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СРЕДЊОВЕКОВНА СРПСКА ЗЕМЉА
МОРАВИЦЕ И ЊЕНЕ ЖУПЕ
Апстракт: На основу средњовековних извора и турских
катастарских пописа, у раду се врши реконструкција опсега српске
средњовековне земље Моравице и њеног жупског система.
Кључне речи: Земља Моравице, Моравичка епископија, реке,
жупе, нахије, Моравица, Скрапеж, Пожега, Лужница, Ужице,
Ђетиња, Рујно, Белица, Рзав
Пошто се у VI-VII веку не помињу жупе и жупани, М.
Благојевић сматра да су они појава из периода после досељавања
Словена на Балкан где су постојали услови за њихово стварање.
(Благојевић, 2001: 25) Трајна и врло изражена особеност рељефа
западног и централног Балканског полуострва јесте разуђеност на
речне, жупске долине, док је ова особина мање карактеристична за
источни део полуострва, изузимајући Родопски простор. (Цвијић,
1922: 32-33) Заштићене висинским рељефом, по ободима имале су
повољне климатске услове и стога су добро насељене. Границе жупа
нису довољно чврсте јер су их представљале планине, побрђа или
шуме. Посебну организацију имале су пограничне жупе које су
називане и крај, крајина или крајиште. Средиште жупе био је град
- утврђење и становници су били дужни да га одржавају. Жупама
су заповедали жупани који су првобитно били старешине локалних
великих родова, а поред њих су постојале и скупштине свих
слободних људи - жупљана. (Исто: 4-5) Давно је примећено да је
1
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жупа најмања територијална административно-друштвена јединица,
као и да је већина жупских имена истоветна с називима река, нешто
мање са именом краја или са именом свог главног града. Жупе су
понекад биле територијално врло мале, јер су такве биле долине
река, котлине и крашких поља (Јиречек, Радоњић, 1978: 4), али има и
територијално већих жупа јер су долине и сливови неких река били
пространији. Ранофеудалне велике жупе у долинама већих река су у
каснијим периодима дељене на две или више мањих.
У речном склопу Велике, Западне и Јужне Мораве и Тимока,
словено-српска племена су успоставила своју архонтију - кнежевину
Мораву и своје топониме и хидрониме. Основне административне
целине - жупе представљале су територије у сливу одређене реке.
Према имену река су именоване жупе а по правилу су и њихова
средишта била у истоименим местима. На основу имена река и жупа
идентификована су и истоимена места која су била седишта истих.
Жупу су чинила њена села - васи, а насупрот њих је у опозицији
било жупско утврђење. Жупа се делила на васи - сеоске општине, а
ове - на села са засеоцима. (Речник, 1962: 414)
Турци старе средњовековне жупе претварају у нахије,
углавном, под истим именом и са истим седиштем, али се само
територија мењала у појединим случајевима. Постоје и примери
промене имена жупских средишта а тиме и административних
области. Извршили су детаљне пописе неких земаља и пре и
непосредно после пада Србије тако да они бележе доста верно стање
из времена пре 1440. године. (Šabanović, 1959: 110)
Термин земља у српским изворима тумачи се у смислу
„историјске области са тачно одређеним границама и одређен степен
политичке самосталности“. Реч је о старим српским областима које
су Срби „населили после досељавања на Балкан“ а то су „српске
земље“, „све српске земље“, „свих рашких земаља и приморских“,
„свих рашких земаља и Диоклитије и Далмације и Травуније и
Захумља“. Земљама управљају „силни“ који могу држати и више
земаља под својом влашћу. (Мишић, 1999: 34, 146) Земља се састоји
од већег броја жупа. Територија земље одговара и духовном подручју
једне епископије, по свему још од примања хришћанства.
Речни систем земље Моравице је у старо време одредио и њен
жупски систем. Речно развође реке Моравице представља истоимену
жупу. Такав је случај и са рекама Скрапеж, Лужница, Рзав, Ђетиња и
8
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Бјелица. У земљи Моравице постоје: Моравица, Скрапеж, Бјелица,
Рзав, Лужница, Ђетиња и висоравнаста жупа Рујно.2
*
Први помен земље Моравице и уобличавање њене територије
налазимо у повељи којом се врши формирање епископија у процесу
организовања аутокефалне српске архиепископије на челу са
архиепископом Савом I, 1219. године. У набрајању епископа српске
цркве, осми по редоследу је „моравичскии“. Да се ова епископија
називала исто као и земља Моравице, види се из млађих извора /
повеље краља Милутина и Душана Хиландару и повеље деспота
Стефана манастиру Милешеви/ (Новаковић, 1912: 389, 394, 431, 607)
- „у Моравицах“. У још млађим изворима /родословима и летописима/
име ове епископије се јавља у две варијанте, у једнини и множини
-„у Моравици ва храма светаго Архилиа“, „оу Моравицах, ва храмја
светаго отца Архилиа“ и „ва Моравицах ва храме светаго Архилиа“,
и најмлађем извору /исправа војводе Есе-бега/ - „у Павловикиа
землју али прјако у Моравице или у Херцеговину“. (Стојановић,
1927: 26, 27, 47, 178, 182, 183, 192, 194, 198; Исти, 1929: 235, 236)
Нема сумње да је столица епископије Моравице, при храму Св.
Ахилија у Ариљу, у жупи Моравица чија се историја може пратити и
кроз дубљу прошлост. (Томовић, 1989: 125)
Језгро епископије Моравице је несумњиво жупа Моравица али
су њој биле подложене и друге жупе. Лапчевић је, као и Д. Павловић
(Павловић, 1979: 51-67), сматрао да су, поред Моравице, постојале и
жупе Лужница, Рујно, Бјелица, Рудник и Црна Гора. Против ових
претпоставки изразио је неслагање М. Благојевић, имајући у виду да
се ове „жупе“ уопште не помињу у изворима, као и то да планине и
планинске области, попут Црне Горе, Рујна и Рудника, нису ни могле
имати статус жупе. С друге стране, Благојевић сматра да је земљи
Моравице припадала жупа Морава са средиштем у Градцу - Чачак а
то би значило да Морава припада и Моравичкој епископији. Такође,
Благојевић закључује да је земља Моравице у најширем обиму
представљала Страцимирову удеону кнежевину, држећи се старе
хипотезе да су кнезови Страцимир и Мирослав рођена браћа великог
Висоравнаста жупа Рујно је попут жупе Сјенице која се налази на Пештерској
висоравни и није названа по истоименој реци већ према значајном месту.

2
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жупана Немање. Границу ове кнежевине на западу представља река
Дрина, на југозападу Дабар, на северу планински масив Црне Горе
/линија Борања-Соколска планина-Медведник-Повлен-МаљенСувобор-Рудник/, на истоку је то линија која сече Западну Мораву
у правцу Рудник-Вујан-Чемерно-Радочело, и на југу, на линији
изнад десне обале река Лим и Увац: Радочело-Чемерница-Златибор.
(Благојевић, 2002: 21-22)
Мора се приметити да Благојевићева интерпретација о жупи
Морави и земљи Моравице садржи у завршном делу један значајан
превид када је у питању припадност жупе Мораве са Градцом /
Чачак/ ариљској духовној власти. Имајући у виду толико познат
садржај повеље краља Стефана Немање II Првовенчаног, из 1220.
године, (Новаковић, 1912: 572), којом под духовну власт Жичке
епархије ставља десет жупа: Крушилница, Морава, Борач, Лепенице
обе, Белица, Левач, Лугомир, Расина и Јошаница, јасно је да жупа
Морава никако не може бити у саставу Моравичке епископије те,
према томе, ни земље Моравице. Али, то не мора да значи да жупа
Морава није у старијим временима припадала земљи Моравице,
и обратно, односно удеоној области кнеза Страцимира, или да су
земља Моравице и жупа Морава припадале некој још већој „земљи“
или „држави“ која се звала Морава.
Када је у питању име места где се налази седиште Моравичке
жупе, где се налазила и катедрална црква Св. Ахилија епархије
Моравичке, постоје докази да се и оно према истоименој реци звало
Моравица.3 У прилог овој тврдњи је и појава имена овог места
у Житију Св. Ахилија. Чини се да су у неко неодређено време са
Преспе биле пренете чудотворне мошти Св. Ахилија Лариског у
Моравице. На основу једне српске верзије службе патрону моравичке
катедрале и његовом кратком житију, које је за Ариље написао неки
Никодим, крајем XIV века, тврди се да су овде чуване мошти неког
Св. Ахилија за кога се верује да је био из Ларисе. Тврди се да је
Ахилије пореклом из источног дела царства Константина Великог
и да је из хришћанске породице. Био је постављен за епископа

И у првом турском попису, 1476. године, бележи се село Моравица које припада
примићуру Хранку, Радотином сину, а под управом главног кнеза Радована
Бакића. Моравица се помиње и у попису 1525. године, али је тада мало село.
Аличић сматра да је то Моравча, заселак у Чичкову, у данашњем селу Радошеву
код Ариља. (Аличић, 1984: а, 91; Исти, 1984: б, 526)

3
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Ларисе и учествовао на Првом Васељенском сабору на коме је
осуђен Арије, а потом је чуо да се међу Трибалима, који себе на свом
језику називају Србима, раширила јерес „Навата Трапезонтскаго“.
Ахилије се упутио у трибалске крајеве, „прогнао јеретичку
таму... и многе врати к Богу“, али је при повратку био убијен од
злочинаца „на мјастја глаголиејам Моравица... идјаже и чстниие
иего моши положени бише и мура благооханиа и ди ниниа истакајут
исцјалиениом дари обилно...“. (Васиљев, 1985: 165-175; Иванова,
1999: 24-40; Петровић, 2002: 59-73; Војводић, 2005: 114) Тврди се
и да је Трибале први покрстио и просветио својим проповедима
апостол Тит,4 а из овог текста се види да су се вратили паганизму и да
их је потом Ахилије поново преобратио. Имајући у виду Ахилијеву
делатност на простору „Трибала“ и Моравици, јасно произлази да
је он мисионарио на простору Моравије - Мораве. Срби су коначно
примили хришћанство у време кнеза Мутимира, око 879. године.
(Марјановић, 2001: 42) Археолошки налази у комплексу цркве
Св. Ахилија из IX-XI века показују да је овде постојало црквено
средиште и у преднемањићком добу (Суботин-Голубовић, 1987: 2133; Чанак-Медић, 1982: 25-50; Исти, 2002: 55-81; Исти, 2006: 9597), односно у време кнежевине Мораве. Ако се има у виду текст
Никодима химнографа, место у коме је било и старије епископско
седиште се „од почетка“ звало Моравица. Уколико се прихвати да је
име реке, према коме је одређивано име жупа и жупског средишта,
произилази да је и седиште жупе Морава имало исто име. То значи
да је Градац моравски, данашњи Чачак, у неко неодређено старо
време, пре XI-XII века, имао име Морава.
Постоји предање да је цркву Св. Петра и Павла „по сред Раса“ сазидао Тит, ученик
апостола Павла, још у I веку. (Нешковић, Николић, 1987: 6-7) Постоје претпоставке
да се Св. Сава позивао на ово предање приликом добијања аутокефалности српске
цркве јер се она, према канонима православног обреда Цариградске патријаршије,
могла стећи само ако је на њеном тлу постојао храм који је сазидао неки од
Христових апостола. Теодосије описује Свете, Симеона и Саву: „Већи од Тита,
који раније дође у Далмацију, затим се ви јависте“. (Јовановић, 2000: 48) И натпис
на једном печату говори у духу ове легенде: „Храм с. Апостола Петра и Павла:
‘созд. Апостола Тита’ “. (Косановић, 1871: 185.) Апостол Павле је писао из Рима:
„Настој што пре доћи к мени. Јер, Дема ме, заљубљен у садашњи свет, напустио
и отишао у Солун. Карсенције у Галицију, Тит у Далмацију...“. (Друга посланица
Тимотеју, 4: 9, 10) Пећки летописац каже да је Немања поново крштен „у храму
светих апостола Петра и Павла, који је подигао Тит апостол у оно време на
подобије кумирница ондашњих“. То исто се понавља и у Троношком летопису.

