
Селаковић отвара изложбу

НМУ, под руководством Драгише Милосављевића, од 1993. године до 1997.
године, организовао је, водио археолошка и конзерваторска истраживања у оквиру
научно-истраживачког пројекта „На светим водама Лима“ (а Увац се улива у Лим),
чији су плод две реконструисане, ревитализиране цркве Манастира Увца и Цркве
Јање.
17
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А када се страсти слегну, мало се измакне, примећују се
ситнице које се могу отклонити. Витрине могу добити аутономно
осветљење. Увешће се видео надзор, решиће се и питање маски
за радијаторе. Општина разматра могућност да се и десно крило
приземља адаптира за музејску поставку у коме ће највероватније
бити представљен међуратни и период Другог светског рата и
послератна изградња. У дворишном простору, према замисли аутора
поставке, развиће се лапидаријум. Очекује се и водич кроз поставку
и зборник радова. Но, о том, потом.
Зграда старе општине у Новој Вароши добија функцију коју
су многи заљубљеници предвиђали и прижељкивали, а време је
најбољи судија.....

Део поставке - етнологија

306

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Одељење завичајног музеја Нова Варош - Народни музеј Ужице

Закључак
У тексту је дат музеолошки приступ настајања сталне
музејске поставке, од момента идеје засноване на богатом културном
наслеђу нововарошког краја до изложбене реализације која треба да
чува и негује традицију и културне вредности овог краја. У раду су
детаљно дати начини рада и музеолошка документација настајања
једне музејске поставке, од уређења будућег музејског простора,
осмишљавања изложбене поставке са пратећим мобилијаром и
реализације саме музејске поставке једног завичајног музеја.
Текст садржи део који обухвата археолошку грађу, сва
ископавања на локалитетима на Пљосној Стјени, Бјелину,
Гробљаници, Цркви Јањи у Рутошима, и са ископавања манастира
Увац. Етнолошка грађа веома импресивно представља ношњу овога
краја, а историја средњег века документована је кроз историју овога
краја до пада под Турке. Изложба се завршава историјом овог краја
до Другог светског рата. Изложба је обогаћена репликама печата
кнеза Стројимира, сабље кнеза Михаила Рашковића и генерала
Фрање Заха, као и две рукописне књиге из XVI века, крст, путир
и петохлебница из ризнице Милешевске епархије као и поклонима
познатих породица. Текст наводи потребу наставка даљег рада на
изложби и представљању периода Другог светског рата и датума
савремене историје. У дворишном простору, према замисли аутора
поставке, развиће се лапидаријум. Очекује се и водич кроз поставку
и зборник радова.
Зграда старе општине у Новој Вароши добила је функцију
која је још доста стара замисао наших еминентих истраживача. Да
ли се у томе успело, показаће време.
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Део поставке - историја

Део поставке - историја уметности
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Summary
The text offers a museological approach to the formation of a
permanent display of the Heritage museum, from the moment of an idea,
which was based on the rich cultural heritage of the region of Nova Varoš,
to the realization of exhibition with the aim to preserve and cherish the
traditions and cultural values of the region. The paper gives details of
the methods of work and museological documentation on the formation
of a museum display, including planning the interior of the museum
premises, design of the exhibitions with the accompanying furniture and
implementation of the museum exhibition of a heritage museum as such.
The text mentions a section that includes archaeological exhibits,
from the excavations on sites Pljosna Stjena, Bjelin, Grobljanica, Janja
Church in Rutoši, as well as from the excavation of the monastery Uvac.
Ethnological material presents national costumes of this region in a very
impressive way, and the history of the Middle Ages has been documented
throughout the history of this region till its fall under the rule of the
Turks. The exhibition ends with the history of this place until the Second
World War. The exhibition is enriched with replicas of the seal of Prince
Strojimir, the sabre of Prince Mihailo Rašković and General Francis
Zaha, and two manuscripts from the sixteenth century, a cross, a chalice
and a five-bread vessel from the Treasury of Mileševa eparchy as well as
gifts by well-known families. The text states a need to continue further
work on exhibitions and presentations of the period of World War II and
the dates of contemporary history. In the courtyard area, according to the
ideas of the author of the exhibition, a lapidarium will be developed. Yes,
a guidebook on the display and a collection of papers are also expected.
The building of the old municipality of Nova Varos got a function
that had been the old idea of our eminent researchers. Whether this is
successful, only time will tell.
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Душица МУРИЋ, виши
дипломирани библиотекар
Народна библиотека Ужице
Биљана РИСТОВИЋ,
дипломирани библиотекар
Народна библиотека Ужице
Гордана БАЦОТИЋ,
дипломирани библиотекар
Народна библиотека Ужице

УДК: 821.111(73):929 Тешић С.
012 Тешић С.

АМЕРИЧКИ САН И ЈАВА СТОЈАНА СТИВА
ТЕШИЋА (1942-1996)
- биографија и селективна библиографија „Ја мислим да човек може проћи кроз велика искушења, кроз страшне буре и
ломове а да не погуби све идеале. Мислим да човек има снаге за више почетака
и да свакако може продужити своје снове. Наравно, оно што се дешава у свету
оставља трагове на људским душама, али не би требало да води губитку душе.“1
Стив Тешић

Апстракт: Овај рад се бави животом и делом познатог
Ужичанина Стојана Стива Тешића (1942-1996) који је као дечак, 1957.
године, са породицом емигрирао у Америку, где је стекао светску славу
као драмски писац, сценариста и романописац. Добитник је награде
Оскар за најбољи оригинални филмски сценарио за филм „Четири
мангупа“ (Breaking Away). Иако је успео да оствари „амерички сан“,
умро је разочаран у Америку, а посебно у њен однос према Србима.
Његово стваралаштво није довољно познато у средини из које је
потекао. Рад садржи библиографију радова Стојана Стива Тешића
преведених на српски језик, као и радове о њему који су објављени у
Србији.
Кључне речи: Стојан Стив Тешић, Америка, Оскар, Холивуд,
амерички сан, драме, сценарија, филмови.

1

Глигоријевић, Мило: „Узбудљиво преписивање живота“, НИН, 14. 2. 1982, 29-31.
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Ове године се навршава двадесет година од смрти Стојана
Стива Тешића, рођеног Ужичанина, сценаристе, драмског писца,
романописца и добитника најзначајније филмске награде Оскар.
Тешић је светски признат уметник, његове драме извођене су у
престижним позориштима у свету, романи су му преведени на све
значајне jезике, стекао је међународну славу, али никада није добио
место какво заслужује у српској култури.
Стојан Стив Тешић рођен је у Ужицу 29. септембра 1942.
године. Отац Радиша, који је породицу издржавао као официр краљеве
војске, а после капитулације као члан Државне страже, Недићеве
војне формације, крајем 1944. године напушта земљу из страха од
одмазде нове власти. Прво одлази у Енглеску, а потом у Америку.
Кућа у којој је рођен Тешић налазила се у Престолонаследниковој
улици, данашњој Видовданској. Одрастао је окружен женама,
мајком Госпавом (Гојом), сестром Нађом и тетком Павом које су
касније послужиле као модели за ликове у његовим драмама. У
тешким временима након Другог светског рата, књиге и филмови
инспирисали су његове дечје игре и маштарије о одласку у Америку.
Преко скромног књижног фонда ужичке Градске књижнице и
читаонице, улази у свет књижевности кроз авантуристичке књиге
Марка Твена, Џека Лондона, Карла Маја, али и класике словенског
културног наслеђа: српске народне песме, Његоша, Андрића,
Достојевског, Чехова, Горког, Толстоја.2
Гледајући холивудске филмове у ужичком биоскопу бива
фасциниран Америком до те мере да фикцију у почетку није
разликовао од стварности: „У потпуности сам веровао да је све то
било из стварног живота. Никада ми није пало на памет да је то неко
написао. Просто си хтео да ускочиш у екран и проживиш месец дана
с Тарзаном или Џоном Вејном“.3
Након дугог ишчекивања, са четрнаест година са мајком и
сестром одлази у Америку код оца. Први сусрет са Америком није
био ни изблиза онакав каквим су га замишљали. Настанили су се у
Чикагу, граду супротности, где су на растојању од само неколико
градских блокова имућни слојеви живели монденским животом, док