4
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По свему судећи, у време деспота Ђурђа дошло је до велике
обнове митрополијске цркве Св. Богородице у Градцу и седишта
Моравске митрополије. Постоје претпоставке да је Градачка Моравска епископија настала за време реорганизације цркве,
1317-1321. године, у доба власти краља Милутина и архиепископа
Никодима. (Веселиновић, 1993: 70; Чанак-Медић, 1986: 150)
Земља Моравице и истоимена епархија је укључена у састав
„Сремске земље“ краља Драгутина, после сабора у Дежеви, 1282.
године. Краљ Драгутин је обновио цркву Св. Ахилија у Моравици,
1283. године, а живописање је извршено, 1296. године. У време цара
Душана је Моравичка епископија подигнута на степен митрополије
и том приликом је цар даривао хорос цркви Св. Ахилија. Помиње
се митрополит Марко, 1433. године, који је помагао челника Радича
у обнови манастира Кастамонита на Атосу. Моравичко средиште је
пострадало у време пада Српске деспотовине, 1455-1459. године.
Уследило је преношење катедре митрополије у Моравски Градац.
(Чанак-Медић, 2006: 98-99)
Ова област је коначно са градом Ужице пала под турску
власт 1455. године. У првом турском попису Босанског пашалука,
1458. године, налази се вилајет Моравица. (Šabanović, 1959: 34,
40, 41, 117, 118) У попису Смедеревског санџака, 1476. године, на
простору земље Моравице помињу се нахије: Рујно и Ужице. Део
жупе Моравице, предео у горњем току реке Моравице са 16 села,
претворен је у истоимену нахију али је она припала Босанском
пашалуку. Дакле, у области земље Моравице турске власти из неког
разлога нису извршиле трансформацију српских средњовековних
жупа у истоимене нахије, како су то по правилу чиниле у другим
областима. У следећем попису, 1516. године, помињу се нахије:
Ужице и Пожега.
Нахија Рујно обухвата планине Тару и Златибор и села у
сливовима река: Ђетиње, Лужнице, Скрапежа, Рзава, Моравице и
Белице. У нахији Рујно влашким селима управља 7 кнезова: Тодор,
Милош Бојовчевић, Радован Бакић, Прибкар, Ђурађ, Павле и Мркша.
Реч је о изузетно великој нахији са 163 села (Аличић, 1984: 64-102,
121-179): Годљево, Мионица, Дубница, Сича Река, Руда Буква,
Расточица, Кладаруп, Белоперица, Скрапеж, Средња Добриња,
Мађер, Маковиште, Било Поље, Горња Висибаба, Врањани, Отањ,
Глувац Поток, Полашкова - Полошница, Горња Добриња, Гојна
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Гора, Дражиновићи, Војновићи, Љутице, Душковац, Доња Добриња,
Горњи Гугаљ, Каменица, Севојно, Рибаш - Рибашевина, Скакавац,
Попова Рика, Парамун, Дубрава, Тавор, Мушићи, Тометино Поље,
Лутовацм Церје, Билотићи, Крушчица, Скржути, Корица, Студеница,
Бић, Дубац, Длакуша - Злакуса, Мишљева, Косилов Поток, Јунак
Поток, Младока, Чиревица, Тренчев Поток, Бурбијаш, Чирево,
Бегојаница, По/д/пеће, Грачаница, Гојсалица, Дрежник, Зборишница
- Збојштица, Љубаш - Лопаш, Кајица, Вељановица, Висибаба,
Горобиљи, Чихорићи, Латица, Котљевац, Пишчани, Видогошта,
Радобуђа, Гриска, Равне, Колишево, Жужани, Крушчица, Брајково Бреково, Лука, Коритник, Сколабићи, Грабовик, Скражко, Грдовићи,
Халауст /?/, Храсно - Расно, Шипкун, Рожанско, Трнавица, Преходица,
Грабовац, Узи - Узићи, Скржут, Речица, Грабовица, Река, Мишник,
Коневић, Висока, Ченково, Моравица, Билуша, Јагодина /Равни/,
Сиворова, Сирогојно, Лишно, Г. Лука, Д. Лука, Вељаново /Добрача/,
Врбица /Вране/, Осаница, Лубер, Дренова, Жилине, Градовићи,
Преканац, Катуништа, Краварић, Варна, Гривац, Подица, Забућа,
Биоска, Лелићи, Врутци, Пониковица, Белотић, Каран, Добродол,
Губиндол, Гостиница, Вуковине, Трнава, Врбовик, Коњска Река,
Споречица, Радош /Кремна/, Дуги До /Кремна/, Трнава, Јошаница /
Пожега/, Каменица, Г. Качер, Мачкат, Д. Качер, Жигале, Драголов Дол,
Лунана, Трбково, Петине, Битина, Подица, Бањица, Милотина, Вапе,
Карача, Вилуша, Јежевица, Лисице, Заблаће, Коневићи, Губеревац,
Горачићи, Рајац - Слатина, Лепеница, Ђуробница, Нихан, Никшур,
Гуча, Рогача, Мратково, Излад, Лучани, Кнежевац, Тушково, Гугаљ,
Запуће, Лозница, Љубомир, Милетићи, Пухово, Мракуш, Турица /
Гуча/, Трбушани, Бељина, Бездна /Јездина/, Марковица, Ковач Лука,
Бијаница, Ћиревац, Котраже, Орашица, Белица, Живица, Хртар,
Подбрежје, Зминац, Рашамовце, Богин Кључ, Враница /Гуча/, Г.
Привор, Годун и Вирци.
У попису из 1572. године нахији Рујно припадају 55 села што
значи да је знатно смањена (Аличић, 1985: 171-213): Доњи Подац,
Г. Солине, Г. Речица, Јошаница, Мачкат, Чихорићи, Јагодина, Г.
Горобиље, Г. Буква, Г. Ахшанић, Д. Горобиље, Радобуђа, Г. Биоска,
Д. Крушчица, Г. Крушчица, Г. и Д. Коневић, Дренова, Љубиш, Г. и Д.
Грабовац, Катушница, Висока, Сирогојно, Д. Врбић, Лука, Трипкова,
Врбица, Котуљевце, Скржут, Проходица, Калудрица, Крива Река, Г.
Сврачково, Северово, Д. Речица, Ср. Петина, Д. Дрежник, Коритник,
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Грабовац, Мишљево, Д. Висибаба, Ржаник /данас Ариље/, Бодожиље,
Г. Биоска, Г. Петина, Стрмац, Г. Висибаба, Ср. Висибаба, Чучањ,
Сућеница, Лисица и Рожанска - Рожанство.
У доступном делу пописа из 1476. године нема јасно издвојене
нахије Ужице тако да се места која су морала припадати њој пописана
у Рујну. То би била следећа места у нахији Ужице (Исто: 51, 69, 71,
73-74, 87, 122, 134-135, 138, 258-260): Горобиља, Узићи, Рупељево,
Пећ - Подпећ, Севојно, Г. Качер, Трипкова, Мачкат, Врутка - Врутци,
Ужице и Дракчићи - други назив град Ужице.
У нахији Ужице, 1516. године, помињу се: Варош Ужице /трг
и пазар/, Бајковац, Свидерук /пазар/, Д. Дубница, Г. Дубница /мезра/,
Горња, Доња и Средња Атеница, Ждрел и Мутрина /мезра/, Дракчићи
и манастир Св. Никола. (Аличић, 1984: 341-356)
И у новоуспостављеној нахији Пожега до сада је познато
само неколико места (Исто: 296, 323-324, 345, 348, 353): Јежевица,
Пачеврак - Паковраћа, Трново, Пожега, Драгачево, Тржац и Баћурак.
Пожега је, 1528. године, седиште кадилука који је обухватао делове
нахије Ужице, нахије Пожега, Моравице, Белице и Чачка. Укупно је
83 села и мезри.
Према попису из 1525. године, нахији Ужице припадају
и бројна места некадашње нахије Рујно (Исто: 480-619): Варош
Ужице, Д. Дубац, Г. Дубац, Дракчићи, мезра Јошаница, Горња,
Доња и Средња Атеница, мезра Ждрело, Г. Горобиље, Д. Горобиље,
Чихорићи, Богопанац, Видогошта, Пештан, Котуловача, Д. Висибаба,
Вољановац, Брезова, латвица, Г. Висибаба, друга Г. Висибаба,
Чрешњевица, Д. Сврачково, Грабовац, Г. Сврачково, Грдовићи, Речице,
Копча Лука, радов Поток, Свилајићи, Годовик, Кабаница, Радобуђа,
Калудрица, Храсно, Шамакун, Д. Суводање, Г. Суводање, Бојанов
Поток, Косалов Поток, Белотићи, Лелићи, Мешник, Коњевићи, Д.
Коњевићи, Д. Подац, Д. Дрежник, Д. Крушчица, Д. Равни, Г. Равни,
Добродол, Г. Бараково /Бреково/, Губин Дол, Г. Каран, Д. Каран,
Каран, Г. Трнава, Висока, Моравица, Јагодина /Заградин/, Трнавица,
Крива Река, Сућебица, Јошаница, Г. Чичково, Г. Биоска, Д. Биоска,
Врутци, Д. Ашанићи, Г. Ашанићи, Стрмац, Коњска Река, Годљево,
Раскочица, Г. Дубница, Лисица, Црвица, Г. Скрапеж, Г. Црвица, Д.
Скрапеж, Бежиково, Ср. Добриња, Вуковина, Пониквица, Д. Врбовик,
Г. Врбовик, Брбориште, Г. Дуице, Д. Вртањ, Зборштица, Драгодол,
Билуша, Д. Чичково, Д. Каменица, Г. Каменица, Богданица, Гојна
Гора, Маковиште, Д. Биоска, Таор, Парамун, Г. Биоска, Маричићи,
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Руда Буква, Бобошница, Ср. Петина, Лука, Г. Петина, Д. Петина,
Скржут, Рипаш - Рибашевина, Каменица, Жељине, Дуга Рожи, Ср.
Скрапеж, Субјел, Билоперица, Ивановићи, Сеча Река, Боровитин,
Грабовац, Врапче, Д. Кулишево, Чочањ, Г. Дреновац, Г. Мађер, Д.
Мађер, Загорица, Враготин, Засиље, Јежов Поток, Дражиновићи,
Дуги Дол, Радоши, Г. Скрапеж, Дубница, Д. Кладоруп, Г. Кладоруп,
Вирова, Скржути, Горица, М. Мионица, Попова Река, Скакавац,
Сиварово, Лакочина, Г. Грабовац, Д. Грабовац, Чирово, Пробилиш,
Хоћине, Врањани, Д. Забуче, Почече, Бело Поље, Г. Качар, Мачкат,
Жигале, Д. Качер, Трнава, Г. Забуче, Сирогојно, Коритник, Љубање,
Гостиница, Рупељево, Зборишница, Проходица, Рожаснка, Гојан Гора,
Д. Добриња, Папрадиште, Г. Каменица, Д. Краварица, Љубатница,
Лутовац, Миотница, Г. Добриња, Ножић, Гугаљ, Хрепуње, Строжине,
Душковце, Г. Мушићи, Лопаш, Катушица, Дреново, Храстиште,
Бодожиља, Јакаљ, Годечево, Градац, Д. Дреновац, Борица, Тихиње,
Сикирићи, Рача, Пождраље, Тора - Тара /?/, Вучурић и Кучка Глава.
Села су са малим бројем кућа што упућује да је земља
- епископија Моравице знатно пострадала, 1456-1459. године.
Становништво је проређено и одсељавањем. Доказ више о отпору
који је пружан јесте и новоуспостављена административна подела
на нахије која није уобичајено пратила претходни жупски систем.
Иако су Турци у свим другим освојеним областима Србије, на
основама старог система жупа, формирали истоимене нахије, то
није случај у Моравицама. Епископална црква Св. Ахилија се не
помиње у пописима што упућује на то да је читава епископија
страдала и да се угасила. Стари епископски шематизам назире се
у попису попова, а то значи да су у тим селима и пре 1459. године
постојале старе цркве. Могле су бити и обновљене старе цркве, али
то никако нису могле бити цркве које су настале после 1459. године
јер је од стране турских власти била забрањена њихова градња.

Жупа Моравица
У првом турском попису, 1476. године, бележи се село
Моравица које припада примићуру Хранку, Радотином сину, а под
управом главног кнеза Радована Бакића. Моравица се помиње и у
попису 1525. године, али је тада Моравица мало село. Аличић сматра
да је то Моравча, заселак у Чичкову у данашњем селу Радошеву код
Ариља. (Аличић, 1984: 91; Исто, 1985: 526)
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Вилајет - Нахија Моравица се први пут помиње 1458. године.
(Шабановић, 1959: 34, 40, 41, 117, 118)
У првим турским пописима, 1476-1525. године, помињу
се следећа села која се налазе у жупским пределима слива реке
Моравице:
Моравица /данас Радошево/ има 7 домова и попа Николу,
потом само 5 и 1 млин (Аличић, 1984: 91-92, 526) а 1525. године 29
домова и 2 млина. (Исто: 75, 496)
Бјелуша има 7 домова, 1476. (Исто: 92)
Брезово, према попису 1525. године, има 28 домова, 15
неожењених; 1 млин; попа Радича; Марка, сина попа Петра и
један манастир. Претпоставља се да је у питању данашње Ариље.
(Исто: 495-496)
Трешњица, 1525. године, има 28 домова, 19 неожењених, 2
удовице и 2 млина. (Исто: 498)
Горња Крушчица, 1525. године, има 39 домова, 14 неожењених
и 1 млин. (Исто: 517)
Доња Крушчица има 32 дома, 2 неожењена и 1 млин. (Исто:
518)
Војновићи (данас заселак Радобуђе), 1476. године, има 9
домова. (Исто: 47-48)
Радобуђа има 10 домова, 1476. године, а 1525. има 19 домова,
3 неожењена, 1 муслимана и 1 млин. (Исто: 76, 505)
Латица - Латвица, 1476. године, има 7 домова на челу са
попом Николом, а 1525. има 29 домова, неожењених 9 и 2 млина.
(Исто: 75, 496)
Видогошта /Вигошта/ има 7 домова, 1476. године, а 1525. 24
дома, 6 неожењених и 1 млин. (Исто: 76, 492)
Гриска /Гривска/ 1476. године, има 7 домова. (Исто: 76-77)
Жужани имају 5 домова, 1476. (Исто: 78)
Брајково /Бреково?/ има 11 домова, 1476. Занимљиво, међу
мушким главама се помињу Богавац Никшић и Радован, син
Богумила. (Исто: 79)
Лука /Луке/ има 12 домова, 1476. године, а 1525. 17 домова, 4
неожењена и 1 млин. (Исто: 79, 245, 557)
Горња Лука има 9 домова, 1476, a Доња Лука 8 домова. (Исто:
95, 97)
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Коритник /данас Радобуђа/ има 11 домова на челу са попом
Радином, 1476. године, а 1525. има 35 домова, 14 неожењених, 1
муслимана и 1 млин. (Исто: 79-80, 596-597)
Грабовик /заселак Вране/ има 1476. само 5 домова. (Исто: 80-81)
Грдовићи има само 2 дома, 1476. године, а 1525. се врло мало
повећало: 8 домова, 2 муслимана и 1 млин. (Исто: 81, 501)
Висока има 18 домова /1476/ а касније 65 домова, 21 неожењен
и 1 млин. (Исто: 91, 524-525)
Сиворово /Северово/ има 9 домова, 1476. а касније се не
појављује. (Исто: 93)
Вељаново /Добраче/ има 11 домова /1476/. (Исто: 96)
Врбица /Вране/ има 8 домова /1476/. (Исто)
Осаница /Осоница/ има само 4 куће. (Исто: 96-97)
Чичково /Радошево/ има 6 домова /1476/. (Исто: 98)
Градовићи /Грдовићи/ има 8 домова /1476/. (Исто: 99)
Преканац /Трешњевица/ је са 11 домова, а пописано је још 6
домова одбеглих соколари овог села /1476/. Село има 4 дома, 1516. а
у попису из 1525. се зове Преканац и Трешњевица. Трешњевица има
28 домова, 19 неожењених, 2 удовице, попа Тодора и 1 млин. (Исто:
99, 221-222, 498)
Вирова је са 25 домова, 9 неожењених, попом Петријем и 1
млином /1525/.
Дакле, према турском попису који је начињен само 17 година
после пада Српске деспотовине, у области некадашње жупе постоје
20 села са 184 домова и 5 попова. Нема ни једног млина или ваљарице.
Према томе, попови упозоравају да постоје 4 цркве које су, као и сва
поменута села, постојали и пре 1459. године. У пописима 1525. године
помињу се поп и манастир у селу Брезови. Манастир Архилије код
села Ржанова се помиње тек у попису из 1559. године. Ахилије је у
поседу калуђера Тометијана - Доментијана. (Аличић, 1985: 462-463)
У то време се помињу и попови у селима Преканац /Трешњевица/ и
Вирово што упућује на то да су обновљене две старе цркве. Дакле,
у жупи Моравица, пре 1459. године, постојало је најмање 6 цркава
и манастир са епископалном црквом Св. Ахилија. По свему судећи,
нека села су нестала имајући у виду да села према овом попису имају
само од 2 до 12 домова. Уопште се не помиње црква и манастир Св.
Ахилија, који је био и седиште епископије Моравице. Све упозорава
да је жупа Моравица у време турског освајања теже пострадала.
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У другој половини XVI века нахија Моравица припада
кадилуку Нови Пазар у санџаку Босна. У питању је мала нахија
са само 12 села и једном варошицом што упућује на то да је она
обухватала само простор у горњем току Моравице, у ивањичком
крају: Мочевићи /кнез Саво, 19 кућа/, Г. Брезово /22 куће, поп
Микшина/, Придворица - Комадин /18 кућа/, Вјалинићи ? /13 кућа/,
Даново - Пресјек /17 кућа/, Голећиница /30 кућа, кнез Саво/, Д.
Брезово /35/, Комница /Куманица/ /3/, Међуречје - Ружице /33, на
ушћу Ношнице у Моравицу/, Папратна - Дербенд /20/, Раданово /8/,
Варош Мехрум Јунус паше - Љубић /кнез Живко, чува кланац, 24
кућа/, Постојне /5/ и Будожеље /кнез Гојко, 11, мост на Моравици/.5
(Мушовић, 1986: 95-105)
Када је у питању име места где се налази седиште Моравичке
жупе постоје докази да се и оно према истоименој реци звало
Моравица.
Ариљско-пожешки крај припада у ужем смислу жупи
Моравица, а у ширем земљи Моравице, која је идентична са
истоименом територијом средњовековне српске епископије.
Простор и граница ових политичких и територијалних целина
може се у нашој науци пратити од Драгише Лапчевића (Лапчевић,
1922: 180-192) па до Јованке Калић (Калић, 1993: 47-55) и Милоша
Благојевића (Благојевић 2002: 13-22), тј. од почетка па до краја XX
века. Иако је студија М. Благојевића целовита, ова истраживања се
не могу сматрати окончаним. М. Благојевић је правилно уочио и
разграничио ужи географски појам када је у питању жупа Моравица
и много шири када је у питању земља Моравице.
Краљ Милутин је дао Хиландару, 1302-1309. године, село
Брезову са засеоцима „у Моравицах“ а то ће касније потврдити и
цар Душан, 1348. године. (Новаковић, 1912: 394, 421) У питању
је данашње Брезово код Ивањице. Један Дубровачки караван
је ишао у место звано Архилија у Моравици, 1405. године.
(Динић, 1978: 69) Деспот Стефан је манастиру Милешеви, 1413.
године, дао пет села „у Моравицах“: два Гугља, Храсно Поље,

Е. Мушовић сматра да је Варош Мехрум - Љубић недалеко од Чачка. /нап. 15/.
Међутим, оваква идентификација се не може прихватити јер је Љубић код Чачка у
нахији Морава и никако се не може повезати са Моравицом.

5
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Шемгоњ и Рупељево. (Новаковић, 1912: 607) Сва ова села налазе се
око Пожеге, у земљи Моравице.6

Жупа Рзав
У развођу реке Велики Рзав је, вероватно, постојала истоимена
жупа. Пошто се она не помиње у турским пописима као нахија а
ни у српским средњовековним изворима као жупа, по свему је врло
рано припојена жупи Моравица. Турски пописи 1476-1525. године
бележе у развођу реке Рзав следећа места:
Дрежник је у поседу кнеза Радована Бакића и има укупно 32
дома са попом Радоњом /1476/. (Аличић, 1984: 70, 86) У то време
Горњи Дрежник има 2 дома. (Исто: 75)
Скржут има 13 домова, 1476. године. (Исто: 87)
Сирогојно има 34 дома /1476/ а 1525. године је са 28 домова, 9
неожењених, 1 муслиман /Раденко/ и 1 млин. (Исто: 94, 596)
Грабовац (Сирогојно) има 13 дома /1476/, а 1525. године 16
домова, 14 неожењених и 1 млин. (Исто: 85, 568)
Равне (Равни) има 19 домова /1476/. (Исто: 77)
Јагодина /Равни/ има 26 домова /1476/, а 1525. године има 25
домова, 15 неожењених и 1 млин. (Исто: 92-93, 526)
Проходица /Прођица и Равни/ је уписана само са 2 дома, 1476.
године а 1525. је врло велико село са 50 домова, 13 неожењених, 1
муслиманом и 1 млином. (Исто: 93, 600)
Рожанско има 22 дома /1476/ а педесет година касније има 17
домова и 5 неожењена. (Исто: 83-84, 601)
Горње и Доње Сврачково се помињу тек 1525. године. Горње
има 11 домова и 1 млин, а Доње 9 домова, 3 неожењена и 1 муслимана.
(Исто: 501, 500)
Љубиш /Љубање/ има 19 домова, 7 неожењених и 1 муслимана.
(Исто: 597-598)
Висока има 18 домова /1476/ а 1525. је са 65 домова, 21
неожењеним и 1 млином. (Исто: 91, 524-525)

Данас се у сливу реке Моравице налазе следећа насеља: Прилипац, Пилатовићи,
Грдовићи, Ариље, Латвица, Церова, Радљево, Рашчићи, Свјаштица, Бедина Варош,
Придворица, Радобуђа, Комадина, Опаљеник, Рокци, Ивањица, Шуме, Дубрава,
Прилике, Бреково, Милићево, Миросаљци, Трешњица, Бјелуша, Будожиља,
Куманица, Кушићи, Опаљеник и Сивчина.