Јеремић, Зоран: Стојан Стив Тешић: живот и три драме (Београд: Аcademica Aкадемска група, 2008), 13-22.
3
Радовановић, Александар: „Подрозење на други поглед: Амерички сан и холивудски
легат Стива Тешића“, Липар год. 14, бр. 51 (2013: 96).
2
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су се обични радници гушили у сивилу индустријског дима. Касније,
када постане познат, гостујући у емисији код Дејвида Летермана,
нашалиће се на тему екологије, рекавши како житељи источног
Чикага тада нису знали за загађење, мислили су да је црвена боја
неба изнад челичане природна лепота, а гасови од прераде челика
чинили су их „челично“ јаким.4
Рано сазрели Тешић одлучио је да се потпуно прилагоди
новој средини, а први циљ који је себи поставио био је да проговори
енглески језик без акцента. Средњу школу Рузвелт заврша 1961.
године. Као перспективан рвач добија стипендију за школовање на
Универзитету у Индијани, и упркос жељи родитеља да постане лекар,
студира руски језик и литературу, а последње године студија добија
стипендију за боравак у СССР-у где, поред осталог, проучава живот
и дело Максима Горког. „Tи руски романи имали су чудан утицај на
мене, јачи него на било кога од мојих колега са колеџа. Сви ликови
у романима су живели носећи своје идеје, своја уверења као крст,
сусрећући друге људе који су носили другачије крстове, другачије
идеје. Ја сам слична осећања имао према Америци касних педесетих
и раних шездесетих година, с тим што у том случају та идеја у својој
разноликости није била крст, већ подстрек. Када сам направио везу
између сукоба идеја у руским романима и неограничених могућности
потенцијала које сам осетио у Америци, мислим да сам тада први
пут помислио како би дивно било писати“5. Дипломира 1965. године
и поново добија стипендију за постдипломске студије на Колумбија
универзитету. Магистрира на тему из области руске књижевности
1967. године, спрема докторат, размишља о катедри, али све напушта
и посвећује се писању. Између осталог, о том периоду каже: „...Био
сам усамљен, нисам имао пријатеље, нисам имао с ким да причам,
а имао сам толико тога да кажем. Писаћа машина је била једина са
којом сам могао да поделим све. Заљубио сам се у писање.“6
Као млад и перспективан писац, занесен својом новом
отаџбином, Тешић пише драме The Carpenters (1971), Nourish the
Beast / Baba Goya (1973), The Passing Game (1978), Touching Bottom
(1980), Division Street (1981), у којима истовремено урнебесно смешан
Steve Tesich on Letterman, 1982. https://www.youtube.com/watch?v=c7a_DQTEQiw.
Преузето: 10. 06. 2016.
5
Јеремић, Зоран: Стојан Стив Тешић: живот и три драме (Београд: Аcademica –
Aкадемска група, 2008), 34.
6
Исто, стр. 35.
4
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и трагичан садржај носи јак аутобиографски печат. Пише на
енглеском језику, који му одговара јер је „широк и индиректан“. Своју
фасцинираност животом и радом Максима Горког претаче у мјузикл
Gorky (1976) где одаје поштовање овом великом руском писцу као
„људском бићу, јер се нашао у једној тешкој историјској ситуацији
и био је принуђен да жртвује свој лични интегритет због живота
других“7. Запажен је као свежа крв у америчкој књижевности, његове
драме постављене су на сцене престижних америчких позоришта.
Амерички медији помно прате његов стваралачки рад.
Тешићеве драме примећене су и у Холивуду. Међутим, иако
његов рад добија похвале, тешко је пронаћи средства за реализацију
оригиналних идеја, а он одбија да се бави прерађивањем туђих
сценарија, за разлику од свог јунака у постхумно објављеном роману
Karoo (1998). На крају, стицајем срећних околности, успева да од
два одбијена сценарија напише трећи. Тако настаје филм Четири
мангупа (Breaking Away), у режији Питера Јејтса, који уз филмове
Апокалипса сада, Сав тај џез, Крамер против Крамера, Добро дошли,
господине Ченс и Менхетн неочекивано улази у трку за престижну
награду Оскар коју додељује Америчка филмска акедемија. Филм
Breaking Away добија награду за најбољи оригинални филмски
сценарио за 1979. годину. Иако врхунац сценаристичке каријере
доживља на самом почетку, пут до овог гламурозног успеха није био
лак. „Осам година је протекло од када сам написао први сценарио,
осам година сам чекао да напишем тај први сценарио. Осам година
сам се страшно мучио, а да то нисам осећао. Јер, сваки сценарио
који сам писао доносио ми је осећај да растем као писац, а то значи
да време није било потрошено узалуд.“8 Сценарио за филм Breaking
away добио је још две награде: Writers Guild of America Award (1980)
за најбољу написану комедију директно за филм и New York Film
Critics Circle Award (1979) за најбољи сценарио.9

Исто, стр. 45.
Тешић, Стив: „Практична искуства у методологији стварања филмских сценарија“,
у Сценарија писана левом или десном руком: избор из излагања на симпозијумима
Фестивала филмског сценарија у Врњачкој Бањи, приредили Бошко Руђинчанин
и Милан Никодијевић, стр. 111. Врњачка Бања: Фестивал филмског сценарија:
Културни центар: Народна библиотека „Др Душан Радић“, 2000.
9
Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/1996-07-03/local/me-20836_1_stevetesich. Преузето 10.05. 2016. године.
7
8
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Од 1981. до 1985. године, по Тешићевим сценаријима снимљено је још пет филмова Сведок (Eyewitness), Четири пријатеља
(Four Friends), Свет по Гарпу (The World According to Garp - по роману
Џона Ирвинга), Амерички летачи (American Flyers), Елени (Eleni - по
роману Николаса Гејџа).
Аутобиографски елементи постоје у свим Тешићевим
оригиналним сценаријима, али и у већини драма и оба романа.
Спорт је имао битну улогу у његовом животу: онда, као и данас,
спортска стипендија омогућавала је мање имућним ђацима пролаз
на универзитете, а образовање је водило ка остварењу америчког
сна - са дна друштвене лествице тако се могло напредовати до
самог врха, зависно од сопствених способности и амбиција. Овај
мотив развија се у Оскаром награђеном филму Четири мангупа
(Breaking Аway), где главни јунак учествује у бициклистичкој трци
у каквој је и Тешић као студент учествовао. У касније снимљеном
филму Амерички летачи (American Flyers) централна тема је такође
бициклистича трка. Главни лик романа Summer Crossing (1982), који
настаје у периоду успона његове сценаристичке каријере, не успева
да освоји првенство у рвању, али зато у преломном тренутку свог
сазревања одлучује да постане писац. Једну епизоду из свог живота
искористио је у сценарију за филм Еyewitness (Сведок): главни лик
у филму чисти зграде великих фирми и заљубљен је у новинарку
са телевизије. У филмовима Елени (Еleni) и Свет по Гарпу (A World
According to Garp), чији су сценарији настали адаптацијом романа,
среће се мотив одрастања уз снажну и ауторитативну мајку каква је
била и Тешићева мајка Гоја.
За филм Четири пријатеља (Four Friends), сам Тешић каже:
„Мој филм је упола аутобиографски. Друга половина је о свему што
сам желео и могао а нисам урадио. И ја сам, као и мој јунак, са 13
и по први пут крочио на америчко тле и први пут видео свог оца“10
Тешићев отац, који ће послужити као прототип за неприлагођеног
имигранта у филму, био је типични припадник чврсто повезане
југословенске заједнице у Чикагу, где се људи друже, помажу,
међусобно венчавају и заувек остају странци у Америци. Овај филм
најдиректније описује колебање које досељеници осећају између везе
са матичном заједницом и покушаја да се прилагоде новој средини,
Милошевић, Мића, одг. ур. Фест 82. Београд 5-12 фебруар 1982, стр. 19. Београд:
Савет Феста: Сава центар, 1982.
10
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по цену губљења идентитета и везе са сопственом породицом.
Тешић велики значај придаје избору музике у својим филмовима,
у овом случају атмосфера чежње за завичајем постиже се песмом
Тамо далеко којом филм почиње и завршава.
Приказивање филма Четири пријатеља на Фесту 1982. био
је повод да Тешић поново посети свој родни град, али сада као
прослављени уметник и оскаровац, а не помало чудни, а некима
и сумњиви емигрант, који по целу ноћ куца на писаћој машини.11
Занимљиво је да Политика, Нин и Борба, као водећи медији, (за
разлику од Илустроване политике) нису у својим извештајима са
доделе Оскара 1980. године поменули Тешића као добитника награде
за најбољи оригинални сценарио. Овај пут дао је бројне интервјуе за
водеће југословенске медије. У интервју са Милом Глигоријевићем
за Нин 1982. године, поводом премијере филма Четири пријатеља на
Фесту, каже да је желео „да једном Југословен буде јунак америчког
филма“12. Српски филмски критичари истичу специфичност његовог
стила у односу на класичне америчке филмске приче. Познати српски
критичар Богдан Тирнанић, између осталог, о њему каже следеће:
„Он пише другачије, сасвим европски, потпуно опречно великим
сценаристима америчке традиције“.13
Бављење филмом у Холивуду захтевало је много новца,
али и спремност на компромисе, на које Тешић, који је учествовао
у целокупном процесу настанка филма, није пристајао. У својим
сценаријима бира јунаке из индустријских језгара и сагледава
Америку из позиције маргинализованих, одајући тако поштовање
људима које би Американци назвали „неопеваним херојима“.14 У
његовим филмовима јављају се наговештаји сумње да је остварење
америчког сна подједнако доступно свим друштвеним групама,
чега је Тешић, као радничко дете и имигрант свеснији него
рођени Американци, али интерес Холивуда у том тренутку није
бављење суптилном анализом америчког друштва. Осамдесетих
година преовлађује комерцијални моменат у холивудској филмској
Оскар у џепу - Ужице у срцу, http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/rts-satelit/1818636/
trag-oskar-u-dzepu---uzice-u-srcu.html. Преузето: 09.05.2016.
12
Глигоријевић, Мило: „Узбудљиво преписивање живота“, стр. 31. НИН, 14.
фебруар 1982.
13
Тирнанић, Богдан: „Мистер Југословен“, стр. 24, НИН, 7. фебруар 1982.
14
Радовановић, Александар: „Подрозење на други поглед: Амерички сан и холивудски легат Стива Тешића“, Липар, год. 14, бр. 51 (2013: 98).
11
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индустрији, утицај аутора је све слабији, а примат преузимају
адвокати и продуценти, којима је битна искључиво зарада.15 Тешић
мисли да је Холивуд сјајно место да се напредује, да се заради новац,
али није сјајно место за једног идеалисту, па одбија да буде део
холивудске приче.16
Много више уметничке слободе пружало је позориште.
Желећи да говори о темама које га окупирају, Тешић се враћа драми и
пише своја најбоља дела у којима црни хумор из раног стваралачког
периода бива замењен горчином разочарања у амерички сан. Четири
драме Брзина таме, Повратак на почетак, На отвореном друму и
Уметност и доколица припадају опусу Морална тетралогија јер
све имају морални избор као заједничку тему.17
Двадесет година после учешћа у антиратним демонстрацијама
шездесетих година, које памти као време наивног идеализма,
Тешић сматра да се Америка није на прави начин суочила са својом
прошлошћу. То ће послужити као мотив у антиратној драми Брзина
таме, која се бави последицама Вијетнамског рата, као преломног
догађаја за преиспитивање идеализоване слике Америке као слободне и демократске државе. Главни лик драме је ратни херој, који
је учествовао у похрањивању радиоактивног отпада у свом граду,
светећи се држави за последице које је рат на њега оставио. Он
се налази пред моралном дилемом: обелоданити мрачну тајну и
изгубити ореол градског хероја или угрозити живот невиних људи.
Тешић за свог јунака бира страну која значи морални преображај
и суочавање са самим собом, а његова одлука требало би да буде
путоказ читавој нацији за суочавање са последицама америчке
спољне политике. Парадоксално, премијера драме поклопила се са
почетком Заливског рата, па упркос одличним критикама утицајног
Франка Рича (Frank Rich) из Њујорк Тајмса није добила признања
која је заслужила, нити је успела да битније утиче на став јавности о
новом ратном походу.

Туцаковић, Динко: „Четири могућа виђења Стојана Стива Тешића (Steve Tesich):
триптих са епилогом“, Багдала, год. 51, бр. 481 (2009: 96).
16
Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/1994-01-17/entertainment/ca-12852
_1_steve-tesich Преузето: 22.04.2016.
17
Стевановић, Јована: „Драматизација моралног избора у делима Стива Тешића“,
Липар, год. 14, бр. 51 (2013: 134).
15

317

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Душица Мурић, Биљана Ристовић, Гордана Бацотић

Драма Повратак на почетак ослања се на традицију
Хакслијевог Врлог новог света и Орвелове 1984. Млади брачни
пар покушава да гради будућност у антиутопијској средини, где
систем обезбеђује основне егзистенцијалне услове, а заузврат
тражи апсолутну дехуманизацију и деперсонализацију људи, које се
огледају у одсуству критичке свести и моралних обзира, пасивном
прихватању истина које нуде масовни медији, али и беспоговорном
пристајању на најстрашније жртве и то све у име апстрактног
напретка, „реконструкције“, којој је све подређено. Побуна главне
јунакиње остаје индивидуална, она са маргине друштва посматра
како систем и његови послушници славе своје јубилеје, одбијајући
да прихвати оно што се коси са људскошћу.
Драма На отвореном друму сматра се најбољом Тешићевом
драмом и показеће се пророчанском за бившу Југославију. Писана
након пада Берлинског зида, ова драма је најавила будуће грађанске
ратове, при чему писац није био свестан да ће један од најкрвавијих
бити вођен на нашим просторима. Протагонисти драме покушавају
да допру до Земље слободе, носећи као доказ своје вредности
уметничка дела разрушених музеја из своје земље опустошене
грађанским ратом. Међутим, Земља слободе тражи другачији доказ
подобности: од њих се захтева да убију Христа који се као неми
музичар поново појавио међу људима, симболишући безинтересну
љубав према ближњем, као врхунац хуманости. У драми је покренуто
питање слободе и слободног избора, који збуњује обичног човека,
навиклог да се бори за „слободу од“ тиранства, али не зна шта да
ради са стеченом слободом - слободом за нешто. У ситуацији кад
слобода више није угрожена споља, постаје нејасна, недефинисана и
збуњујућа, полако се претвара у опозицију моралној одговорности,
што води ка потпуној дехуманизацији човека. Ова драма „додатно
добија на уметничкој снази услед чињенице да израста из легенде
о Великом Инквизитору Ф. М. Достојевског, којом је овај велики
Тешићев учитељ непоновљивом бриткошћу и прецизношћу
поставио дијагнозу морално духовне декаденције западњачке
цивилизације.18 “Уметност и доколица је четврта драма из опуса
Моралне тетралогије у којој се кроз призму породичних односа
18
Шошкић, Радоје В.: „На друму ка љубави без мотива или између воље за моћ
у роману Браћа Карамазови Ф. М. Достојевског и драми На отвореном друму
Стојана Стива Тешића“, Липар, год. 14, бр. 51 (2013: 76).
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поставља питање улоге уметности у друштву у време када је уметност
површна и служи искључиво за забаву. Главни лик је позоришни
критичар, који, пратећи Шекспирову девизу да је цео свет позорница,
уметничке законе примењује на живот. Иако звуче хладно, цинично и
нехумано, његова запажања су застрашујуће истинита: чињеница је
да саосећање, које у човеку као појединцу, али и дрштву, буди нечија
агонија има ограничен рок трајања, после чега прелази у засићење и
досаду, док драматичност смрти зависи од тога ко убија. Тешић се у
драми отворено осврће на велики публицитет који су медији давали
страдању Курда на територији Ирака као једном од оправдања за
војну интервенцију у том региону, док су злочини Турске над тим
истим Курдима у потпуности игнорисани. У драми се коментарише
и расизам, вечни проблем америчке демократије - „...једини разлог
што расизам постоји јесте зато што он има прођу. Ми не живимо у
диктатури, знаш. Ми смо слободни људи. Нико ти не намеће расизам
против твоје воље…живимо у таквом времену када вреди само оно
што има прођу.“19 Човек је сведен на драмског критичара који и у
реалном животу реагује само на површни сценски ефекат, док су
истина, етика и хуманост категорије које се налазе изван његовог
интересовања.
На проблеме у америчком друштву Тешић покушава да
укаже и у својим политичким есејима. Текстови Breaking Away From
Ourselves (1991) и A Goverment of Lies (1992) године у часопису The
Nation, осврћу се на проблеме америчког друштва унутрашње и
спољне политике.
Тешић је као дечак из комунистичке земље емигрирао у обећану земљу слободе и благостања. Међутим, он временом ревидира
своје ставове о истоку и западу. Сматра да је пропаст комунизма
оставила празан простор, тако да је и капитализам изгубио неку врсту
антипода. Без спољашње претње изгубио је алиби за све негативне
појаве и претворио се у филозофију пуког гомилања материјалног
богатстава, без икакве идеалистичке противтеже.20 У тексту Breaking
Away From Ourselves (1991), он истиче да је Америка, у настојању
да спречи ширење комунизма дозволила да се у њеним градовима
развију беда, криминал и наркоманија, који представљају већу