6
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Радош (Радошево) је са 21 домом, 1476. (Исто: 129-130)
Крушчица има само 3 дома, 1476. године. (Исто: 59)
Чичково има 6 домова , 1476. (Исто: 98)
Гостиљ је са 12 домова, 4 неожењена и 2 млина, 1476. године.
(Исто: 340-341)
У попису из 1476. помиње се Сиворово са 9 домова, а 1525.
године појављује се Сиварово /данашње Сјеверово/ са 31 домом, 3
неожењена и 1 млином. Они чувају кланац Честин Дол. (Исто: 93,
583)
У речном склопу Рзава пописана су 14 села са 240 домова,
једним попом и 2 млина, 1476. године. То упућује да су ова села и црква
у Дрежнику постојали и пре 1459. године. Може се претпоставити да
је Дрежник био жупско средиште.

Жупа Лужница
Жупа је у долини истоимене реке. Најзнатније место је Каран
са Богородичином црквом жупана Брајана из 1339. године. Извори
говоре да се Каран некада звао Лужница и у њему је било жупско
средиште.
У турским пописима 1476-1525. године, помињу се следећа
села у развођу и долини реке Лужнице:
Врањани са 13 домова /1476/ а са 30 домова, 17 неожењених и
1 млином, 1525. (Аличић, 1984: 43, 589)
Добродо /Луново Село/ има 15 домова /1476/ а касније 8
домова од којих су 2 муслимана. (Исто: 124, 520)
Билотић /Белотић/ има укупно 13 домова /1476/ а у њему живи
Радосав Билотић, тако да није искључено да је име село добило по
овом роду. Има 33 дома, 4 неожењена и 1 млин, 1525. (Исто: 59, 123124, 511)
Трнава има укупно 14 домова, 1476. године. (Исто: 126, 130)
Губин До има 8 домова /1476/ а кроз педесет година 7 домова,
2 неожењена и 1 млин. (Исто: 125, 522)
Гостиница има 16 домова (1476) а касније 27, 17 неожењених,
1 муслимана и 1 млин. (Исто: 125, 598)
Рибаш (Рибашевина) има 23 дома, 1476. године. (Исто: 52-53)
Лелићи имају 19 домова, 1476. (Исто: 121-122)
Пониковица има укупно 54 дома, попа Брајана и 1 млин
/1476/. Године 1516. има 12 домова и 3 неожењена, али су сви избегли
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у Дреновац који припада Смедереву. Село је обновљено до 1525.
године, јер је пописано са 21 домом, 6 неожењених, 1 муслиманом и
1 млином. (Исто: 123, 235, 304, 543-544)
Вратин има укупно 26 домова, 1476. године, а не појављује се
касније. (Исто: 133-134, 137)
Каменица има укупно 64 дома са попом Крагујем /1476/. А,
1525. године село има три дела. Каменица има 24 дома, 5 неожењених
и 1 млин. Доња Каменица има 25 и 1 млин, а Горња Каменица са 23
дома „налази се у месту Црна Гора“. (Исто: 50-51, 133, 550-551, 561562)
Јошаница има 31 дом /1476/ а 1525. године има 28 домова, 3
неожењена и 5 муслимана. (Исто: 131-132, 528)
Каран има укупно 22 дома и 1 удовицу /1476/. (Исто: 124, 128,
131, 133) Каран 1525. године има укупно 13 домова, 4 неожењена, 1
муслимана. (Исто: 523-524) У попису из 1525. године се појављује
Горњи Каран са 7 домова, 3 неожењена и 1 млином /баштина
Кобилића која је нестала/, (Исто: 522) и Доњи Каран са 9 домова и 4
неожењена. (Исто: 523)
У Карану данас постоји крај Вранића, а ту би могло бити
некадашње село Вранићи, које се помиње 1476. године, са 12 домова
и попом Радованом. (Исто: 107)
После пада Српске деспотовине, 1459. године, у некадашњој
жупи Лужници су постојала 14 села са 330 домова и 3 попа. Није
пописан ни један млин или ваљарица. По свему судећи, према броју
попова постојале су цркве у Карану, Пониковици и Каменици, 1476.
године. Сва села и цркве су постојала и пре 1459. године. Села броје
од 8 до 64 домова што упућује да жупа Лужница није страдала као
жупа Моравица.
У Каранском јеванђељу (Стојановић, 1902: 272, бр. 964-968),
из 1608. године, пише: „... Поп Вук, син протопопа Ралете... при реци
Лужници, у селу Карану, при храму светог Благовештења пресвете
владичице наше Богородице и приснодјеве Марие, у подкриљу
Чрнокоси, близу места Ужица“. Из Рачанског поменика се дознаје
да су после попа Вука била два свештеника у Белој цркви, Радич
и Русмир, између 1616. и 1638. године. (Кашанин, 1927: 24) Врло
значајне податке о Карану и његовој цркви налазимо и у Јеванђељу из
Милешеве, XVII век (Стојановић, 1903/1983: 427, бр. 4319): „Петар
кнез из Трнаве за своју душу и оцу Сави и матер Ковини... у Белу
Цркву у селу Лужницу“.
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Значајан извор за изучавање историје села Карана и Лужнице
може бити и Крушевски поменик, односно поменик манастира
Добруна, настао крајем XV века. У њему се помињу, поред осталих,
села Лужница и Каран. Имајући у виду село Лужницу у Лепеници
овај податак је, још од Т. Радивојевића, у том смислу и коришћен.
(Радивојевић, 1930: 153, 206) Међутим, село Карани које се помиње
по свему је у Осату и зато о селу Лужници Крушевског поменика
(Новаковић, 1875: 134-135) треба још једном размислити ако се има
у виду да је Лужница код Крагујевца у Лепеници врло удаљена од
Добруна. Добруну су врло блиске области Ужица а самим тим и
Каран који се некада звао Лужница, како дознајемо из натписа кнеза
Петра из Трнаве.
Ни из натписа дијака Петка не дознајемо ништа о старом
имену овог места. Место у коме је црква Благовештења, у којој је
службовао и написао чувено Јеванђеље, поп Вук зна као Каран при
чему помиње и реку Лужницу. Међутим, кнез Петар из Трнаве код
Чачка зна једини да се село зове Лужница, исто као и река крај које
се налази. Али, топоним Лужница, у смислу места или области,
помиње се и касније, у епици. Као таква Лужница се помиње у време
Првог српског устанка и боја на Сјеници: „Уватише од Лужнице
Ђура“.7 У вези са истим бојем се каже да - „По ср’једи они одредише
да удари поп Каране Ђоко“ (Riječnik JAZU, IV, 1892-1897: 855) а
да је од Лужнице Ђуро био са поп Ђоком - Ђорђем из Карана. По
свему произилази да Лужница и Каран постоје једно крај другог као
одвојена села. Оваква касна сећања на неко, чини се, старије име
данашњег Карана даје нам на знање да се ово место звало Лужница
пре XV века и раније. Ништа не чуди да неко знатније место крај
неке реке носи и њено име. Међутим, такав случај је најчешће
у вези са оним местима крај река по којима су настала и имена
средњовековних жупа: Гружа, Лепеница, Белица, Морава, Моравица,
Топлица, Расина, Колубара... (Андрејић, 2011: 33) То би значило да
је постојала жупа Лужница као и истоимено место Лужница крај
реке Лужнице. Међутим, у изворима нема помена жупе Лужнице.

„Од Лужнице Ђуро“ је примио од Турака мито „три боце дуката“ да би осујетио
Карађорђев напад на Сјеницу. Због тога је касније Ђуро био кажњен: „Уватише од
Лужнице Ђура, / И његова сва четири сина, / На ватри их изгорјеше живој, / Нека
виде остали Србини, / Да се мито узимат’ не смије“. (Detelić, 2007: 251-252)
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Упркос томе, Лапчевић је своједобно (Лапчевић, 1926: 21) тврдио да
је постојала жупа Лужница.
Најзад, у склопу оваквог размишљања, произилази да је ово
место било седиште истоимене жупе Лужица и да се тако некада звала
и река Ђетиња. Имајући у виду да се читав предео у југоисточној
Србији, у сливу реке Лужнице, притоке Власине, назива Лужница,
може се претпоставити да се и шира област око реке Лужнице исто
тако називала.

Жупа Скрапеж - Нахија Пожега
О Пожеги8 као административном средишту нема ни помена у
средњовековним изворима али се она „изједном“ појављује у турским
изворима 1476. године као седиште истоимене нахије (Аличић, 1984:
257, 345) што би индицирало постојање и жупе истог имена. Познато
је да су Турци углавном задржавали старију српску средњовековну
административну поделу тако да су само жупе преименовали својим
термином, у нахије. Још је Лапчевић сматрао да је жупа Моравица
обухватала и Пожегу, имајући у виду повељу деспота Стефана која
бележи села из околине Пожеге у Моравицама. Међутим, Турци
су из неког разлога одступили од правила и трансформисали жупе
Моравица и Лужница и формирали нову административну целину
са седиштем у Пожеги. У првом турском попису, Пожега је град
и седиште кадилука и истоимене нахије у поседу Ибрахим-бега
Сербеваба (исламизираног Србина) у служби Махмуд-паше. (Исто:
257) Ту је и трг у коме се одржава пазар и панађур а то би значило и да
је ту постојао и пре 1459. године. У попису из 1516. године, Пожегом
управља војвода Мустафа а место има и турску касабу. (Исто: 345) У
Пожеги живи и Радоња, син попа, што индицира постојање и цркве.
Све ове недоумице се могу разрешити и на прави начин. Место
Скрапеж, које данас не постоји, помиње се у средњем веку, 1455.
године, приликом убиства једног Дубровчанина који је путовао из
Београда, „in loco vocato Scrapes apud Usize“. (Динић, 1978: 51) Појава
места Скрапеж нам говори да је оно морало бити крај реке Скрапеж,
а то опет јасно сведочи да је могла постојати и истоимена жупа.

Име Пожеге потиче од речи која означава жегу, припеку сунца, али и „пожар“.
(Riječnik JAZU, XI, 1935: 334, 338)
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Имајући у виду да су нека значајнија средњовековна места у
преломним историјским тренуцима пропасти српске државе
променила своја имена9 то се може рећи и за место Скрапеж. До
промене имена Скрапежа је могло доћи и раније, још у XIV веку.
Само име Пожеге нам наговештава да оно означава место које је
некада спаљено - пожежено.
У турским пописима, 1476-1525. године, у сливу реке Скрапеж
помињу се следећа села:
Пожега, наводи се као село са пазаром и панађуром, са 91
домом и 2 млина, 1476, (Аличић, 1984: 257-258) а 1516. пописан је и
Радоња, сином попа Радоја.
Скрапеж има 53 дома и попа Радивоја, 1476. године. (Исто:
36-37) У попису 1525. године појављују се 4 села са именом Скрапеж
која су вероватно настала увећавањем и дељењем овог села. Горњи
Скрапеж у своја два дела има укупно 46 домова, 11 неожењених,
попа Новака и 1 муслимана. (Исто: 539-540) Доњи Скрапеж има 21
дом, 3 неожењена и 1 млин. (Исто: 540-541) Средњи Скрапеж има
27 домова, 10 неожењених и 1 млин. (Исто: 564) Скрапеж има 1525.
године укупно 94 домова и 24 неожењених.
Годљево има укупно 25 домова и попа Јована, 1476. У попису
1525. године има 11 домова, 4 неожењена и 1 млин. (Исто: 28-29, 405)
Мионица има укупно 33 домова, 1476. године, а 1525. има 20
домова, 2 неожењена и 1 млин. (Исто: 29)
Дубница има 19 домова /1476/, а педесет година касније 11
домова и 3 неожењена. (Исто: 31, 577)
Сeча Река је са 41 домом и 1 самоковом /1476/ а 1525. има 16
домова. (Исто: 31, 566-567)
Руда Буква има 40 домова и попа Влаха /1476/ а 1525. 11
домова и 1 млин. (Исто: 32, 555)
Расточица је са 37 домова а 1525. 24 домова, 14 неожењених,
1 млин и 1 ваљарицу. (Исто: 33-34, 537)
Кладаруп /?/ /можда село Мрчићи код Косијерића /има 25
домова, Радивоја златара, Радосава ковача и, вероватно, попа/
помиње се Станче, братић неког попа/, 1476. године. (Исто: 34-35)

Топлица - Беле цркве - Куршумлија; Лепеница - Крагујев трг - Крагујевац; Пек Велико Градиште; Тимок - Гургусовац - Књажевац; Арса - Рас - Нови Пазар; Рудо
Поље - Карановац - Краљево; Бела црква - Хасан Пашина Паланка - Смедеревска
Паланка...
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Белоперица има 18 домова, 1476. (Исто: 35)
Засеље је са 14 домова, 1476. године а 1525. још мање, 5
домова. (Исто: 36, 573)
Средња Добриња има 12 домова /1476/ да би се увећала на 39
домова и 10 неожењених и 2 млина, 1525. (Исто: 38, 542)
Горња Добриња има 19 домова /1476/, пола века касније има
укупно 30 домова и 1 млин. (Исто: 46, 608-609)
Доња Добриња је са 20 домова /1476/ а и 1525. је са 20 домова,
6 неожењених попом Ђурицом и 1 млином. (Исто: 49, 602)
Загорица /?/ данас непознато село, 1476. године, има 13
домова. У попису из 1525. има 8 домова, 5 неожењених и 1 млин.
(Исто: 38-39, 571-572)
Мађер је са 13 домова, 1476. (Исто: 39)
Годечево има 7 домова, а 1525. 10 домова са попом Радованом.
(Исто: 40, 616)
Маковиште укупно има 26 домова /1476-1525/ и 2 млина.
(Исто: 40, 59, 553)
Било Поље /Татовица код Пожеге/, има 27 домова /1476/.
(Исто: 41)
Горња Висибаба има 26 домова, 1476. године, а 1525. укупно
52 дома, 19 неожењених, 1 муслимана и 2 млина. (Исто: 42-43)
Доња Висибаба има 15 домова и мезру Мухариште која се
налази „код цркве Висибаба“ /1476/. У попису 1525. је са 37 домова,
18 неожењених, 1 муслиманом и мезром Горње Мохориште. (Исто:
73, 493) Црква се не помиње а нема ни попова у попису а то значи да
је напуштена.
Врањани са 13 домова /1476/ а са 30 домова, 17 неожењених и
1 млином, 1525. (Исто: 43, 589)
Отањ је са 12 домова /1476/. (Исто: 43)
Глувац Поток /Глумач/ има само 4 дома /1476. (Исто)
Полашкова (?) би могло бити данашње Полошница. Године
1476. има 15 домова.
Дражиновићи има 14 домова /1476/ а 1525. 7 домова, 5
неожењених и 1 млин. (Исто: 47, 574)
Љутице су са 11 домова /1476/. (Исто: 48)
Душковац има 8 домова а педесет година касније је са 10
домова, 4 неожењена, 1 муслиманом и 1 млином. У њему живи и
кнез Алија, син Абдулаха. (Исто: 48, 611)
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Гугаљ има 23 дома и 3 удовице /1476/ а педесет година касније
готово је нестало, има 2 дома. (Исто: 154-155, 610)
Скакавац - Скакаквци данас има 28 домова /1476/ а 1525. 13
домова и 5 неожењених. (Исто: 53, 582)
Попова Рика /?/ данас непознато има 11 домова, а педесет
година касније 6 домова и 4 удовице. (Исто: 54, 582)
Парамун има 16 домова /1476/ а кроз пола века 11 домова, 4
неожењена и 2 млина. (Исто: 55, 554)
Таор је са 13 домова, 1476., а 1525. са 8 домова и 6 неожењених.
(Исто: 56, 554)
Тометина Поља - Тометино Поље постоји 1476. са 11 домова.
(Исто: 57)
Дреновце - Дреновци је врло велико село са 49 домова и
попом /Херак, син попа/, 1476. године. (Исто: 60-62)
Рупељево је са 10 домова /1476/ а 1525. 16 домова и 9
неожењених. (Исто: 71, 599)
Лопаш има 13 домова а 1525. године један део села 43 дома,
8 неожењених, попа Петка и 3 млина, а други, који чува кланац
Ришебајиш /?/ 45 домова и 4 неожењена. (Исто: 72, 499, 612-613)
Горобиље има 31 дом и попа /Степан, син попа/, 1476. године.
(Исто: 73-74) У једном спору Дубровчана 1511. године се помиње
дужник Влађ Горобиљац. Потом се помиње Влађов син, Влатко
Влађевић, и његов унук Никола Влатковић из Горобиља. Сведоци
у овом спору су кнез Марко Вучихна Влахинић. (Динић, 1958: 108110)
Храсно - данашње Расно има 23 дома /1476/. Расно има 20
домова, 4 неожењена, попа Степана и 3 муслимана. (Исто: 82, 506)
Речица са 6 домова /1476/ је скоро на истом и 1525. (Исто:
88, 507)
Јошаница, данас заселак Тврдића или део града Ужица,
са 31 домом, 1476. године, а 1525. са 28 домова 3 неожењена и 5
муслимана. (Исто: 131, 528-529)
Тушково - данашње Тучково се појављује 1476. године са 6
домова. (Исто: 154)
Пријановићи се помињу 1525. са 10 домова, кнезом Павом и
1 млином. (Исто: 468)
Засеље има 14 домова /1476/ а после 50 година има само 5
домова. (Исто: 36, 573)
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Субјел се појављује тек у попису 1525. године са 12 домова.
(Исто: 565)
Косорић - Косјерић има 95 домова, попа Божидара и попа
Радована, 2 винограда и 2 млина, 1476. године. Године 1516. село
има 71 дом, 37 неожењених, 21 удовицу, попа Радована и попа
Радосава, 5 муслимана и 5 винограда. (Исто: 236, 328)
У Пачевраку - Пачевраћа, 1516. године, пописана је и удовица
Милица, попова жена, и 1 млин. (Исто: 323)
У развођу реке Скрапеж, некадашњој истоименој жупи,
пописано је 41 село, са 953 домова, 8 попова, 1 златаром, 4 млина
и 1 самоковом. Децидирано се помиње црква Висибаба код Доње
Висибабе, али у попису нема попа. У Косјерићу живе два попа. Дакле,
реално је постојање 8 старих цркава у селима: Скрапеж, Годљево,
Руда Буква, Кладаруп, Доња Висибаба, Дреновце, Горобиље и
Косјерић. У пописима 1516-1525. године, помињу се и попови
у Доњој Добрињи, Годечеву и Лопашу. То значи да су у питању
старе обновљене цркве. Све у свему, у жупи Скрапеж је, пре 1459.
године постојало, најмање, 11 цркава. У Кладарупу живи 1 златар и
1 ковач. Постојање златара и ковача у Кладарупу претпоставља да
постоји стара ковница новца која је наставила да ради по одобрењу
турског султана.10 Скрапеж и Косјерић имају по 2 млина а Сеча Река
1 самоков. Села имају од 4 до 95 домова. У питању је доста велика
жупа и боље очувана.
Имајући у виду да се у првом турском попису помињу и
Скрапеж и Пожега постоји могућност да се налазе једно крај другог
(Исто: 36, 257), као Старији Скрапеж и од Турака новоуспостављена
Пожега. То опет значи да је постојала и жупа Скрапеж која је
обухватала територију у доњем току истоимене реке као и у доњем
току Ђетиње. Дакле, Турци нису правили преседан када је у питању
Пожега, некадашње жупско средиште Скрапеж са тргом, када су
успоставили нахију Пожега. На овај начин се успешно решавају
све недоумице у вези са средњовековним жупским устројством на
ставама река Лужница, Скрапеж, Ђетиња и Моравица. Коначно,
осим Моравице, постојале су и жупе Скрапеж - Пожега и Лужница.
Доказ више да је постојала жупа Лужница и да није припадала жупи

Законик цара Душана, тачка 163, О златарима налаже да: „Златари у жупама и
у земљи царевој нигде да не буде, осим у трговима где је одредио цар да се новац
кује“.
10
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Скрапеж, односно Пожега, јесте и то да Лужница, после 1459. године,
улази у састав нахије Ужице.
Велико село Скрапеш11, пописано је у џемату влаха ливе
Смедерево чији је вођа кнез Малога, син Николе, припада
примићуру Вукачу Вујочевићу са братом Божидаром и са својом
двојицом синова, Димитријем и Радованом. Село је имало цркву јер
се у попису помиње и поп Радивој. Пожега се бележи као повеће
хришћанско село у коме се одржава пазар и панађур са порезом од
200 златника! Први је Радич, син Костадина, који има браћу Оливера
и Вука. Радич има сина Вука и слугу Прибила. Село има један млин
на који не плаћа порез, два шустера и једног муслимана. (Исто:
257-258) У попису из 1516. године, Скрапеж се не помиње већ само
хришћанско село Пожега са преко сто домова, једног свештеника и
13 муслимана. По свему судећи је Пожеги припојено село Скрапеж
са црквом пошто се даље помиње и један свештеник.
Мркшина црква се налазила у подгорју Црне Горе, а по свему
у близини Косјерића. (Томовић, 1989: 183) Забележено је да се
црква налазила „између два брда Црног Врха и Црнокосе, на реци
Скрапежу у атару Косјерића“. У Мркшиној цркви је у XVI веку била
штампарија. Јеромонах Мардарије је изливао слова и слагао текст.
Мардарије је наставио штампање књига које је у Београду започео
кнез Радиша Дмитровић. Био је „родом од реке Дрине“ и, уз помоћ
попа Живка и дијака Радула, завршио је Четворојеванђеље „при
храму Светог Вазнесења, који је Мркшина црква, у поткриљу Црне
Горе“, 1562. године.
Назив Мркшина црква опомиње да је извесни Мркша био њен
ктитор и да је он био пореклом или да је живео у крају где је она
сазидана.
Кнез Мркша се помиње у првом турском попису, 1476. године,
бројним селима у кази Островица /Островица град Руднику/. Он би
могао бити из Рашановаца, првопоменутог села у његовој власти,
које је у кази Брвеник. Кази Брвеник припадају нахије Рујан и Ужице
тако да се може претпоставити да су Рашановци били негде код
Пожеге или, како је претпостављено, у Драгачеву „засеок Расовац у
селу Горачићима код Гуче“. (Аличић, 1984: 169, нап. 311)

А. Аличић сматра да је у питању насеље крај данашњег потока Скрапеш у Ужицу
или је то потес у селу Дубоко. (Исто: 36)

11
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Жупа Ђетиња - Нахија Ужице
У поречју реке Ђетиње, у првим турским пописима 1476-1525.
године, помињу се места: Ужице има 63 дома и 2 млина са тргом и
пазаром, 1476. године. У следећем попису, 1516. године, Ужице је
претежно турска варош са две махале и хришћанским џематом у
коме живи поп Петар и Јанка, удовица попа Вукаса. Укупно има 95
домова, 27 неожењених, 16 удовица, 5 млинова и 1 ваљарицу. (Исто:
258-259, 341-345) У попису из 1525. године, Ужице је још веће, са
294 муслиманских мушких особа у 5 махала. Имају две џамије и 3
млина. Џемат хришћана броји 33 дома, 15 неожењених, попа /Тодор,
син попа/, 10 млинова и 5 ваљарица. (Исто: 480-485)
Дракчићи - други назив Град /тврђава Ужице/ - има 44 дома
хришћана и 1 млин, 1476. године. (Исто: 259-260)
Севојно има 44 дома, године 1476. (Исто: 51)
Пећ - Подпећ има 13. домова /1476/ а 1525. 19 домова, 7
неожењених, 3 удовице, 3 млина и 1 ваљарицу. (Исто: 69, 583-584)
Узи, данас - Узићи, има 20 домова, 1476. (Исто: 87)
Мачкат има укупно 21 дом, 1476. године. Године 1525. има 19
домова, 7 неожењених и 4 неожењена. (Исто: 134-136, 593)
Горобиља броји 31 дом са Брајаном Кобилићем и попом /
Степан, син попа/, 1476. године. Касније се раздваја у два села:
Горње Горобиље има 35 домова, 15 неожењених, 2 муслимана и 1
млин, 1525. године. Доње Горобиље има 20 домова и 9 неожењених.
(Исто: 73-74, 438, 489)
Рупељево има 10 домова /1476/, а 16 домова и 9 неожењених,
1525. године. (Исто: 71, 599)
Збојштица је пописана 1516. године, има 40 домова, 4
неожењена, Радићем жупаном, попом /Јован, син попа/ и 1 млином.
(Исто: 315-316)
Врутка има само 3 дома и попа Вукашина, 1476. године.
(Исто: 122)
Горњи Качер је са 20 домова, 1476. године, а 1525. има укупно
22 дома и 6 неожењених. (Исто: 134, 590, 592)
Трипкова има 23 дома, 1476. (Исто: 138)
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Љубања се појављује 1525. године са 19 домова, 7 неожењених
и 1 муслиманом. (Исто: 597-598)
Стапари, у близини тврђаве Ужице, има 6 домова и 1 млин,
1525. (Исто: 594-595)
Пријановци - Пријановићи имају 10 домова, кнеза Паву и 1
млин, 1525. (Исто: 468)
Доњи Равни чувају кланац Честин а живе у 15 домова, имају
11 неожењених, 2 ваљарице и 2 млина, 1525. године. (Исто: 519)
Горњи Равни су са 32 дома и 8 неожењених, 1525. (Исто: 519520)
У речном склопу Ђетиње, некадашње истоимене жупе,
налазила се тврђава Ужице и истоимено село са тргом, пазаром и
2 млина. По свему је Ужице било жупско седиште. Има укупно 11
села са 292 дома, 2 попа и 3 млина. Постојање попова у Горобиљи
и Врутцима опомиње на цркве које су постојале пре 1459. године.
У пописима 1516-1525. године помињу се још 6 села. У обновљеном
селу Збојштици помиње се „жупан поп“ што упућује на реликте
старе средњовековне жупе. Постојање попа у Ужицу и Збојштици
упућује на обнову две старе цркве. Дакле, у жупи Ђетиња су
постојале 4 цркве.

Жупа Рујно и нахија Рујно
Око висоравнасте жупе Рујно формирана је после 1459.
године истоимена нахија. По свему судећи, жупа је добила име
према знатном месту Рујно а не по некој реци тог имена. Међутим,
у српским средњовековним изворима се не помиње ни место Рујно.
У изворима се помиње трг Рујно и манастир Рујно. По свему
је трг био уз истоимено место Рујно. Манастир и његов трг су били
између Ужица и села Врутци. У тргу Рујно су боравили Дубровчани
који су пословали са мештанима у првој половини XV века. Вукић
Дрмановић из нахије Рујно сакупљао је восак за једног трговца из
Приморја а заузврат је добијао сребрне чаше и другу робу. Из нахије
Рујно и овог трга највише се извозио црвац, скупоцени прах црвене
боје, који се добијао од сушених и истуцаних ваши /кошинел/ које су
сакупљане са коре храста.
У манастиру Рујно је настала најстарија штампана књига у
Србији, 1537. године, Рујанско четворојеванђеље. У овом јеванђељу
је свој запис оставио монах Теодосије: „Написана је ова божанствена
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књига 7050. у манастиру који се зове Рујански, под подкриљем
планине која се зове Поникве, на реци која се зове Беаска на селу
које се зове Врутци, при храму Светога и славнога Великомученика
и Победоносца Христова Георгија“. Крај планине Поникве постоји
истоимено село, али испод ње данас протиче реке Ђетиња крај које
су села Врутци и Биоска. Горњи опис говори и да је манастир Рујно
крај реке Беаске, односно Биоске, што би значило да се тако звала
Ђетиња, а то опет значи да је манастир био у селу Биоска. И новији
истраживачи су овај манастир убицирали у селу Биоска, „манастир
Рујна у Биосци“. (Мићић, 1925: 438)
У првом турском попису из 1476. године села Биоска, Врутци
и Пониковица - Поникве, пописана су једна крај других. (Аличић,
1984: 122-123) У Врутцима живи поп Вукашин са сином Радоњом, а
то јасно говори да у селу постоји црква. Имајући у виду турски закон
да се не могу зидати нове цркве јасно је да се ради о цркви која је
постојала пре 1459. године. И у попису из 1525. године у Врутцима
се помиње поп Добренко. (Исто: 532)
Јужни крај, јужно од Ђетиње и Ужица, познат је као Рујно.
Северни делови Старог Влаха називани су Рујно „по остацима старог
манастира Рујно“. (Мићић, 1925: 438) Међутим, име Рујно се после
1818. године почело губити и данас је замењено именом Златибор.
(Павловић, 1925: 3)
Област Златибор данас обувата само југозападни део
некадашње простране нахије Рујно и чине је места: Чајетина,
Крива Ријека, Рожанство, Алин Поток, Трнава, Сирогојно, Дренова,
Жељине, Гостиље, Раковица, Љубиш, Бјела река, Јасенова, Ојковица,
Кућани, Бурађа, Негбина, Сјеништа, Драглица, Расница, Јабланица,
Семегњево, Мокра Гора, Шљивовица и Бранешци. (Мићић, 1925:
440-441)
Простор набројаних места, условно, може се сматрати
простором средњовековне жупе Рујно. У првим турском пописима
1476-1525. године помињу се следећа рујанска села: Врутка - данас
Врутци, има само 3 дома али и попа Вукашина, 1476. године. У
попису 1525. године, има 8 домова, 2 неожењена и 1 млин. Међу
баштинама су и нестале баштине попа Радохне, Вукашиновог сина,
попа Баљице и попа Добренка. (Аличић, 1984: 122, 532)
Рожанско има 22 дома /1476/, а педесет година касније има 17
домова и 5 неожењених. (Исто: 83-84, 601)
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Гостиљ је са 12 домова, 4 неожењена и 2 млина, 1476. године.
(Исто: 340-341)
Мачкат има укупно 21 дом, 1476. године. Године 1525. има 19
домова, 7 неожењених и 4 неожењена. (Исто: 134-136, 593)
Биоска има укупно 47 домова, 1476. године. (Исто: 1121-122,
132)
Дреново је са 6 домова /1476/ а потом, 1525. године, 10 домова,
5 неожењених, 1 ваљарица и 1 млин. (Исто: 98)
Катушница има 16 домова /1476/, а потом 26 домова, 8
неожењених, попа Марка и 1 млин. (Исто: 99-100, 613)
Кнежевац - Кнежевица, данас Кнежевићи, има 8 домова
/1476/, а потом 57 домова, 22 неожењена, попа Божићка и 2 млина.
(Исто: 153, 448)
Трнавица - данас Трнава има укупно 29 домова 1476. године,
а 11 домова, 1525. (Исто: 84-86, 527)
Крива Река се појављује 1525. године са 16 домова и 7
неожењених. (Исто: 557)
Жељине се појављују 1525. са 25 домова, 7 неожењених и 1
млином. (Исто: 562)
У овој области су пописана 9 села са 164 домова и 1 попом.
Овом броју села треба придодати Рујно са тргом где је било
жупско седиште. Нешто касније се помињу и попови у Катушници
и Кнежевићима. То упућује да су обновљене још две старе цркве
тако да се може рећи да су пре 1459. године у жупи Рујно постојала
најмање 10 села, 1 трг, манастир и две цркве.