19
Јеремић, Зоран: Стојан Стив Тешић: живот и три драме, стр. 284, Београд:
Аcademica - Aкадемска група, 2008.
20
Стојановић, Дејан: Разговори, стр. 107, Београд: Књижевна реч, 1999.
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опасност од нуклеарног отпада. Док су осамдесетих година богати
постајали све богатији, а сиромашни све сиромашнији, Америка
је од суочавања са унутрашњим проблемима бежала у ратове.21 У
есеју A Goverment of Lies (1992) истиче да мит о Америци који је
инспирисао генерације полако нестаје, демократске институције се
урушавају, грађани пристају да буду обманути од стране Владе, која
се служи сличним методама као тоталитарни режими са циљем да
оправда своје војне интервенције.22
У спољној политици Америке препознаје појаву коју назива
нигеризацијом. Нигеризација подразумева став да су неки народи
мање вредни и да њихове жртве не заслужују пажњу. Посебно га
потреса сазнање да су Срби подвргнути нигеризацији. Одушевљен
Југославијом као малом Америком у којој много нација живи заједно,
дубоко је потресен грађанским ратом, а још више чињеницом да
су Срби по баналној поларизацији америчког филма проглашени
„лошим момцима“. Међутим, Тешићеви есеји o ратовима у бившој
Југославији нису објављивани, што је још више продубило његову
разочараност у „земљу слободе“ јер је био убеђен да је његов став у
Америци битан.
Захваљујући сестри Стива Тешића, Нађи, есеји Тhe Niggerization: Everything, not just charity, begins at home, The Wimping of America, A Letter to The New York Times, Consider the Following доступни су
јавности на сајту Српска мрежа (http://www.srpska-mreza.com/tesich/
steve.htm).
Разочаравши се у свој „амерички сан“ Тешић изненада
умире од срчаног удара 1. јула 1996. године, у 53. години живота, на
одмору у Сиднеју, у канадској држави Нова Шкотска. Престижни
амерички медији извештавају о смрти познатог оскаровца. У једном
од бројних некролога, истиче се да је Тешић, као и други модерни
писци, на крају био преплављен песимизмом јер је од Америке

Steve Tesich, „Breaking Away From Ourselves”, The Nation Vol. 252, Issue 10, (1991),
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b5e6e346-267f-4c13-b835e5efb023a12d%40sessionmgr107&vid=4&hid=112. Преузето: 13.05.2016Коbson.
22
Steve Tesich, „ A Goverment of Lies“, The Nation Vol. 254, Issue 1, (1992), http://
eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=b5e6e346-267f-4c13-b835-e5efb0
23a12d%40sessionmgr107&vid=2&hid=112. Преузето 13.05.2016. Коbson.
21
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очекивао да буде „рај на земљи“23. У Србији вест о Тешићевој смрти
пропраћена је фотографијом погрешног Тешића, што довољно
говори о познавању лика и дела овог светски признатог уметника.
Ни двадесет година касније, водеће институције културе у Србији не
препознају величину и значај његове уметничке заоставштвине, па
већина његових дела и даље није преведена на српски језик.
До сада је објављено само пет Тешићевих драма. Пре његове
смрти, једина доступна драма на нашем језику била је На отвореном
друму (On the open road), у преводу Мериме Исаковић Мијушковић,
објављена 1994. Тек у новом миленијуму, захваљујући неколицини
ентузијаста, почиње систематичније бављење Тешићевим делом:
у јединој биографији Стива Тешића, Стојан Стив Тешић: живот
и три драме, коју је написао ужички новинар и публициста Зоран
Јеремић (2008. године) објављене су три драме: Брзина таме (Тhe
Speed of Darkness), у преводу Ане Петровић, Повратак на почетак
(Squre One) и Уметност и доколица (Art & Leisure), у преводу Јелене
Басте. У издању часописа Међај из 2015. године (који уређује Зоран
Јеремић) објављена је драма Нахрани звер (Baba Goya), у преводу
Неде Радуловић.
Прва Тешићева драма која је изведена у Србији је Како
пребродити све (The Division Street), у режији Радослава Дорића, у
Позоришту на Теразијама (Београд, 1986). Драма На отвореном
друму (On the open road), у режији Мериме Исаковић, као пројекат
Интернационалне позоришне уметничке академије из Москве,
изведена је у Дому омладине у Београду 1994. године и поново 2014.
године, у режији Косте Ристића на сцени Битеф театра. Поводом
десетогодишњице смрти Стива Тешића, 2006. године, ужички
режисери поставили су две драме: на сцени Звездара театра изведена
је Брзина таме (Тhe Speed of Darkness), у режији Бранка Поповића, а у
Народном позоришту у Ужицу Уметност и доколица (Art & Leisure),
у режији Немање Ранковића.

23
Emmett R. Tyrrell. Jr. ,,Steve Tesich, RIP”, The American Spectator Vol. 29, Issue 8,
1996. http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?sid=b5e6e346-267f-4c13-b835-e5e
fb023a12d%40sessionmgr107&vid=9&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU
%3d#AN=edsgcl.18621279&db=edsgao. Преузето: 16.03.2016. Коbson
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У продукцији Радио телевизије Србије снимљене су две
документарне емисије. Аутор Динко Туцаковић, у оквиру циклуса
Срби у Холивуду, једну епизоду посветио је Стиву Тешићу,
2012. године. Новинарка ужичког дописништва РТС-а, Надежда
Гавриловић, снимила је документарни филм Оскар у џепу - Ужице у
срцу, 2015. године.
На Фестивалу филмског сценарија у Врњачкој Бањи, 2009.
године, одржан је симпозијум Стив Тешић - далеко је Америка, а
у Народном позоришту у Ужицу, 10. 10. 2012. године, одржан је
симпозијум Тешић за 21. век.
Занимљив живот и квалитет Тешићевих дела заслужују континуирано проучавање и афирмацију у Србији, јер у времену када
праве вредности тешко допиру до младих генерација, пример човека,
пореклом из провинцијског градића у малој балканској држави, који
је талентом, радом и ентузијазмом превазишао материјалне препреке
и достигао не само комерцијалну, већ и уметничку славу на светском
нивоу, заиста може бити инспиративан.
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Стојан Стив Тешић - Селективна библиографија
Библиографија Стојана Стива Тешића састоји се из три целине. Прву чине Тешићева дела која су преведена на српски језик
(пет библиографских јединица), другу Тешићеви чланци и интервјуи
објављени у Србији (четири библиографске јединице), а трећу радови
у периодичним и монографским публикацијама, енциклопедијске
одреднице и онлајн извори који се баве животом и делом Стојана
Стива Тешића (41 библиографска јединица).
Библиографска грађа распоређена је азбучним редом. Библиографија је израђена на основу библиографских записа у COBISSNBU
бази података. Сваки библиографски опис садржи COBISS.SRID број помоћу кога је могуће претражити ове публикације у бази.