Жупа Белица - Драгачево
Жупа Белица је око истоимене реке чије је средиште било у
истоименом месту. Ова област се познаје као Драгачево а постоји
и село Драгачево. Данас се претпоставља да су у развођу Белице
постојале две жупе. У доњем току је Белица а у горњем Властељице.
(Павловић, 1979: 51-73)
Нема података у српским средњевековним изворим помена
жупе, реке или места Белица. Исти је случај и са Драгачевом. За
Драгачево зна само народна епика. У песми „Бан Милутин у Дука
Херцеговац“ помиње се учешће ратника из Драгачева на челу са
баном Милутином у боју на Велбужду, 1330. године. (Караџић, 1958:
165-177) Легендарног карактера је и помињање неког кнеза Вуковоја
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Властељица који је дочекао у својој кући војводу Јанка Хуњадија
после пораза на Косову, 1448. године. Деспот Ђурђе је наредио
Вуковоју да доведе Хуњадија у Смедерево. (Протић, 1940: 8-9)
У Драгачеву, у поречју реке Белице, 1476-1525. године,
пописана су села:
Лука /Луке/ има 12 домова /1476/, а педесет година касније 17
домова, 4 неожењена и 1 млин. (Аличић, 1984: 79, 557)
Д. Лука /Луке/ има 8 домова, 1476. (Исто: 97)
Осаница /Осоница/ има само 4 дома, 1476. (Исто: 96-97)
Лопаш има 43 дома, 8 неожењених, попа Петка и 2 млина,
1525. Под овом годином је пописан још један део села Лопаша са 45
домова и 4 неожењена, али може бити и неко друго истоимено село.
(Исто: 499, 612-613)
Миравићи /Каона/ има 9 домова, 1476. (Исто: 103)
Живица има укупно 18 домова, 1476. године. (Исто: 107-108)
Дубац има 10 домова /1476/. (Исто: 29, 109) Доњи Дубац има
14 баштина које су у поседу муслимана, 1525. године а Горњи Дубац
3 дома и 3 баштине у поседу муслимана. (Исто: 485-486)
Никшур /Никшић у Д. Дубцу/ има 12 домова, 1476. (Исто: 150)
Губеревац има 30 домова, 1476. (Исто: 146)
Горачићи имају 27 домова, 1476. (Исто: 147)
Лисица - Лисица има укупно 17 домова, 1476. године, а 1525.
има 15 домова, 4 неожењена и 1 млин. (Исто: 144, 150, 538)
Гуча има 14 домова са попом Војином, 1476. (Исто: 151)
Рогача је са 15 домова и попом Николом, 1476. (Исто: 151-152)
Лучани имају 10 домова, 1476. (Исто: 153)
Љубомир /Дљин/ има 13 домова, 1476. (Исто: 156)
Турица има 10 домова, 1476. (Исто: 158-159)
Котража има укупно 38 домова, 1476. (Исто: 164-165)
Билица - Билице - Белица /данас село Живица/ има укупно 21
дом, 1476. (Исто: 166-167)
Драгачево се помиње 1516. са 8 домова и 3 неожењена. (Исто: 348)
Марковица има 9 домова, 1476. (Исто: 162-163)
Паковраће има 44 дома, 3 удовице, попа Петрија и 3 млина,
1476. године. (Исто: 228)
Хртари /Ртари/ има 14 домова, 1476. (Исто: 167)
Пухово има укупно 32 дома, 1476. године. (Исто: 157-158)
У Белици је, 1476. године, пописано 21 село са 367 домова и
3 попа. Села имају од 4 до 44 домова. Попови упућују на постојање
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старих цркава у селима: Гуча, Рогача и Паковраће. Од 1516. године
се помиње село Драгачево а потом и село Лопаш са попом. То значи
да је и овом селу некада постојала стара црква која је обновљена.
Дакле, у жупи Бјелици постојало је најмање 21 село и 4 цркве пре
1459. године. Жупско средиште је било у селу Белица /данас део села
Живица/.
Резиме
Средњовековна српска земља Моравице и њене жупе
Археолошки налази из IX-XI века у оквиру комплекса цркве
Св. Ахилија у Ариљу, некадашњој Моравици, доказују постојање
црквеног средишта у преднемањићком добу, односно, у време српске
кнежевине Мораве. Земљу Моравице познајемо од формирања
Српске аутокефалне архиепископије и њених епископија, 1219.
године. Епископија Моравице се наводи осма по реду. У време цара
Душана је подигнута на ранг митрополије.
Границу земље - епископије Моравице на западу представља
река Дрина, на југозападу се граничи са Дабром, на северу њену
границу чини планински масив Црне Горе /Борања-Соколска
планина-Медведник-Повлен-Маљен-Сувобор-Рудник/, на истоку
је граница на линији која сече Западну Мораву у правцу планина
Рудник-Вујан-Чмерно-Радочело, и на југу, на линији изнад десне
обале река Лим и Увац: Радочело-Чемерница-Златибор.
У речном склопу Велике, Западне и Јужне Мораве и Тимока,
словено-српска племена су успоставила своју архонтију - кнежевину
Мораву и своје топониме и хидрониме. Основне административне
целине - жупе представљале су територије у сливу одређене реке.
Према имену река су именоване жупе а по правилу су и њихова
средишта била у истоименим местима. Земља Моравице је имала
жупе: Моравица, Рзав, Скрапеж, Лужница, Белица, Ђетиња и Рујно.
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Medieval serbian land Moravica and its parishes
Archaeological finds from IX-XI centuries in the complex of the
church of St. Achilles in Arilje, former Moravica, prove the existence
of the church centre before the rule of Nemanjić dinasty, i.e. during
the Serbian principality Morava. The land Moravice has been known
since the foundation of the autocephalous Serbian Archbishopric and its
dioceses in 1219. The Moravice diocese was mentioned as the eighth of
the dioceses mentioned. At the time of Emperor Dusan it was raised to the
rank of metropolitan center.
Border of the Moravice diocese in the west was the Drina River,
in the southwest Dabar, in the north its border was the mountain range
of Montenegro/Boranja-Sokolska mountain-Medvednik-Povlen-MaljenSuvobor-Rudnik, to the east the border was on the line that cuts the
West Morava in the direction of the mountains Rudnik-Vujan-ČmernoRadočelo and to the south it was the line above the right bank of the rivers
Lim and Uvac: Radočelo-Čemernica-Zlatibor.
In the region within the basins of the Great, Western and Southern
Morava and Timok, Slovenian-Serbian tribes established their archons
- Morava principality and its toponyms and hydronyms. The basic
administrative unit - a parish, represented a territory in the basin of a
certain river. The parish would be named after the (name of) the river
and, as a rule, its town centre bore the same name. The land Moravice
included the following parishes: Moravica, Rzav, Skrapež, Lužnica,
Belica, Đetinja and Rujno.
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ПУТНЕ ВЕЗЕ УЖИЦА СА ПОЛИМЉЕМ И
ПОДРИЊЕМ (14-17. ВЕК)
Апстракт: У раду ће досадашња сазнања о путевима који
су повезивали Ужице са Подрињем и Полимљем бити допуњена
информацијама из османских извора, путописа, антропогеографских
и археолошких радова, материјалних остатака путева, некропола
и утврђења. Посебна пажња бити посвећена топонимији и
микротопонимији, посведоченој на картама 18-20. века, као и
локалној традицији, коју пружају (записана и усмена) сведочења
мештана појединих насеља. Биће представљени и резултати
теренских истраживања на овом подручју.
Кључне речи: Ужице, Подриње, Полимље, пут, друм,
босански пут, топоним, микротопоним, град, градина, стража,
варда, вардиште, црквиште, некропола, османски пописи, дербенд,
дербенџије, караван
Мирко Поповић, професор ужичке гимназије и писац првог
историографског рада који прати историју Ужица од антике до
краја 19. века, давно је повезао настанак града у долини Ђетиње
са босанским путем, и указао на његову упућеност на Босну и
приморје.1 Савремена археологија одбацила је могућност да су се на

М. А. Поповић, Историја Ужица. Прештампано из Извештаја Ужичке гимназије
за 1913/14. годину, Ужице 1924, 18.
1
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простору Ужица налазили келтска варош Капедун и кастел изнад
Ђетиње.2 Међутим, друге Поповићеве поставке, попут утицаја
саобраћајница које су спајале Ужице са јадранским приморјем на његов
развој, су потврђене у бројним истраживањима историчара током
20. века.3 Најзначајнији радови који су се уопштено бавили мрежом
путева у ужичком крају настали су пре више од три деценије.4 Како
након тога нису објављивани радови на ову тему, јавила се потреба
да се постојећа сазнања допуне новим истраживањима, заснованим
на објављеним османским пописима, затеченим стањем на терену и
ономастичком материјалу (топоними Градина, Кула, Варда, Вардиште,
Стража, Црквиште, Дервента, Метаљка, Грчко гробље итд.).5 Овом
приликом ће бити обрађени само они путеви који су повезивали
Ужице са Подрињем и Полимљем (и даље са јадранским приморјем),
управо због њиховог значаја за историју града.

Археолошка истраживања спроведена у другој половини 20. века на локалитету
Стари град показала су да се само утврђење, подигнуто на стени изнад Ђетиње, не
може повезати са келтским Капедунумом, нити су откривени било какви трагови
који сежу у прошлост даље од позног средњег века. Упореди: М. А. Поповић,
Историја Ужица, 41, 42, 44; М. Поповић, Ужички град, Ужице 20042 (даље у
тексту: М. Поповић, Ужички град), 74-98.
3
Б. Храбак, Упућеност робне привреде на Средоземље (XV-XIX век), у: Историја
Титовог Ужица I, Ужице 1989, 227-240; Исти, Дубровачки трговци у Ужицу
средином и у другој половини 16. века, Ужички зборник 4 (1975), 65-79; Исти,
Трговачки град Ужице у ратним збивањима од средине 15. до краја 18. века, Ужички
зборник 8 (1979) 5-20; Исти, Ужице као транзитно средиште у XVI и XVII веку,
Ужички зборник 12 (1983), 57-63; М. Николић, Трговина, у: Историја Ужица (до
1918) I, Титово Ужице 1989, 185-188. О.Зиројевић, Град и нахија до 1683. године,
у: Историја Ужица (до 1918) I, Титово Ужице 1989, 189-212. С. Мишић, Ужице,
у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских зeмаља - према писаним
изворима, Београд 2010, 303-308; С. Игњић, Привреда, у: Историја Ужица (до
1918) I, Титово Ужице 1989, 481-507.Љ. Алексић-Пејковић, Комуникације, у:
Историја Ужица (до 1918) I, Титово Ужице 1989, 507-530;
4
Г. Шкриванић, Путеви у средњовековној Србији, Београд 1978, 128-131; Љ. Ђенић,
Мрежа караванских и кириџиских путева преко Златибора, УЗ 9 (1980), 133-141;
М. Николић, Путеви, у: Историја Титовог Ужица I, Т. Ужице 1989, 164-170.
5
У недостатку писаних извора топоними су драгоцени извори за истраживање
старије прошлости. Види: С. Мишић, Прикупљање нових историјских чињеница
теренским истраживањима, у: Студије о средњовековном Полимљу, Ниш 2012,
11-16; Исти, Црквине и црквишта - неми сведоци прошлости, у: Студије о
средњовековном Полимљу, Ниш 2012, 16-22; С. Мишић, Топономастика као извор
за историјску географију, у: Студије о средњовековном Полимљу, Ниш 2012, 22-34;
2
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Најстарији сачувани писани помени Ужица потичу из
дубровачких извора (почев од 9. октобра 1329. године), на основу
којих је формиран став историчара да је Ужице у 14. веку имало статус
трга. Није могуће тачно утврдити када је стеновитом гребену, са три
стране окруженом реком, подигнуто утврђење, али се по досадашњим
показатељима то свакако догодило након формирања насеља у долини
Ђетиње чији су становници сарађивали са дубровачким трговцима.
Први помени града повезани су са историјом великашке породице
Војиновић и сукобима међу српским обласним господарима у другој
половини 14. века.6 Развој караванске трговине, у којој су влашки
поносници (кириџије) из околине Ужица имали велики значај, као и
њихова стока и сточарски производи, такође се везује за ово столеће.7
Привредни успон, формирање насеља, али и политичке околности
у српским земљама у време владавине цара Стефана Уроша били
су фактори који су одређивали потребу за изградњом утврђења.
Изграђено на путу који је повезивао простор око Западне Мораве
и Рудника са Дубровачким залеђем, сведочи о потреби породице
Војиновић да оснажи контролу на саобраћајници која је била
кичма њихове области. Иако се у литератури често среће да је град
подигнут на вису изнад пута, и сам поглед на брдо Стражу, наспрам
простора на коме се налазе једини очувани трагови средњовековне
фортификације, намеће на другачији закључак. Стража, приближно
исте висине као и поменуто стеновито узвишење, удаљена десет до

О наведеним топонимима види одреднице у Лексикону српског средњег века
(приредили С.Ћирковић и Р.Михаљчић), Београд 1999. (у даљем тексту ЛССВ): С.
Мишић, Варда, Вардиште, 68; Ж. Вранић-Бијелић, Стража, 714-715; М. Поповић,
Градац, Градина, 124; М. Поповић, Кула, 340-342; Р. Михаљчић, Селиште, 674,
675. Метаљка указује на трагове рударства на одређеном подручју - М. Николић,
Трговина, у: Историја Титовог Ужица I, Т. Ужице 1989, 185; О Дервенти и дербенду
ће бити касније више речи.
6
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, Београд-Сремски Карловци
1927, 586; М. Орбин, Краљевство Словена, Београд 1968, 60, 61; Г. Томовић,
Средњи век, у: Историја Титовог Ужица (до 1918) I, Титово Ужице 1989, 154-155;
М. Поповић, Ужички град, 75; С. Мишић, Ужице, 303-308.
7
М. Динић, Средњовековна дубровачка караванска трговина, 305-330; Б. Храбак,
Дубровачки трговци у Ужицу, 65-79; Исти, Трговачки град Ужице у ратним
збивањима од средине 15. до краја 18. века, 5-20; Исти, Ужице као транзитно
средиште у XVI и XVII веку, 57-63; Исти, Упућеност робне привреде на Средоземље
(XV-XIX век), 227-240.
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тридесет метара ваздушном линијом, представља тачку која се није
могла оставити небрањеном, чак ни у условима ратовања хладним
оружјем (види слику бр.1). Цртежи и планови града из каснијег
периода аустро-турских ратова почетком 18. века сведоче да је и овај
простор био обухваћен палисадним бедемом са чардацима Стога
би се могло констатовати да утврђење није подигнуто само на вису
изнад пута, већ да се оно или простирало са обе стране пута, или је
пут пролазио кроз сам град. Тиме се још више истиче значај пута за
настанак и историјат Ужичког града.8

Слика бр. 1: Поглед на рушевине града и пут који је од њега водио ка Добруну
и Вишеграду (снимљено 1920. године). У првом плану је Читакова стена, над
којом се надвија брдо Караула. Десно се виде остаци утврђења на стеновитом
узвишењу, и преко пута њих Стрaжа

8

М. Поповић, Ужички град, 134-135.
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Пут Ужице-Добрун-Вишеград (Босански пут)
Од Ужичког града пут ка Босни полазио је на запад подножјем
брда Караула, високо изнад клисуре Ђетиње. Код Читакове стене
уочава се да је пробијањем стеновитог зида направљен широк
вештачки пролаз, чиме је поменута стена одвојена од обронака
Карауле (види слику бр.2). Поменуто место представља најширу
очувану деоницу старог пута у близини тврђаве, док је остатак
пута ка данашњој Шарганској улици узак услед ерозије и сличнији
шумској стази. Траса пута се поклапа са трасом поменуте улице.

Слика бр. 2: Поглед на место на коме траса пута пробија стену. У даљини
се виде рушевине града и Златиборски пут преко пута њих.
(фотографисао М.Максимовић 2007. године)
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У близини Теразија пут се спуштао трасом Улице Ужичке
војске, у којој су били видљиви трагови старе калдрме, касније
нестали асфалтирањем. Затим се спуштао у долину Турицу, прелазио
Волујачки поток и пео се уз брдо Сињевац, и настављао даље
преко Стапара. У време када је путописац Феликс Каниц обилазио
околину Ужица забелележио је калдрму која је местимично била
видљива на путу који је водио ка механи у истоименом селу.9 Један
век потом Гавро Шкриванић је пронашао остатак старе калдрме in
situ на Сињевцу и у Стапарима.10 Недалеко одатле постоје топоними
Кула и Куљанска глава. Југозападно од њих, на падинама које
се спуштају ка Ђетињи, налази се засеок Трнава, у коме постоји
позносредњовековна некропола (локалитет Римско или Маџарско
гробље) са великим бројем стећака.11
Изнад леве обале Ђетиње уздиже се археолошки локалит
стапарска Градина.12 У њеној близини налази се Мала Градина
на којој је откривена значајна некропола из 14. века.13 Путописац
Јоаким Вујић је забележио да је путовао преко Чајетине, Мачката и
Качера, након чега се спустио низ планину Осоје, прегазио Ђетињу
и стигао у Стапаре.14 Како је Осоје на десној обали Ђетиње, преко
пута поменуте Градине, то сведочи о постојању саобраћајнице
која је повезивала стара насеља на простору данашњих Стапара са
путевима који су водили преко Златибора. Пут ка Босни је из Стапара
настављао преко Врутака, у којима се налазио манастир Рујан. У
њему је монах Теодосије 1537. године штампао Рујанско четворојеванђеље, прву штампану књигу на простору данашње Србије.15

Ф. Каниц, Србија. Земља и становништво од римског доба до XIX века, том I,
Београд 1985, 545 (даље у тексту: Ф. Каниц, Србија).
10
Г. Шкриванић, Путеви, 128.
11
Е. Зечевић, Мраморје. Стећци у Западној Србији, Београд 2005, 162.
12
Топоними Град, Градина, Градац обично указују на постојање остатака утврђења
на одређеном месту. Види: М.Поповић, Градац, Градина, у: ЛССВ, 124.
13
Археолошки споменици и налазишта у Србији. Западна Србија I, ур. Ђ. Бошковић,
Београд 1953, 60; Михаило Зотовић, угледни ужички археолог, сматрао је да је
некропола настала у времену сукоба Николе Алтомановића са кнезом Лазаром.
Неколико примера групног сахрањивања и откривено оружје на овој некрополи
наводе на помисао да је реч о насилој смрти - М. Зотовић, Средњевековно утврђење
и некропола у Стапарима, ЗРНМ 2, Чачак 1971, 1-11.
14
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, Београд 1902, 15.
15
Рујанско четворојеванђеље. Фототипско издање, Београд 1987.
9
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У овом крају се налазио и трг Рујан (Рујна), који се помиње у
периоду 1467-1470. године у дубровачким изворима. Тада је у њему
пословао један од најпознатијих дубровачких трговаца црвецем у 15.
веку, Џиван Припчиновић.16 Из Врутака се стизало у Биоску, одакле
је један пут водио на запад, према Стрмцу и Кремнима, а други на
север, ка Пеару.17 Становници села Горња и Доња Биоска су, заједно
становницима оближњих села Горњи и Доњи Ахшаник (налазила су
се на простору данашњег Шаника) имали обавезу да чувају кланац
(дербенд) Црвена стена или Кизил Таш (помиње се и као Црвени
камен).18 Дербенџије су биле посебна категорија становништва у
Османском царству. Били су ослобођени извесних намета, а заузврат
су на одређеним деоницама путева бринули о безбедности путника.
Овде би требало истаћи да је и током постојања српске средњовековне
државе такође постојала обавеза локалног становништва да чува
путеве, нарочито у крајевима где је било лопова и разбојника.
И сами каравани су најчешће имали оружану пратњу, нарочито
они са вредним товарима.19 Једини нама познати помен Ужица у
дубровачким изворима 15. века односи се на убиство и пљачкање
трговца у месту Скрапеж код Ужица 1455. године. Два века касније