Дела Стојана Стива Тешића која су преведена на
српски језик
- ТЕШИЋ, Стив. Brzina tame = The Speed of Darkness. У: ЈЕРЕМИЋ,
Зоран Stojan Stiv Tešić : život i tri drame, (Edicija Teatar van kutije, knj. 1).
Beograd: Academica - Akademska grupa, 2008, str. 173-223. [COBISS.
SR-ID 515606689]
- ТЕШИЋ, Стив. Na otvorenom drumu, (Biblioteka Pogled, knj. 1).
Moskva: Open Road, International Performing Art Academy, [199?]. 61
str. [COBISS.SR-ID 9084175]
- ТЕШИЋ, Стив. Нахрани звер. Међај, 2014, год. 34, бр. 91/92, стр.
239-278. [COBISS.SR-ID 222988556]
- ТЕШИЋ, Стив. Povratak na početak = Square One. У: ЈЕРЕМИЋ,
Зоран Stojan Stiv Tešić: život i tri drame, (Edicija Teatar van kutije, knj. 1).
Beograd: Academica - Akademska grupa, 2008, str. 225-262. [COBISS.
SR-ID 515606945]
- ТЕШИЋ, Стив. Umetnost i dokolica = Arts & Leisure. У: ЈЕРЕМИЋ,
Зоран Stojan Stiv Tešić: život i tri drame, (Edicija Teatar van kutije, knj. 1).
Beograd: Academica - Akademska grupa, 2008, str. 263-298. [COBISS.
SR-ID 515607201]
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Чланци и интервјуи Стојана Стива Тешића
објављени у Србији
- ТЕШИЋ, Стив. Praktična iskustva u metodologiji stvaranja filmskih
scenarija. У: Scenarija pisana levom ili desnom rukom, priredili Boško
Ruđinčanin, Milan Nikodijević, str. 108-113, Vrnjačka Banja: Festival
filmskog scenarija: Kulturni centar: Narodna biblioteka “Dr Dušan
Radić”, 2000. [COBISS.SR-ID 75301122]
- ТЕШИЋ, Стив. Размислите о овоме. Липар, 2012, год. 13, бр. 49/2,
стр. 271-283. [COBISS.SR-ID 518634133]
- ТЕШИЋ, Стив, ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Мило. Узбудљиво преписивање
живота. НИН, 14.2.1982., год. 33, бр. 1624, стр. 29-31, фотогр.
[COBISS.SR-ID 514776481]24
- ТЕШИЋ, Стив, СТОЈАНОВИЋ, Дејан. Стив Тешић. У:
СТОЈАНОВИЋ, Дејан. Разговори, (Библиотека Хоризонти). Београд:
Књижевна реч, 1999, стр. 104-115. [COBISS.SR-ID 515606433]

Радови о Стојану Стиву Тешићу који су
објављени у Србији
- АНДРИЋ, Радоје. Хају, дују, дуј, Стојане?. Омладинске новине:
лист Савеза омладине и Савеза студената Србије, 20. феб. 1982, бр.
349, стр. 13, илустр. [COBISS.SR-ID 515608225]
- АРСЕНИЈЕВИЋ, Јелена. Између антрополошког песимизма и
оптимизма у драмама На отвореном друму Стива Тешића и Блуз за
месију Артура Милера, Наслеђе, 2010, год. 7, бр. 15/1, стр. 81-96,
слике. [COBISS.SR-ID 178627084]
- БОГОЕВА СЕДЛАР, Љиљана. Stiv Tešić: moral kao bunt i alternativa.
У: ЈЕРЕМИЋ, Зоран Stojan Stiv Tešić: život i tri drame, (Edicija Teatar
van kutije, knj. 1). Beograd: Academica - Akademska grupa, 2008, str.
169-171. [COBISS.SR-ID 515607713]
- БОГОЕВА СЕДЛАР, Љиљана. Tesich and Tolstoy. Липар, 2013, god.
14, бr. 51, str. 17-36. [COBISS.SR-ID 519475349]
24

Интервју са Стивом Тешићем водио Мило Глигоријевић.

325

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 40/2016

Душица Мурић, Биљана Ристовић, Гордана Бацотић

- БОГОЕВА-СЕДЛАР, Љиљана. Експлицитно о имплицитном: о
промени вере у драмама Марка Рејвенхила, Стивена Беркофа и Стива
Тешића. Зборник радова Факултета драмских уметности, 2001, бр.
5, стр. 54-72. [COBISS.SR-ID 112686860]
- ГАВРИЛОВИЋ, Надежда, АЛЕКСИЋ, Љубисав (ур.). Trag, Oskar
u džepu - Užice u srcu. Beograd: RTS, 2015. http://www.rts.rs/page/tv/
sr/story/22/RTS+Satelit/1818636/Trag%3A+Oskar+u+d%C5%BEepu++U%C5%BEice+u+srcu.html. [COBISS.SR-ID 515600033]
- ЈЕРЕМИЋ, Зоран. Повратак у родни град. Вести (Ужице), 2012,
год. 71, бр. 3304, стр. 25, фотогр. [COBISS.SR-ID 515607457]
- ЈЕРЕМИЋ, Зоран. Stojan Stiv Tešić: život i tri drame, (Edicija Teatar
van kutije, knj. 1). Beograd: Academica - Akademska grupa, 2008. 301
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Summary
This paper deals with the life and work of the Stojan Steve Tesich
(1942-1996), born in Užice, who immigrated to the USA in 1957 with
his family. He gained international fame as a playwright, screenwriter
and a novelist. He won the Academy Award Oscar for the best original
screenplay in 1979 for the movie Breaking Away. Although he managed
to achieve the “American Dream”, he died disappointed in America, and
especially in his attitude towards the Serbs. Paradoxically, his work is not
known enough in his own country. This work contains a bibliography of
Stojan Steve Tesich’s works translated into Serbian, as well as literature
about him published in Serbia.
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СРПСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗРАЗ
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НАРОДА
НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Апстракт: Циљ овог рада је да укаже на стање у језику на
простору бивше Југославије у последњим деценијама 20. и на почетку
21. века, а које је условљено геополитичким и друштвеним променама
на овом подручју. Такође, рад прати и формирање различитих језика
произишлих из некадашњег заједничког књижевног језика.
Кључне речи: национални идентитет, српски језик, хрватски језик, бошњачки језик, црногорски језик
У савременим тумачењима нација је схваћена као носилац
једне културе, система вредности и начина живота. То је скуп људи
који имају заједничку историју, традицију и културу. У праћењу
развоја српског националног идентитета постоји дисконтинуитет.
Он се огледа у дисконтинуитету српске државности током историје
настанка српске државе. Српска национална идеја је егзистирала (и
још увек је то случај) на експлоатацији славне српске прошлости
без идеје профилисања и стремљења новим циљевима. Неопходно
је одредити националне циљеве, програм, образовање, очувати
сопствени језик, културу, веру и обичаје.
Овај рад представља покушај објашњења како је један исти
језик на простору бивше Југославије у савременом политичком
свету генерисао наизглед различите језике: хрватски, бошњачки и
црногорски, који су, лингвистички гледано, један те исти језик. Рад
упућује на становиште да је питање језика једна од компоненти за
мапирање националних идентитета на простору бивше Југославије.
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Српски културни идентитет почива на мешавини источних
и западних културних образаца. Источњачки дух српске културе
чине остаци византијског културног наслеђа (православно хришћанство; византијски стил градње; средњовековни манастири;
ћирилица) и вишевековне Отоманске владавине на балканским
просторима (неколико хиљада речи у српском језику пореклом
су из турског, док се српска национална кухиња у великој мери
састоји од модификованих оријенталних специјалитета). Елементи
западноевропске традиције се интензивније уграђују у српски
културни модел ширењем просветитељских идеја крајем 18. века.
Доситеј Обрадовић, родоначелник српског просветитељства, тежио
је да свој народ просвети и уздигне на ниво других, образованих
становника ондашње Европе, пишући и преводећи књиге на
народни језик, са циљем да „свет разума чак до простих сељана и
самих пастирских колиба рашири“. Током 19. и почетком 20. века
процес су наставили талентовани млади људи из Србије, одлазећи
на школовање у западну Европу и враћајући се у своју земљу као
адвокати, доктори и инжењери, доносећи модерне идеје и ширећи
дух западне цивилизације. У данашње време јачање међукултурног
дијалога и интереакција са Европљанима, отвореност према другим
културама, толеранција и поштовање различитости, нарочито међу
младима, повезаће Србију са осталим народима и културама Европе
и света.
ЕУ има 28 држава и 24 службена језика, са којих и на које
се свакодневно преводе хиљаде докумената. У моменту пријема
нове чланице у ЕУ, појављује се потреба да се ангажује много
преводилаца са тог језика на званичне језике ЕУ.
Овај рад полази од хипотезе да је питање филогенезе једног
језика тј. његове еволуције у оквиру врсте имала више паралелних
изворишта, или је пак потекла од једног јединственог извора,
односно варијаната тог језика, чисто политичко питање, а не питање
засновано на научно-утемељеним лингвистичким посебностима.
Да ли је данашњи српски књижевни језик по свом обиму и
садржају једнак са Вуковим језиком, или је његов обим и садржај
условљен географским границама Србије као матичне српске
државе? Ако бисмо желели да одговоримо на ово питање, које
намеће актуелна стварност, онда бисмо, у том контексту, морали
да посматрамо положај још неких светских језика попут немачког,
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француског или енглеског. Да ли се данас појам немачки, француски
или енглески књижевни језик везује само за територију Немачке,
Француске односно Енглеске? Не, наиме немачки је књижевни
језик у Немачкој, Аустрији, делу Швајцарске и у Луксембургу и у
Лихтенштајну. Француски је књижевни језик у Француској, Белгији,
делу Луксембурга и Швајцарске, док се енглеским језиком говори у
десетинама земаља света изван Енглеске, и он се у свима њима зове
енглески језик.
Употреба немачког, француског, или енглеског језика у
различитим земљама и код различитих народа довела је до појаве
варијанти тих језика. Но, не обазирући се на постојање варијанти,
критеријуми у погледу лингвистичког идентитета језика показују да
је у питању један језик. Такође, што се тиче граматичке структуре,
у питању је један језик. Наиме, унутар једног народа који живи на
простору најмање две политичке јединице, могућа је паралелна
употреба два језика.
Са гледишта науке, са немачким, француским и енглеским је
подударан српски језик . Ни он се не остварује само у једној држави
и само код једног народа. Данас, Вуков српски језик као књижевни
не употребљавају само Срби, већ и Хрвати, Црногорци и муслимани
који су себе у последњој декади 20. века преименовали у Бошњаке.
Међутим, догодило се да су се ове варијанте српског језика и називом
дистанцирале од њега.Тако је хрватска, или загребачка варијанта
српскога језика политички преименована у хрватски књижевни
језик, а муслиманска или сарајевска варијанта у бошњачки или
босански књижевни језик, док данас у Црној Гори у језику постоје
одређена правила, па и нека промењена слова унутар српског језика
која би оправдала постојање новог црногорског језика.
Процеси историјских промена у језику су стални, али
углавном веома спори, па се слабо прате голим оком. У сваком језику
најбрже се мења речник,н јер речи најнепосредније одражавају
промене у животу дате заједнице. Лексичке промене лако се уочавају
већ у распону од две генерације. Граматички и нарочито гласовни
системи мењају се знатно спорије, па често прође више десетина,
или чак стотина година док нека таква промена постане приметна.
Језици се временом мењају зато што се мењају људи који њима
говоре и услови у којима они живе. Језици тако хватају корак са
друштвеним променама, које доносе нове потребе и нове могућности
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за комуникацију и стваралаштво. Језичка социогенеза је еволуција
појединих језика под окриљем друштвених заједница. „Веза између
језичких и друштвених промена некад је непосредна, некад далека,
зависи од спољних и унутрашњих чинилаца.“ ( Р. Бугарски)1

Преглед историје српског језика
У раном средњем веку, књижевност код Срба углавном је
била црквена, писана на старословенском језику, првим писмом
глагољицом, која је касније замењена ћирилицом. На тај језик су
први словенски просветитељи, Грци - Ћирило и Методије, у 9. веку,
превели са грчког језика црквене књиге. Тако су Срби у току каснијег
јачег развитка хришћанства, примили старословенски као књижевни
језик.Временом су они у тај језик уносили особине народног језика,
тако да настаје најстарији српски књижевни језик, познат у науци
као старословенски у српској редакцији или српскословенски језик.
Тим књижевним језиком писана су црквена и световна дела од краја
12. (нпр. Мирослављево јеванђеље) до прве половине 18. века. Тим
језиком су писана и дела правне садржине, повеље, даровнице,
уговори, а и Законик цара Душана из 14. века.
Развитак српскословенског језика у правцу књижевног језика
са више црта народног, као и могућност увођења народног језика
у књижевност, а и у световну административну комуникацију,
потпуно је спречено падом српских средњовековних држава под
турску власт. Књижевни рад је ограничен на црквене потребе.
Крајем 17. века после учешћа у рату Аустрије против
Турске, велики део српског свештенства с народом, морао је 1690.
године избећи на север преко Саве и Дунава, у тадашњу Угарску.
Предвођени патријархом Арсенијем II Чарнојевићем, калуђери и
свештеници су пренели књиге за црквене потребе и наставили
свој књижевни рад у јужној Угарској (данашњој Војводини и
делу Мађарске.) Тада долази до језичке диглосије, тј. писци пишу
и на српскословенском и на народном. Могло се очекивати да ће