Б. Храбак, Трг Рујна у области Ужица у 15.веку, Историјски преглед I, Београд
1954, 48-50.
17
Биоска се, као и Врутци, помиње у првим сачуваним османским пописима, што
сведочи о старини села. Касније се помињу два села - Горња и Доња Биоска. А.
Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије XV и XVI
век I, Чачак 1984, 132; Исто, том II, 358, 379 (даљем у тексу: А. Аличић, Турски
катастарски пописи). Требало би поменути и да се у време када је штампано
поменуто четворојеванђеље и сама река Ђетиња изгледа звала Биоска, јер се
у колофону каже да су Врутци на реци Биоски - Рујанско четворојеванђеље.
Фототипско издање, Београд 1987.
18
Ова села се јављају у Сумарном попису Смедеревског санџака из 1525. године,
Детаљном попису Смедеревског санџака насталом после 1528. године, Детаљном
попису Смедеревског санџака из 1559/60. године и Детаљном попису Смедеревског
санџака из 1572. године - А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 530, 531, 5334; II, 449-451, 459-460; III, 70, 83, 96-8, 178, 180, 290, 301.
19
За више информација види: О. Зиројевић, Турско војно уређење у Србији 14591683, Београд 1974, 176,177; Иста, Цариградски друм од Београда до Софије (14591683), Зборник ИМС 7, Београд 1970, 99; Види члан 157, 158 Душановог законика:
Душанов законик (приредио Ђорђе Бубало), Београд 2011, 209-210; Такође видети:
С. Мишић, Варда, Вардиште, у: ЛССВ, 68; Ж. Вранић-Бијелић, Стража, у: ЛССВ,
714-715.
16
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османски путописац Евлија Челебија је са олакшањем дочекао крај
путовања кроз Црну Гору (Карадаг) која је била пуна разбојника.20
Топоними Црвена стена и Црвени вир(ови) познати су старијим житељима данашњег села Биоска - налазе се у западном делу
села, према Кремнима. Кланац Црвена стена из османских пописа
би се тако могао убицирати у горњем току Ђетиње, у пределу
клисуре Љутице и Биоштанске котлине.21 На ширем подручју
Биоске постоје две Градине, које се такође могу довести у везу са
чувањем старих путева. Једна се налази на западним падинама
Стрмца, изнад ушћа Селачке реке (Карачице) у Ђетињу, у близини
поменутих Црвених вирова, а друга надомак Кесеровине.22 И
становници поменутог села Врутци су добили статус дербенџија
око 1559/60. године. Међутим, како није наведено име кланца који
чувају вероватно су и они били везани за Црвену стену, или су пак
чували неку другу деоницу пута који је водио од Ужица.23 Пут је из
Биоске настављао у Кремна, па је преко Витаса (где је посведочено
је постојање калдрме) ишао на Шарган.24 Североисточно од Кремана
налазе се локалитети Градина и Црквина (где су откривени
остаци средњовековне цркве). На овом простору забележено је и
постојање античких и средњовековних надгробних споменика на
локалитетима Римско гробље (Стаменића гробље) и Ерића гробље.25
Б. Храбак, Дубровачки трговци у Ужицу средином и у другој половини 16. века,
У3 4 (1975), 65; E. Čelebi, Putopis, 383. Црна Гора најшире схватано, је планински
предео који се простирао од Посавине на северу до Ђетиње и горњег тока Западне
Мораве на југу, од Дрине на западу до Дичине на истоку. М. Благојевић, Жупа
Моравице и земља Моравице, Свети Ахилије у Ариљу. Историја, уметност, Београд
2002, 14.
21
Аличићево убицирање кланца Црвене стене у пределу Рочњака је
неприхватљиво. Рочњак је поље које представља најплоднији део села, одн. сеоску
житницу. Упореди: А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 530, 531, 533-4; Љ.
Павловић, Ужичка Црна Гора. Насеља и порекло становништва (књига 19)-Српски
етнографски зборник (књига XXXIV), Земун 1925, 176.
22
Ђенералштабна карта Краљевине Србије 1:75.000, Географско одељење
Главног ђенералштаба, Београд 1893, Златибор Б 6; Topografska karta 1: 25 000,
Vojnogeografski institut, Beograd 1971-1989, Užice 528-1-4 (у даљем тексту: ТК25
или ТК50, назив секције и број карте)
23
А. Аличић, Турски катастарски пописи III, 120
24
Г. Шкриванић је нашао на терену остатке калдрме код засеока Витаси и код села
Мокра Гора 1957. године. Г. Шкриванић Путеви, 128.
25
Г. Шкриванић, Путеви, 128-129; М. Николић, Путеви, 166; Е. Зечевић, Мраморје,
132,133. Црквина и Црквиште су топоними који указују да се на неком месту
20
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Према османским пописима кланац Шарган чувала су у 16. веку села
Стрмац, Коњска Рика (данашња Коњска река) и Дуги Дол (заселак
Коњске Реке).26 Након Шаргана стизало се у Мокру Гору. И преко
Шаргана и у Мокрој гори су такође пронађени остаци калдрме. У
Марковом пољу, у блитини речице Камишне налази се локалитет
Римско гробље на коме је евидентирана значајна некропола стећака.
У њеној близини налази се и локалитет Црквине.27
Пут је даље водио према Доњем Вардишту, чије име сведочи
о стражарској служби на том простору. Код Доњег Вардишта,
испод врха Градина, овај пут се спајао са још једним путем који
је водио из долине Црног Рзава ка северу. Зато овде имамо два
Вардишта. Доње Вардиште на Белом Рзаву и Горње Вардиште на
Црном Рзаву. Од Доњег Вардишта пут је скретао преко Јовичића и
Врела ка хану Станишевац одакле се даље спуштао до реке Рзав,
у близини манастира Добрун, што је било далеко брже и сигурије
него пролазити кроз клисуру Рзава према тврђави Добрун. Овај пут
кроз клисуру је, такође, постојао иако није био толико прометан због
конфигурације терена, а на неким местима је толико узак да једва
може проћи коњ са товаром. Између Куле 2. и 3. на вису Просјек, код
тврђаве Добрун, видљиви су остаци пута усеченог у стену. Овај пут
је водио од Подграђа у Добруну преко Градине на десној обали Рзава
до Вардишта.28 Од Добруна један пут је долином Добрунске реке

раније налазио храм. О важности топонима за истраживање парохијске
организације, и уопште црквене историје, види рад: С.Мишић, Црквине и
црквишта-неми сведоци прошлости, у: Студије о средњовековном Полимљу, Ниш
2012, 16-22;
26
Ова дервеџијска села се наводе у пописима из 1525, 1528 и 1572. године - А.
Аличић, Турски катастарски пописи I, 534; 535; 574-5; II, 456-458; III, 81; 144;
298, 300, 342.
27
Е. Зечевић, Мраморје, 144-145.
28
Путем од Вишеграда до Добруна и даље ка Полимљу ишао је Бенедикт Курипешић
- B. Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530, Banja Luka 2006,
29-30; Д. Пантелић, Војногеографски опис Србије пред Кочину крајину од 1783. и
1784. године, Споменик СКА 82 (1936), 106; Алија Бејтић који је описивао путеве
у Доњем Полимљу не помиње пут преко Станишевца већ само пут долином реке
Рзав иако је цитирао извор где се помиње хан Станишевац - A. Bejtić, Stari trgovački
putevi u Donjem Polimlju, POF 27 (1972), 174-176; М. Поповић, Средњовековни град
Добрун, Старинар 52 (2002), 98-102; ТК25, Višegrad 527-2-4, 527-4-2.
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ишао на југ, ка Прибоју и Полимљу, а други је ишао левом обалом
реке Рзав ка Вишеграду.
Према Хаџи Калфи, османском путописцу из прве половине
17. века, из Ужица се за пола дана могло стићи до Вишеграда.29
Наравно, ове вести се не односе на каравански саобраћај, јер су се
каравани кретали много спорије - пре свега због терета.
У 18. веку аустријски ухода Перетић је констатовао да је пут
од Ужица до Шаргана у релативно добром стању - био је углавном
проходан током целе године. Местимично широк и калдрмисан,
могао је да послужи и за колски саобраћај, за разлику од деонице
Шарган - Вишеград, где је то било неизводљиво. Како је већ речено,
Ф. Каниц је у 19. веку забележио постојање калдрме на појединим
деловима пута. Г. Шкриванић је на истим местима наилазио на
калдрмисани пут, који је детаљно описао и премерио - ширина
калдрме износила је између 1.70 и 2.20 м.30 На поменутим деоницама
у 21. веку је нажалост готово немогуће видети остатке старог пута,
јер је његова траса у међувремену асфалтирана.

Путеви преко Биоске ка Дрини у правцу
севера и североистока
Од Биоске један пут је водио на север ка Пеару. Пеар је у
19. веку био посебно село, док је данас део Биоске. У османским
пописима се не помиње, барем не под тим именом. Могуће је да
је село Доњи Ахшаник, неколико пута поменуто у пописима као
дербенџијско, било на простору Пеара. Та могућност постоји и за
Горњу Биоску. Пеар је био раскрсница путева - једна саобраћајница
водила је према Ахшанику (Шанику), и даље на север, где се пут
поново рачвао (види слику бр.3). Једна траса се одвајала на запад,
преко Градине ка стрмом гребену над реком Солотушом на коме
је подигнут средњовековни град Солотник (Кулина, Јеринин град).

С. Новаковић, Хаџи Калфа или Ћатиб Челебија, турски географ XVII века,
Споменик СКА 18 (1892) 70; М. Николић, Путеви, 166-168.
30
Г.Шкриванић, Путеви, 129; Д. Пантелић, Војногеографски опис Србије пред
Кочину крајину од 1783. и 1784. године, 107-111.
29
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Град се нигде не помиње у савременим писаним изворима.
Археолошка истраживања на овом локалитету у периоду 2006 2008. године показала су да је реч о утврђеном двору подигнутом у
првој половини 15. века на темељу рановизантијске фортификације.
Град је запаљен пре завршетка грађевинских радова, а археолошки
налази указују да уништавање последица борбених дејстава.
Поменути пут је преко Градине водио преко рова на главни улаз
Солотника. Постојао је још један улаз са супротне стране града, што
нам говори да је некада постојао и пут који се спуштао као подножју
града.31 То је данас неоствариво због последица ерозије и видљивих
трагова ранијих одрона који се виде у подножју. Испод града, у
долини Солотуше, налази се потес Подград. У доњем току реке, у
Стаменићима, евидентиран је један стећак у облику слемењака. На
Антонијевића ливадама забележен је још један надгробни споменик
истог типа.32
Друга траса пута је од Градине водила преко Облика и
Солотуше до долине Пилице, одакле се ишло ка Дрини.33 Село
Солотуша се не помиње под тим именом у османским изворима, али
постоји могућност да је уписана под другим именом.34

Према необјављеној документацији о истраживању Солотника (спроведених под
руководством професора Ђорђа Јанковића 2006-2008. године), коју ми је љубазно
уступила Сања Црнобрња Красић, учесник поменутих археолошких истражвања.
Овом приликом јој срдачно захваљујем.
32
Археолошки споменици и налазишта у Србији. Западна Србија I, 59-60; Е.
Зечевић, Мраморје, 162.
33
Према сведочењу породице Кнежевић из Пеара.
34
Постоји могућност да су се села Горње Солине и Доња Солина налазила на
простору данашње Солотуше. Прво село се помиње се у Детаљном попису
Смедеревског санџака састављеном после 1528 - А. Аличић, Турски катастарски
пописи II, 412; У Детаљном попису Смедеревског санџака из 1572. године помињу
се села Горње Солине и Доња Солина - Исто III, 172, 277.
31
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Слика бр.3: Раскрсница старих путева: леви крак води ка
Солотнику, десни, прошириван у новије време, ка Облику
(фотографисао М. Максимовић 2014. године)

Од Пеара је један пут водио на исток, преко висоравни
Поникве. И данас су видљиви остаци калдрме у Доњим Костићима
(потес Гујина рупа), што се може видети на слици бр. 4.35 Пут је
даље ишао на превој Кадињача, а затим се пео уз обронке Јелове
горе до Ђаковог камена, где се сусретао са путем који је водио
од Ужица преко Јелове горе на север, према Кондеру. Једна траса
је настављала на север, према Црном врху, а друга је скретала
на запад, стрмо се спуштајући у Заглавак (у близини данашње
старе кафане, где је раније била гостионица). Почетком 19. века
постојао је и пут који је од Ужица ишао узводно поред Волујачког
потока, прелазио планину Волујац и водио ка Заглавку. Данас
нема планине под тим именом, али постоји село Волујац чији
се горњи део налази на обронцима Јелове горе (ту се налази и
засеок занимљивог имена - Штитари). Поменути пут се спајао са
путем преко Поникава негде између Кадињаче и Ђаковог камена.36
35
36

Захваљујем Душану Костићу који ми је на то указао.
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, 23; ТК25, Užice 528-2-1.
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У попису из 1572. године помињу се Поникве као летња испаша
села Пониковица. За Поникве се каже да се налазе између следећих
села: Горњи и Доњи Ашаник, Бабаљ, Пахленица, Доњи и Горњи
Врбовићи и Горња Биоска.37 Горња Биоска је омеђавала Поникве са
југа, а два Ашаника за запада. Пахленица се вероватно налазила на
простору данашњег потеса Паклине и хидронима Паклински поток,
и затварала Поникве са северозапада.38 То значи да су се Бабаљ и
Г. и Д. Врбовићи морали налазити на северним, североисточним и
источним странама висоравни. У истом попису раније се помиње
село Доњи Врбовик, уписано након Доње Биоске. За њега се каже
да је у старом царском дефтеру уписано да становници овог села
чувају кланце на путевима који иду преко планине Волујак и према
Зворнику и Новом Пазару.39 У првом сачуваном попису становника
Смедеревског санџака из 1476. године помињу се, један иза другог
примићури подређени влашком кнезу Прибикару. За примићура
Вукача, сина Јонуса, каже се да држaо део села Врбовика. Примићур
Степан, син Покрајца држао је део села Врбовићи.40 Село Доњи
Врбовик се помиње као дербенџијско у попису из 1525. године, где
је уписано након Пониковице. Становници села су чували кланац
Вољеница, за који је А. Аличић претпоставио да је „можда Волујац
код Титовог Ужица“. Исто село је убележено и у дефтеру насталом
после 1528. године, где је уписано након дербенџијског села Доња
Биоска. Ту се каже да становници села чувају путеве у планинама
Доњи Врбовик и Лупава.41 Јасно је да је овде реч о истим селима
која се помињу у неколико пописа, и под нешто измењеним називом
(или је он погрешно транскрибован). Промена влашког статуса
становника села у дербенџијски пре пописа 1525. године није
изненађујућа. У време након турског освајања Београда 1521. године
почиње доба великих тријумфа султана Сулејмана Величанственог,
па је нестала потреба за постојањем статуса влаха - фулурџија
у Смедеревском санџаку. У временима када је он укидан на овим
просторима, један од начина за очување ма колико привилегованог
А. Аличић, Турски катастарски пописи III, 312; Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак 1476-1560. Земља-насеља-становништво, Београд 2004, 255.
38
ТК25, Užice 528-1-2.
39
Ово се наводи у детаљном попису Смедеревског санџака из 1572. године - А.
Аличић, Турски катастарски пописи III, 291.
40
А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 126-128.
41
А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 544; II, 451, 452.
37
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положаја за некадашње влахе - фулурџије био је превођење у статус
дербенџија, статуса који је такође подразумевао службу под оружјем
и извесне пореске олакшице.
Како смо видели из дела Ј. Вујића, планина Волујац се
прелазила пре доласка у село Заглавак. Такође је поменуто да су
се на обронцима данашње Јелове горе сусретали путеви (у извору
се помињу кланци, множина) који су водили ка северу (поменути
правац Зворника) и ка југу (ка Новом Пазару). Извесно је реч о
путевима које су чувале дербенџије из Доњег Врбовика код планине
Волујак. Могуће је да је Д. Врбовик заправо старо име села Заглавак,
јер се то име не помиње у писаним изворима пре 18. века. Помен
кланца из 1525. и кланац у дефтеру из 1572. године јасно сведочи о
једном микропроцесу разгранавања путне мреже на овом подручју.
Приложена слика калдрме на путу који је водио од Пеара ка Јеловој
гори (слика бр. 4) оставља утисак да је реч о саобраћајници за коју је
држава имала интерес да је одржава и стара се о безбедности путника
на њој. Такође се поставља питање - Да ли име реке Дервенте, која
настаје од неколико потока недалеко од места где се пут са Јелове
горе спушта у њену долину, чува сећање на стражарску службу
ранијих становника баш тог места?

Слика бр. 4:
остаци калдрмисаног
пута у Пеару, Биоска
(фотографисао Д. Костић
2017. године)
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Постоји етимолошка легенда која име места Заглавак
повезује са осветничким нападом на улогорени турски караван из
Сребренице који је путовао ка Ужицу.42 Из Заглавка пут је настављао
долином реке Дервенте, кроз Злодол, до Дуба, где се рачвао код
засеока Пејићи. Дуб није посведочен под тим именом у османским
пописима, чак и сами мештани села сматрају да је то новије име села
које подсећа на време када је околина била покривена густом шумом.
У османским изворима 16. века помињу се село Пеићи (Пеић), које
данас не постоји, али је могуће да се налазило на месту данашњег
истоименог засеока Дуба, у долини Дервенте, на раскрсници старих
путева.43
Изнад реке у близини поменуте раскрснице, налази се брдо
Градина.44 Одатле је један крак пута скретао ка западу, успињући
се уз брдо у близини старе дрвене цркве, па поред Градине на коси
Драјске главе преко засеока Драјићи на Мачоник (Мачонички крст),
одакле се спуштао ка ушћу Солотуше у Пилицу.45 У том пределу
налазила се важна раскрсница - поменути пут се спајао са путем
који је водио из Солотуше, а одатле је, пратећи ток Пилице, водила
траса пута за Пљесково (данашња Бајина Башта) и Дрину. У близини
ушћа Солотуше у Пилицу налази се и топоним Пусто поље, на коме
је постојала старија некропола са које су споменици искоришћени
као грађевински материјал за сеоску школу и друге сеоске зграде.

И. Мисаиловић, О пореклу топонима ужичког краја-Подручје Бајине Баште, УЗ 15
(1986), 380; Постоји и друга верзија која место турког страдања повезује и са Злодолом
и Костојевићима, чија имена се такође објашњавају везом са овим легендарним
догађајем. Ова верзија је и добро позната становницима поменутих села.
43
Село Пеићи помиње се у први пут у Детаљном попису Смедеревског санџака
који је настао после 1528.. године. Исто село јавља се као Пеић у Детаљном попису
Смедеревског санџака из 1559/60. године, а затим поново као Пеићи у Детаљном
попису Смедеревског санџака из 1572. године - А. Аличић, Турски катастарски
пописи II, 379; III, 77, 296.
44
У литератури је локалитет Градина заведен као средњовековни Пилица - Стара
Градина, у: Археолошки споменици и налазишта, 66; Ова градина помиње се и у: Љ.
Павловић, Соколска нахија, Средње Подриње, Рађевина и Јадар, Београд 2011, 561.
45
По сведочењу локалног свештеника Тимотијевића постоји локалној легенда по
којој је она подигнута на месту старије. Овим путем кретао се Ф. Каниц. Видети:
Ф. Каниц, Србија, 545, 546.
42
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Други крак пута у Дубу пратио је ток Дервенте. На десној обали реке
налази се топоним Селиште.46 Даље ка Добротину на левим обалама
налази се засеок Бурмази (у оквиру њега микротопоним Љетиште),
а изнад десне обале реке, преко пута поменутог засеока, уздише се
вис Градина. Траса је настављала даље ка селу Добротин. На ушћу
Добротинског потока у Дервенту налази се микротопоним Мраморје,
са некрополом стећака.47 Изнад леве обале Добротинског потока
налазе се микротопоними Градине (средњи део тока) и Драгина кула
(у близини ушћа у Дервенту), на наспрам њих, изнад десне обале
Дервенте, забележени су микротопоними Возник и Метаљка.48 Пут
је пратио ток Дервенте до њеног ушћа у реку Рогачицу, у данашњим
Костојевићима. Изнад поменутог ушћа се уздиже брдо Стража. У
његовој близини су се састајали путеви из Добротина и пут из Јакља,
о коме ће касније бити више речи. Од Страже пут се из долине
Рогачице пео на брдо Ободњик, и настављао даље ка Дрини, преко
села Сијерча, пратећи ток реке ка њеном ушћу у Дрину.49 Изнад десне
обале Рогачице, на коси која се ка реци спушта из Љештанског, налазе
се микротопоними Кулина, Градина и Крст. Североисточно од крста
је микротопоним Збориште.50 Недалеко одатле, у Ковачевићима,
засеоку села Својдруг, постоји некропола стећака поред које су
недавно откривени остаци позносредњовековне цркве.51 У близини
ушћа Рогачице у Дрину пут се рачвао - један крак је десном обалом
Дрине водио ка Црвици, и даље ка Пљескову, док је други ишао
ка Овчињи и Оклецу пратећи ток реке. Село Рогачица, друго име

Селиште је топоним који указује на постојање насеља, односно његових трагова,
на одређеном подручју. Р. Михаљчић, Селиште, у: ЛССВ, 674, 675.
47
Локалитет је истражила Емина Зечевић 2014. године; ТК25, Užice 528-1-2;
Valjevo 478-3-4
48
TK25, Valjevo 478-3-4.
49
У попису из 1476. године помиње се село Сирача. Вероватно је реч о простору
данашњег Сијерча - А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 30.
50
TK25, Valjevo 478-3-4; Нисмо успели да пронађемо никакву литературу о
поменутим микротопонимима, од којих су свакако највећу пажњу изазивају
Кулина и Градина. Локално становништво не зна никакве детаље везане за њих
који би нам били од помоћи.
51
Е. Зечевић, Мраморје, 159-160; Последња истраживања на овом локалитету
спровео је археолошки тим под руководством Е. Зечевић 2015. године. Том
приликом су на зидовима срушеног храма откривени остаци фрескосликарства.
Резултати ових археолошких истражвања још увек нису објављени.
46
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Станачко, помиње се у дефтеру из 1476. године.52 Налазило се
негде у долини истоимене реке, можда у близини истоименог нама
савременог насеља. Могуће је да други назив села потиче од речи
стан, којом су се означавала места у којима су каравани одмарали,
или ноћевали.53 У варошици је Ф. Каниц забележио постојање
средњовековне некрполе, али се о њој данас ништа не зна.54 Почетком
19. века на реци Рогачици у истоименој варошици постојао је и
камени мост.55 На коси која се са Гвоздачких планина спушта ка
десној обали Дрине налазе се остаци средњовековног града Козјака,
који је контролисао пут у његовом подножју (припада селу Овчиња).
Око овог града постоје и природни усеци у стени који су служили
као пут кроз тешко проходне стеновите пределе.56 Испод Козјака, на
локалитету Римљанско гробље, налази се оно што је преостало од
некада велике некрополе стећака. У суседном Оклецу, на локалитету
Приплав (Бела река) такође је забележено постојање средњовековне
некрополе, која је такође мања него што је забележено у 19. веку.57

Путеви преко Ужичке Црне Горе ка Дрини
Као што је раније у раду поменуто, постојао је пут који је
ишао од Ужица преко Јелове горе, ка северу. Иако ова траса не води
ни ка Дрини, ни ка Полимљу, овде је помињемо јер су је пресецали
попречни путеви који су ишли ка Дрини. Из Ужица су полазила
два пута - један уз Коштички поток, други са простора данашњих
Теразија, који су се спајали у подножју Церовића брда.58 Одатле се
пут пео уз обронке Јелове горе, и пролазећи поред Градине (Буар)

А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 120.
М. Динић, Средњовековна дубровачка караванска трговина, 305-330; Д.
Ковачевић-Којић, Стан, ЛССВ, 696.
54
Ф. Каниц, Србија, 549; Е. Зечевић, Мраморје, 157.
55
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији, 28.
56
Археолошки споменици и налазишта у Србији. Западна Србија I, 59; Љ. Павловић,
Соколска нахија, 484.
57
Е. Зечевић, Мраморје, 146-148.
58
Према сведочењу Јована Јовичића из Буара у подножју Градине налажени су
разни премети који представљају трагове некадашњег живота на том простору.
Поред грнчарије и оруђа, пронађен је и прстен са драгим каменом коме није
могуће ући у траг.
52
53
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водио ка Чаковини, затим на Ђаков камен, где се састајао са путем
из правца Кадињаче, и настављао према Кондеру.59 Ту се рачвао један крак је се спуштао ка Заглавку, други ка Сечој Реци, а трећи
је настављао на север преко Црног врха ка јакљанском засеоку
Ђорђевићи, и даље подножјем Церје ка Варди. У Ђорђевићима пут
из Ужица је пресецао старији пут, који мештани зову друм (или
турски друм), који је од Зарића ханова у Сечој Реци ишао уз Дивич,
па Ђорђевиће, и затим се спуштао низ јакљанске косе. Постојао
је још један пут из Сече Реке, кога сматрају млађим од поменутог
друма, који је водио преко Руде Букве и излазио на ужички пут
код места где је касније подигнута кафана „Борјак“. Истраживачи
античке прошлости ужичког краја сматрали су да је у време римске
владавине постојао пут који је преко Сече Реке, Костојевића и
Рогачице повезивао насеља у околини данашње Пожеге са онима на
простору данашње Бајине Баште, Скелана и Сребренице.60 Јакаљ,
Руда Буква и Сеча Река су села која се рано помињу у османски
пописним књигама.61 Могуће је да се траса једног од два поменута
пута поклапала са трасом пута из римског доба. На доминантном
вису Церје (913 м) налазе се остаци грађевине за коју мештани тврде
да представљају остатке осматрачнице (куле или чардака) одакле
се мотрило на путеве у подножју који су ишли за Ужице, Ваљево и
Сребреницу.62 Име данашњег села Варда је раније био назив ширег
предела око Церја у оквиру села Јакља.63 На две трећине пута од

Према Радулу Марјановићу из Заглавка пут преко Јелове горе је био калдрмисан.
Види: М.Зотовић, Најстарија прошлост, у: Историја Ужица (до 1918) I, Титово
Ужице 1989, 114, и старију литературу наведену у тексту.
61
Јакаљ се помиње први пут као село у Сумарном попису Смедеревског санџака из
1525. године. Руда Буква се први пут помиње у Поименичном попису Смедеревског
санџака из 1476, а затим и у Сумарном попису Смедеревског санџака из 1525.
године, а Сича (Сичо) Река се помиње у поменута два пописа из 1476. и 1525.
године - А. Аличић, Турски катастарски пописи I, 31-32, 555-556, 615-616.
62
По сведочењу Милоша Максимовића из Јакља.
63 То се јасно види на првој детаљној карти овог дела Србије: Ђенералштабна
карта Краљевине Србије 1:75.000, Косјерићи, Б.5; Такође и у делу Љ.Павловића,
који је описивао Варду као део Јакља - Љ. Павловић, Соколска нахија, 581; Р.
Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008, 151-153. Варда има исто
значење као и и стража. Топоним упућују на закључак да је некада на том месту
држана стража. Варда и Вардиште - место где се некада стражарило - помињу се у
српским средњовековним манастирским повељама. С. Мишић, Варда, Вардиште,
у: ЛССВ, 68; Ж. Вранић-Бијелић, Стража, у: ЛССВ, 714-715
59
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Ђорђевића до Церја, са десне стране, налази се локалитет Грчко
гробље.64 Некропола са стећцима евидентирана је и на локалитету
Раповина на Крушчици (данашње село Варда).65 На коси која се,
омеђена Дробњачким и Коштанским потоком, спушта са Церја налазе
се микротопоними: Црквиште на Игришту (Манастириште),
Игриште, гробље на Игришту. Источно и западно од Игришта
наилазимо на по једно Селиште.66 Траса друма, паралелна данашњем
магистралном путу Бајина Башта-Косјерић, остала је очувана у
дужини од око једног километра, од места где се до скоро налазила
хладњача до топонима Граовиште (види слику бр. 5). Пролазио је
кроз данашње засеок Томићи, поред Радоњића гробља, па преко
Кичера (засеок Стјепановићи), до Граовишта. Ширине је 1.5-2
м, местимично плитко усечен у стеновиту подлогу. По локалној
традицији њиме су се кретали каравани из правца Сребренице ка
Ужицу, или ка Зарића хановима у Сечој Реци, под оружаном пратњом
локалних становника. Од хана у Рогачици до Зарића ханова у Сечој
Реци путовало се друмом цео један дан (растојање 21 км).67 Од
Граовишта се одвајао локални пут који је преко засеока Ранковићи,
микротопонима Џемат, Капавац и превоја Вучак водио ка Годечеву.

Према сведочењу Милана Васића, некадашњег радника ЕПС-а, приликом
постављања бетонске бандере на локалитету нађене су људске кости и комади
грнчарије. Стари Бранислав Максимовић испричао је легенду по којој је Грчко
гробље настало тако што је извесни „грчки“ војсковођа погинуо у борби, па је
сахрањен недалеко од места погибије. Сваки њенов ратник је бацио по грумен
земље у раку, а како их је било много, настао је брежуљак.
65
Е. Зечевић, Мраморје, 100.
66
М. Максимовић, Трагом заборављених богомоља - прилог познавању старије
црквене историје ужичког краја, у: Српска теологија данас 2014. Зборник радова
шестог годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету
30. маја 2014 (приредио Р. Поповић), Београд 2015, 174-179; Преко Игришта
на Церје, према Варди, водио је пут кога мештани сматрају старијим од друма.
Миломир Мића Мартић сведочи да је у близини његове куће, у засеоку Мартићи,
(у коме постоји и Црквиште) налазио комаде опеке на траси тог пута. На Игришту
се налази локалитет Римско гробље, које није евидентирано у пописима античких
локалитета. Данас је преостао само један оштећени споменик на коме се види
текст писан римском капиталом.
67
По сведочењу Цветка и Милоша Максимовића из Јакља. Предање о Зарића
(х)ановима очувано је и у Сечој Реци - Н. Радосављевић, Сеча Река у народним
предањима и историјским изворима XV-XVIII века, Гласник. Историјски архив
Ваљево 30 (1996), 66-73.
64
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Друм је настављао низ Косу, па подножјем Главице силазио у Пусто
поље (Мраморје) у селу Костојевићи. Поменути потес налази се у
плодној долини на ушћу Јелошнице у Рогачицу, и ту су посведочени
трагови старије некрополе и старијег насеља.68 Узводно уз Рогачицу
налази се микротопоним Порта. Друм је из Пустог поља ишао на
Стражу, и одатље на Ободњик, као што је раније написано.