Бугарски, Ранко: Увод у општу лингвистику, Завод за издавање уџбеника,
Београд,1991.
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народни језик све више улазити у књижевност и постати званични
српски језик. Међутим, то се није догодило, јер друштвене прилике
нису биле повољне за такав правац развоја стандардног језика.
Наиме, хабсбуршке власти нису испуњавале привилегије, које су
обећале Србима, када су их као најамни војни ресурс привукле да
бране границе Царевине од турске најезде. Срби су у Аустријском
царству изложени политичким, верским и културним притисцима,
па да би се одупрли и сачували од покатоличења и унијаћења, они
се обраћају за помоћ православној Русији, тако да у периоду од
1726. до 1733. руски учитељи долазе у Србију и отварају школе у
којима школују свештенике и учитеље за српске школе. Тако се у
првој половини 18. века у нашим крајевима негује рускословенски
црквени језик, као руска редакција старословенског језика. Пред
крај прве половине 18. века, овај језик, у служби књижевног језика
Срба, потискује дотадашњи српскословенски језик. Пише се не
само рускословенским, већ и руским књижевним језиком, који
је највећем делу народа потпуно неразумљив. Поједини писци
почињу временом мешати овај рускословенски језик са српским
народним језиком, па тако око средине 18. века настаје и постепено
се у књижевности устаљују мешавина - славеносрпски језик. Први је
овим језиком почео писати Захарија Орфелин, који је 1768. објавио
свој Славеносрпски магазин са текстовима на славеносрпском
језику, а њиме се највише писало у последње две деценије 18. века.
Наиме, то је био језик са већим делом рускословенских речи, са
фонетиком и облицима ондашњег руског књижевног језика и са
речима и њиховим облицима и из српског народног језика. Тим
језиком су писали просветитељски писци с краја 18. и почетка 19.
века, чак и они који су захтевали да се, ради просвећења српског
народа, пише народним језиком. Поред Орфелина, то су били и
Емануел Јанковић, Павле Соларић и, пре свих, Доситеј Обрадовић.
Ипак, најистакнутији представници просветитељства истичу све
више идеју да за народ треба писати народним језиком. Доситеј
Обрадовић се у својим делима залаже за употребу народног језика.
За његов језик у целини се не може рећи да није славеносрпски, али
се сигурно може рећи да је много ближи народном српском изразу.
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Такво стање у језику влада све до појаве Вука Стефановића
Караџића. Овај велики реформатор књижевног језика и правописа,
први је остварио идеју о увођењу народног језика у књижевност.
Остварење те идеје започео је издавањем свога „Српског рјечника“ у
Бечу 1818. Као реформатор, Вук је захтевао да књижевни језик буде
језик обичног народа, онај којим су тада говорили српски сељаци,
орачи и пастири, а који је и сам Вук користио.
У време кад Вук издаје „Писменицу сербскога језика“, стање
у језику је било хаотично. Књижевници су писали без одређених
језичких правила. Сваки писац је имао свој језик. Мркаљева реформа
ћирилице, олакшала је Вуку коначну реформу српске ћирилице
(увођење нових графема). За првобитну основицу српског књижевног
језика узео је источнихерцеговачки дијалекат штокавског типа, јер
је то наречје ијекавског изговора било најраспрострањеније, говори
овога дијалекта простиру се на највећем делу територије коју
заузима штокавско наречје, па је тако народна основа књижевног
језика постала врло широка. Првобитну основицу овог језика Вук
је проширио увођењем гласа Х, који је чуо у говору Дубровника и
југозападне Црне Горе. Вуков језик и правопис постепено су били
прихватани у књижевности, једини противници су му и даље били
моћ митрополита Стратимировића и кнеза Милоша.
Истовремено са Вуковом делатношћу, присталице илирског
покрета у Хрватској, предвођени Људевитом Гајем, напуштају
кајкавско наречје у функцији хрватског књижевног језика и узимају
штокавско наречје ијекавског изговора. На тај начин, илирци и Вук
су утрли пут будућем заједничком књижевном језику. Књижевним
договором, који је потписан у Бечу 1850. године, илирци Д. Деметар,
И. Кукуљевић, И. Мажуранић заједно са Вуком, Ђ. Даничићем и Ф.
Миклошичем, позвали су српске и хрватске писце да пишу новим,
вуковским типом књижевног језика. Овај позив је прихваћен, па се
током преосталог дела 19. века заједнички језик развија на идејама
Вука и илираца. Нове генерације књижевника, пишу на народном
језику, а већина српских писаца у Србији пише екавским изговором
новоштокавског (шумадијско-војвођанског) дијалекта, који је у
свему осим у замени старог гласа јат, једнак са Вуковим језиком.
Црногорски писци пишу ијекавским изговором новоштокавског
дијалекта, који је био база Вуковом језику. Та је база постала
специфичан пут у изградњи црногорског књижевног језика.
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Српски књижевни језик у 19. и 20. веку
- савремено стање у језику
После Бечког књижевног договора, у другој половини 19.
века, нови заједнички српско-хрватски језик се учврстио, али са
својим посебностима које су резултат различитости историјског
и културног развоја народа чији је то заједнички књижевни језик.
Наиме, јављају се две варијанте овога језика: источна (српска) и
западна (хрватска). Разлике се углавном примећују у лексици
док је граматичка структура ових варијаната идентична. Код
Хрвата има више позајмљеница из словенских језика, нарочито
бохемизама, замене интернационализама домаћим речима, док
код Срба преовлађује либералније прихватање позајмљеница и из
западноевропских језика.
Крај 19. и почетак 20. века донели су појачане везе међу
српским и хрватским писцима и јавним радницима. Томе је допринео
и живот у заједничкој држави, Југославији, насталој после Првог
светског рата, као и заједнички живот после Другог светског рата
у федералној држави, која је уставно гарантовала употребу овог
језика, као и језика националних мањина.
У другој половини 20. века тај лингвистички један језик
прво се дели на горе поменуте две варијанте, односно од последње
деценије 20. века на два стандардна језика: српски и хрватски,
којим говоре и пишу припадници та два народа без обзира на то у
којим државама живе: Србији, Црној Гори, Хрватској или у Босни и
Херцеговини. Затим се као књижевни језици кодификују и варијанте
које носе називе босански односно бошњачки језик и црногорски
језик, који су службени језици у једном од два ентитета у Босни и
Херцеговини, односно у Црној Гори.
Данас у Републици Србији, као европској, модерној, вишенационалној, заједници, у службеној, односно јавној употреби
је српски књижевни језик (екавског и ијекавског изговора), са
ћириличним писмом, а службену употребу и службени назив језика
одређују Устав и законски акти. Такође је Уставом и осигурана
употреба књижевних језика националних мањина.
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Хрватски језик
Иако смо у претходном излагању видели да је још од илираца
и Вука хрватски језик настао на заједничким основама као и српски,
на заједничком штокавском наречју, као и са заједничким ијекавским
изговором. Подсећања ради, Бечки књижевни договор о заједничком
књижевном језику Срба и Хрвата потписан је 1850. године.
У југословенској држави, створеној 1918. године, изменио се
однос Срба и Хрвата према заједничком књижевном језику. У 19.
веку Хрвати су били ти који су форсирали идеју јединства, језичког
као и другог, а кад је уједињење остварено, показало се да им је
оно било потребно ради решења њихових тада актуелних проблема,
и да њихов крајњи циљ није изградња и учвршћивање заједничке
државе, него издвајање из Југославије. У складу с тим, хрватски
лингвисти почели су да негују разлике, а не сличности. Срби, који
су идеју о јединству озбиљно схватили, дочекивали су овакав став
са чуђењем. Поборници сецесије, који су управо међу хрватским
језичким стручњацима имали јака упоришта, оснажени нарочито
после Декларације о називу и положају хрватског књижевног језика
(1967), приказивали су хрватској публици залагање за заједништво
као српски унитаристички притисак. Проглашен је хрватски
књижевни језик као посебан ентитет, а расправе око тога послужиле
су за психолошку припрему политичког одвајања. Масовно су
настајале нове речи како би се хрватски књижевни језик што
више разликовао од српског. На српској страни таквог понашања
није било. Српски лингвисти руководили су се свешћу да језичко
заједништво значи шире културно тржиште и богатију културу, и
осим тога да се мењањем језичке норме и уношењем мноштва нових
речи уноси забуна у публику чије се језичке навике искорењују
и замењују другима. Тиме је развој књижевног језика код Срба
сачуван од екстремизма и штетних заокрета. Иако је привидно
функционисала, Југославија је у периоду од 1971. до 1986. године
деградирала себе као државу. Трајала је економска криза, инфлација
је расла из године у годину, као и дугови земље према иностранству.
Такође, национализми постају водећа политичка гледишта у земљи
и они доводе до распада Југославије. Политички и ратни догађаји
1991. и 1992. године раскинули су државно јединство на подручју
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српскохрватског језика. Хрватску је запљуснуо нов талас вештачког
стварања језичких разлика према Србима, најјачи после оног у доба
усташке тзв. Независне Државе Хрватске под нацистичким окриљем
1941-1945. Ипак, на српској страни сличних промена у језику није
било, а постојећа атмосфера у српској јавности даје повод за уверење
да их неће ни бити. С друге стране, код Срба у западним крајевима,
пре свега оних у Републици Српској (на територији бивше Босне
и Херцеговине), на делу је јака тенденција да се учврсти културно
јединство Срба, што значи да се смање ионако невелике разлике у
књижевном језику између тамошњих Срба и оних у Србији.

Црногорски језик
Црна Гора је, за разлику од свих република бивше Југославије,
своју независност остварила на потпуно миран начин и под надзором
међународних снага. Пут који ју је водио до изласка из федерације
много је комлекснији него путеви које су користиле друге републике.
Словенија и Хрватска су 1991. искористиле уставно право (Устав
из 1992. године) грађана сваке републике да се једнострано отцепе
од федерације, а Црна Гора је референдумом остала у заједничкој
држави. Временом, у периоду од 1992. до 2006. године, Црна Гора је
постепено слабила односе са Србијом.
Језик је такође био значајан елемент за даље одвајање српског
и црногорског идентитета. Иако је 90-тих језик био исти српскохрватски, о чему је већ били речи, ијекавски изговор, штокавски
дијалекат, за разлику од екавског, који се у највећој мери користи
у Србији. На том основу је, у почетку, направљена основна разлика
између језика. Ова разлика све више се манифестовала и у писму
и тиме постајала све уочљивија. Након разлике у националном
идентитету, ћирилично писмо је постало избор Срба, а латинично
Црногораца.
Годину дана након проглашења независности, на снази је још
увек био Устав из 1992. године по којем је званични језик српски.
Та ситуација је била парадоксална, званични језик је заправо језик
националне мањине, а та национална мањина се противила пројекту
независности и покушавала да му се супротстави. Тако да се јавља
захтев парламентарне већине за признавањем црногорског као
званичног језика.
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У академским круговима Црне Горе није постојао јединствен
став када је у питању језик. Матица Црногорска наводи да ће
непризнавањем црногорског језика ослабити осећај националног
идентитета. Филозофски факултет у Никшићу, катедра за Српски
језик, такође је подељена у својим ставовима. Став Института за
црногорски језик био је да црногорски језик има карактеристике
које му не дозвољавају мешање са српским. Према мишљењу неких
других лингвиста не постоје научни ни филолошки аргументи
за постојање овог језика. Међу онима који се изјашњавају као
Црногорци такође не постоји јединствен став: за свој језик
проглашавају српски, хрватски, али и српско-хрватски језик,
званични језик некадашње државе.
Данашња ситуација у црногорском језику већ потенцира и на
постојању појединих гласова који су различити од српске азбуке и
који тиме оправдавају постојање новог црногорског језика.

Бошњачки језик
Иако га готово сви сматрају вуковцем, Ватрослав Јагић је
творац антивуковског и антисрпског филолошког програма, чије се
финале одиграло у последњој деценији 20. века. Као члан аустријске
делегације у заједничком парламенту Двојне монархије, 1896.
године у Бечу, Јагић стаје у одбрану Калајеве језичке политике у
Босни и Херцеговини и самог назива „босански језик“, који је био
основа целе те политике. Јагић је је на тој седници одобрио назив
„босански језик“ аргументацијом да се тиме избегава спор између
Срба и Хрвата око назива језика у БИХ.“ То је исти онај језик што
га Срби зову српским, а Хрвати хрватским“, каже Јагић. Пошто је то
етнички и етнолингвистички био само српски језик, најбољи, ако не
и једини начин његовог однарођења било је преименовање.
Уставом из 1974. поистовећује се националност и вероисповест, тако да се признају муслимани као нација. Тако да у Босни
и Херцеговини живе: Хрвати, Срби и муслимани и сви они говоре
званичним српским језиком. На основу Устава из 1992. званични
језик у БИХ је још увек српски.
Грађански рат у Босни окончан је потписивањем примирја
у Дејтону (САД) 1995. и мировног уговора у Паризу исте
године. Уговор у Дејтону је дефинисао Босну и Херцеговину као
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државу састављену од два ентитета:
Муслиманско-хрватске федерације и
Републике Српске.
У оба ова ентитета званични
језици су босански, хрватски и српски, а
службена писма: латиница и ћирилица.
Бошњачко национално вијеће је
највише представничко тело санџачких
Бошњака у Републици Србији. Основано је 11. маја 1991. године, под
именом Муслиманско национално вијеће Санџака (МНВС). За председника
Већа изабран је Сулејман Угљанин. До
2003. године Веће делује и ради под
називом Бошњачко национално вијеће
Санџака (БНВС), а након 2003. године
као Бошњачко национално вијеће (БНВ).
У складу са новим политичким
и друштвеним околностима, успостављеним крајем прошлога века, и у
духу Дејтонског споразума, којим је
окончан рат у Босни и Херцеговини,
и других домаћих и међународних
докумената и њихових одредаба о
специјалним односима делова народа
са својим матицама, Бошњачко национално вијеће Санџака, 19. јула 1999.
године, усвојило је Меморандум о
аутономији Санџака и специјалним
односима са Босном и Херцеговином,
као платформу за решење статуса
Санџака и статуса Бошњака у СРЈ,
на основу дијалога и мирним путем.
Бошњачко национално вијеће одређено је као највише заступничко тело
бошњачке националне заједнице у
Србији, у подручјима службене употребе језика и писма, образовања,
културе и информисања на босанском језику.
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Најновије информације говоре о томе да је Министарство
просвете Републике Србије дозволило штампање ђачких књижица и
других исправа на бошњачком језику. (Информација од 27. 12. 2013.
године, преузета са сајта Министарства просвете Републике Србије).
Закључак
Постојање српске нације предуслов је за наставак постојања
нација које су из ње произашле. Иста ствар је и са језиком као
одразом националног идентитета. Све оне (црногорска, бошњачка
и хрватска) инсистирају на очувању посебности свог националног
идентитета. Хрвати су успешно асимиловали велики део српског
националног корпуса католичке вероисповести који је дуго био
под утицајем Аустроугарске. Хрватски језик делује као посебан и
у новије време званична Хрватска све више се труди да направи
разлике у лексици у односу на српски језик. Бошњачка нација,
тј. Срби исламске вероиспоовести, немају ни историјског ни
етничког основа за постојање сопствене нације. Она је производ
негирања припадности српском националном корпусу (моменат
самоизграђивања ове нације представља страдање муслимана
у Сребреници). У Црној Гори још увек је на снази дуализам у
националном идентитету Црногораца који је последица владајућих
идеологија у њој. У црногорском језику одређена правила, па и нека
слова српског језика се мењају како би се оправдало стварање новог
црногорског језика.
Закључујемо да је питање језика једно од значајних питања у
формирању националних идентитета на простору бивше Југославије.
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Summary
The existence of Serbian nation is the postulate for the continuation of those nations that resulted from it. The same thing happens
with the language as the reflection of the national identity. All of them
(Montenegrin, Bosnian and Croatian) insist on preservation of the
specialty of their own national identity. The Croatians have successfully
assimilated a greater part of the Serbian national corpus of catholic
religion that was for a very long time under the influence of AustroHungary. The Croatian language seems as special and lately official
Croatia has been trying harder and harder to make differences in lexicon
in relation to the Serbian language. The Bosnian nation, that is, the Serbs
of Muslim religion, do not have historical or ethnic basis for existence
of their own nation. It is the product of denying to belong to the Serbian
national corpus (the moment of self-creation of this nation presents
the death of the Muslims in Srebrenica). In Montenegro the dualism in
national identity of Montenegrins as a result of the ruling ideologies in
it is still in power. In the Montenegrin language certain rules as well as
some letters from the Serbian language are being changed in order to
justify the creation of the new Montenegrin language.
We can conclude that the question of language is one of the
significant issues in the formation of national identities on the territories
of former Yugoslavia.
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