Слика бр. 5:
Остатак друма у
Граовишту, Јакаљ
(фотографисао
М. Максимовић
2017. године)

Према локалној легенди, становништво насеља у долини страдало је од неке
опаке болести, па су преци садашњих становника, досељени у поменуте крајеве
углавном у 18. и 19. веку, затекли само пусто поље и некрополу непознатог порекла
одн. мраморја. Мештани су их користили као грађевински материјал, па од
некрополе данас није остало ништа осим имена. Према сведочењу Косе Ранковић
и Бранислава Максимовића приликом радова на проширивању магистралног пута
Бајина Башта-Косјерић и изградње пута за Јеловик пронађене су драгоцености
којима је данас немогуће ући у траг.
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Путеви преко планине Таре
Горе описани пут од Ужица ка Вишеграду био је главна
саобраћајница за Дубровачке трговце који су долазили, или
пролазили кроз овај крај. Од Вишеграда се ишло на југ долином
Дрине (via Drine) ка Приморју, на запад ка Централној Босни и на
север преко планине Таре. Овде ћемо се задржати на овом трећем
путу преко планине Таре који није директно водио ка Ужицу, али је
значајан за сагледавање целокупне путне мреже овог простора. Овај
пут је од Вишеграда водио на север десном обалом Дрине до тврђаве
Хртар где је постојала скела за прелаз на леву обалу до села Стари
Брод. Северно од Старог Брода постојала је још једна скела која је
спајала села Татницу и Штитарево. Међутим, ову скелу за разлику од
оне код Старог Брода помињу тек османски извори с почетка 17. века.
Зато можемо претпоставити да овај прелаз није био толико прометан
или није ни постојао у средњем веку. Следећи прелаз северно од
Штитарева био је код ушћа реке Жепе што потврђује двојни топоним
Слап са обе стране Дрине.69 Од Хртара се ишло на исток путем који
је пратио долину Кука потока. Овај поток се 1604. године помиње
као речица Обрашница, а вероватно се и у средњем веку тако звао.
Исте године у османском дефтеру Босанског санџака се наводе села
којима је 1579/80. године потрврђен дербенџијски статус царском
наредбом. То су села Горње Обрамље (данас Обравње) и Превој чији
становници чувај пролазе, пут и мост који су сами саградили. Пут је
пролазио поред топонима Градина између села Обравње и Влаховићи
и топонима Градац северно од Влаховића. Ови топоними указују
на могућност постојања неких утврђења која су чувала овај пут.70
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine II, ob. S. Buzov, Sarajevo 2000,
479, 485; Б. М. Дробњаковић, Саобраћај на Дрини, Посебна издања Географског
друштва 15 (1934), 36; M. Vojnović, Medieval Landscape and Microhistrocal Geography
in the Vicinity of Fortress Hrtar, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 4
(2016), 133-134; TK.25,Višegrad, 527-1-2.
70
А. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosne iz 1468/69, Mostar 2008, 43; Данас не
постоји село Превој у долини Кука потока, али само име упућује на закључак да
се ради о превоју код потеса Стара Караула. Такође, није познато где се налазио
поменути мост. Вероватно између ова два села, али је свакако био мањих димензија
пошто се ради о потоку - Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine II, 466-467,
487; ТК25, Višegrad 527 2-3.
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Из Кука потока преко поменутог Превоја стизало се до Заовина
где се пут гранао у више праваца. Од Заовина један пут је ишао на
исток преко села Бијела Вода и Милошевца на Тари и обилазећи
планину Шарган са севера стизао до Кремне где се спајао са већ
описаним путем од Ужица за Вишеград. Други пут је од Заовина
ишао на север преко Митровца на Тари стрмом стазом до Перућца.
Од Заовина се ишло и ка северозападу до села Растиште одакле се
преко топонима Варда стизало до Предовог крста и кањона Бруснице
где је пронађен и један натпис-путоказ из 16-17. века.71 Од Бруснице
је пут настављао даље до Каменице, Јагоштице и других села на
западној страни Звијезда и Таре према Дрини. До неприступачних
села на овом делу планине Таре, као и на осталим кршним пределима
Средњег Подриња, стизало се кроз природне или вештачке усеке
у стенама које народ назива козли. Један такав пролаз постојао је
од Растишта према Орловом вису преко села Козла и Козланског
потока. Иза Каменице и Јагоштице са Таре се спушта у велики
кањон Дрине. Традиционално занимање становника овог краја са
обе стране реке Дрине била је сеча и обрада дрвета све до 19. века.
Дебла су спуштана преко точила до реке где су повезивана у сплавове
и одвожена даље низводно. Због овог занимања на току Дрине од
Старог Брода до Перућца било је више прелаза преко реке, али она
нису играла велику улогу у саобраћаној мрежи овог простора због
конфигурације терена. До високих гора ради сече дрвета стизало се
уским стазама просеченим кроз шуму - крчаницима.72

Г. Шкриванић, Путеви, 129; Топоним Варда се налази 1 km западно од Растишта
и представља археолошки локалитет на коме су пронађени трагови средњовековог
каменолома. Само име топонима упућује на средњовековно стражарско место уз
пут - С. Мишић, Варда, Вардиште, у: ЛССВ, 68; Лексикони националних паркова
- Тара, ур. М. Радовановић, Београд - Бајина Башта 2015, 33; ТК25, Višegrad 527
2-3; Натпис из кањона Бруснице који представља путоказ ка месту Предов крст
још увек није објављен. Посебну захвалност дугујемо Бориши Чолићу који нам је
уступио снимке поменутог натписа, као и Александру Ломи и Гордани Томовић у
реконструкцији и датирању уклесаног текста.
72
Точила су усеци у стени кроз које су спуштана дебла до реке Дрине. Има их
доста на западним обронцима планине Таре - Б. М. Дробњаковић, Саобраћај на
Дрини, 48-51; D. J. Deroko, Drina - geografsko-turistička monografija, Beograd 2004,
27-28; Љ. Павловић, Соколска нахија, 484, 488, 530; TK.25,Višegrad, 527-2-1, 5272-2.
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Са Растишта се други пут спуштао ка Дрини дуж реке Дервенте
до данас потопљеног Седачког поља. Ту је био прелаз преко реке
забележен у попису из 1604. године код села Седаче на левој обали
Дрине. На десној обали реке код ушћа Дервенте било је село Тихово
које се помиње код Ј. Перетића на путу од Вишеграда преко Таре за
Сребреницу. Ово место данас не постоји, а наводи се под именом
Тихиње-Тихање са прелазом преко Дрине у османским дефтерима из
1516, 1523, 1525, као и у дефтеру насталом после 1528. године. Пут
је даље ишао до Перућца пролазећи поред топонима Доња Дервента.
На овом делу и данас постоји локални пут усечен у кањон Дрине, али
је у средњем веку пут ишао ближе уз реку јер није било Перућачког
језера и ниво воде је био нижи. На излазу из Перућца, уз пут који
је ишао низводно паралено са Дрином, налази и једна од највећих
средњовековних некропола у овом делу Подриња. Поред велике
некрополе (према последњој евиденцији 85 стећака) о величини
средњовековног насеља на овом простору сведочи и податак из
Сумарног пописа санџака Босне (1468/69) где је насеље Перућица
(Перућац) уписано са 116 домова, 14 неожењених и 2 засеока.73
Од Перућца где се такође прелазила река пут је пратио десну
обалу Дрине до следеће скеле код ушћа реке Раче. На овом месту
се река прелазила до села Скелани на левој обали Дрине, а неких
3km узводно био је још један прелаз код Црвене Стене и близу ушћа
реке Пилице. Ово је вероватно прелаз који се помиње у османским
дефтерима 16. века као Брежица (Брезица) јер се код ушћа Пилице
налази топоним Подбријежје.74 Пратећи реку Рачу један пут је ишао
до манастира Рача, али није ишао даље од Градине где су пронађени
остаци утврђења из 6-7. века. Даљи пут уз реку Рачу спречава
непроходни кањон који се простире од Шљивовице до Копривне.

Д. Пантелић, Војногеографски опис Србије пред Кочину крајину од 1783. и 1784.
године, 109; А. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosne, 43, 164-165; Исти, Турски
катастарски пописи I, 347, 617; II, 26, 474; Opširni popis Bosanskog sandžaka iz
1604. godine II, 604; Лексикони националних паркова - Тара, 201; За водостај и ток
реке Дрине пре изградње бране код Перућца видети старе топографске карте Ђенералштабна карта Краљевине Србије 1:75.000, Бајина Башта Б5; A Monarchia
III. katonai felmérése (1:200,000), Zvornik 37-44 - http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/
topo/3felmeres.htm (приступ: 8.6.2017).
74
А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије I, 347,
617; II, 26, 474; Б. Дробњаковић, Саобраћај на Дрини, 26-36.
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Вероватно је и раније коришћен пут за Кремну преко брда источно
од манастира Рача који се данас користи.75 Од ушћа Пилице један
пут је ишао ка истоименом месту. Пролазио је поред Градине код
Обајгоре и спајао се са већ описаним путевима који су водили
долином Солотуше и преко Дуба.76
Дуж десне обале реке Дрине ишло се од прелаза код Раче па
све до Рогачице. Пут је пролазио испод остатака раносредњовековног
утврђења Вишесава и кроз село Црвицу. Овде је вероватно постојао
још један прелаз преко реке на шта упућује двојни топоним Црвица
са обе стране Дрине.77 Следећа скела за прелаз Дрине била је код
Рогачице према Петричу на левој обали реке. Петрич се помиње у
османском дефтеру из 1468/9. године као трг са скелом. У каснијем
дефтеру из 1523. године поред прелаза код Петрича помиње се и
мезра Пусто Поље са напоменом да се налази „с ове стране Дрине“.
Ова мезра је вероватно поље код Рогачице које данас носи назив
само Поље. Од Рогачице један пут је настављао даље уз Дрину све
до Малог Зворника, а овај пут је постојао и у античком периоду.
Остатке римског пута уз реку Дрину забележио је Ф. Каниц. Други
пут од Рогачице је водио на север за Ваљево преко Дебелог брда.78

Поред ове Градине археолози су истраживали неколико локалитета са остацима
сакралних објеката у околини манастира Рача - П. Праштало, Археолошка
истраживања на локалитету Лађевац - Ланиште - Скит Св. Ђорђа код
Бајине Баште, Рачански зборник 10/11 (2006), 42-47; М. Мандић, Резултати
археолошких ископавања на локалитету Црквина - Бајина Башта 2003-2004, на
истом месту, 48-64; М. Мандић, Љ. Мандић, Љ. Ђурић, Прелиминарни извештај
о извршеним археолошким сондажним ископавањима на локалитету Орашац, С.
Рача, СО Бајина Башта у 2004. и 2005. години, на истом месту, 65-71; Лексикони
националних паркова - Тара, 67; ТК50, Užice 528-1.
76
Град у Обајгори се налази у засеоку Ђурићи. Евидентиран је као средњовековни
град, али је са њега однет камен и није археолошки испитиван. У подножју
узвишења налази се и локалитет Црквиште - Археолошки споменици и налазишта
у Србији I, 66; Љ. Павловић, Соколска нахија, 561; Лексикони националних паркова
- Тара, 66; ТК50, Užice 528-1
77
Археолошки споменици и налазишта у Србији. Западна Србија I, 59; Лексикони
националних паркова - Тара, 173; Прелаз код Црвица је код Б. Дробњаковића забележен
као „данашњи прелаз“ - Б. Дробњаковић, Саобраћај на Дрини, 36; TK50, Valjevo 478-3.
78
Топоним Пусто Поље је доста чест на простору Средњег Подриња и шире
околине Ужица. У претходном излагању смо већ поменули топониме истог имена
код Пилице и Костојевића - А. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја
Западне Србије II, 26; Isti, Sumarni popis sandžaka Bosne, 74; Археолошки споменици
и налазишта у Србији. Западна Србија I, 19-22; Ф. Каниц, Србија, 546-550.
75
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Поред пута уз Дрину за саобраћај се користила и сама река.
Међутим, и пре изградње бројних брана пловидба Дрином била је
ограничена на сплавове и чамце због њених букова, брзака, вртлога,
плићака и истакнутих гребена. За веће лађе, и то оне плитког газа,
Дрина је била пловна само од Зворника до Сремске Раче.79 Прелази
преко Дрине у Средњем Подрињу налазили су се на скоро сваких 5
километара и од сваког од ових прелаза пут је водио до Сребренице.
Као богати рудник и највеће насеље на овом простору у средњем веку,
Сребреница је морала бити добро повезана са осталим градовима и
трговима. Од прелаза код Седача пут је водио испод једне Градине
ка западу пратећи ток Дрине све до града Клотијевца чији остаци
и данас стоје на стрмој стени изнад реке. Постоји могућност да је
у средњем веку и овде постојао прелаз преко Дрине који је чувала
тврђава Клотијевац. Водостај је био доста нижи, а на супротној
страни налазили су се топоними Козли и Орлово точило. Име села
Козли које се налазило на данас потопљеном делу Перућачког језера
сведочи о уским и стрмим стазама уз кањон, а Орлово точило сведочи
о спуштању дрвне грађе са Орловог виса до Дрине где је повезивана
у сплавове. Од Клотијевца пут је водио на север ка селу Љесковик
и даље преко Лубничког брда до Јасенове и Зеленог Јадра. Ту је био
трг забележен у османском дефтеру из 1468/9. године. Преласком
реке Зелени Јадар пут је настављао даље на север ка Сребреници.80
Од скеле код Седача други пут је ишао ка тврђави Ђурђевац и
даље на исток левом обалом Дрине. Пут је преко Пећи и Згуње стизао
до прелаза код Скелана. Изнад Скелана где је био прелаз преко Дрине
постоји неистражена Градина на коти 830 м. Од Скелана се преко
Бујаковића потока и Зеленог Јадра стизало до трга на истоименој
реци и даље до Сребренице. Пут је пратио ток Бујаковић потока
и Колске реке до села Радовчић и Крнићи. Пре уласка у ова села
пролази се поред брда Стражилац, а потом и испод једне Градине
изнад Радовчића. Одатле се након села Токољак и Постоље ишло уз
реку Зелени Јадар. Пут је од Скелана наставио да прати ток Дрине

Б. М. Дробњаковић, Саобраћај на Дрини, 48-51; D. J. Deroko, Drina - geografskoturistička monografija, Beograd 2004, 148-214; С. Мишић, Коришћење унутрашњих
вода у српским земљама средњег века, Београд 2007, 155-156.
80
А. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosne, 16-17, 43-44; Arheološki Leksikon Bosne i
Hercegovine (ALBiH) III, Sarajevo 1988, Klotijevac - 16.133; Ђенералштабна карта
Краљевине Србије (1:75.000), Бајина Башта Б5; TK25, Višegrad 527-2-1, 527-2-2.
79

63

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Миломир Максимовић, докторанд, Милан Војновић, докторанд

све до трга Петрич где је био још један прелаз преко Дрине. Одатле
се преко Стражевца стизало у село Жлијебац и даље левом обалом
Дрине све до Зворника.81

Путеви од Ужица према Полимљу
Од ужичке тврђаве пут се спуштао данашњом Градском
улицом ка насељу у долини реке Ђетиње (простору првобитног
трга). Одатле се ишло на исток преко села Пониковица, Тврдићи
и Здравчићи ка долини Западне Мораве или на југ ка Полимљу. У
17. веку Ђетиња се прелазила преко два већа камена моста: Ћулића
мост - ближи граду, и Касапчића мост - највећи камени мост који
се налазио у близини данашње железничке станице. Поред ова два,
помињу се још један камени и три дрвена моста.82 Након преласка
реке Ђетиње овај пут ка Полимљу је избијао на Забучје где су
пронађени остаци старе калдрме.83 Од Забучја пут се гранао у два
правца. Један је ишао на исток пролазећи испод Градине код Криве
Реке до Збојштице где се налази река Дервента. Од Збојштице један
пут је ишао према Дрежнику и пролазећи поред Градине пратио
ток В. Рзава до Моравице. Други пут је од Збојштице водио до села
Равни и реке Рзав где су пронађени остаци средњовековног града.
Одатле се преко Дервенте, леве притоке В. Рзава, ишло на исток ка
простору некадашње жупе Моравице или на југ преко Сирогојна и
Љубиша ка Новој Вароши.84
А. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosne, 44, 74; ALBiH 3, Đurđevac - 16.60; TК50,
Zvornik 477-4.
82
Челебија је забележио ктиторски текст записан на Касапчића - мосту, навећем
каменом мосту у Ужицу, у коме се наводи да је мост подигао 1627/8. године
Мехмед - бег Касапчић. С. Обрадовић је средином 19. века забележио народно
предање по коме је овај мост, као и мањи камени мост у близини тврђаве (Ђулића
мост) заправо дело српских неимара из времена Немањића која су Турци касније
доградили. Како су оба моста темељно срушена приликом повлачења Немаца из
Ужица 1944. године, немогуће је данас проверити да ли у томе има истине. E.
Čelebi, Putopis, 387; С. Обрадовић, наведено дело, 44.
83
Иако је Г. Шкриванић пре четири деценије на два места затекао остатке
калдрмисаног пута’’код села Велико Забучје’’, садашњи житељи овог краја (које смо
питали за помоћ) нису знали ништа о поменутом путу. Г. Шкриванић, Путеви, 129.
84
Археолошки споменици и налазишта у Србији. Западна Србија I, 61; Г. Шкриванић,
Путеви, 129; TK50, Užice 528-2, 528-.4; М. Благојевић, Жупа Моравице и земља
Моравице, Свети Ахилије у Ариљу. Историја, уметност, Београд 2002, 13-23.
81
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Други пут од Забучја ишао је ка Полимљу. Део овог пута описао
је поменути Евлија Челебија, а остатак се може реконструисати
на основу топонимије и археолошких остатака. Од Забучја пут је
избијао ка Мачкату, а одатле се ишло ка западу до Бранешког поља.
Из Бранешког поља пут је ишао до Подгорице где је заламао ка југу
до Стублића и Црног Рзава. Овај пут је крајем 19. века још називан
воштански пут јер је у Бранешком пољу заступљено пчеларство.
Постоји могућност да је раније то био назив овог пута, а неко насеље
је овде свакако постојало у средњем веку о чему сведочи некропола
стећака.85
Један пут је од Бранешког поља водио ка Шљивовици где су
пронађени остаци неког утврђења. Одатле се ишло ка селу Стрмац
где се пут спајао са већ описаним путем Ужице-Вишеград. Други
пут је од Бранешког поља и Подгорице водио до Семегњева где
је у османском периоду постојао хан на локалитету Ханиште. Са
Семегњева пут се спуштао обронцима Осојнице ка Вардишту где
се спајају Црни и Бели Рзав.86 Од села Мачкат, где су евидентиране
чак три средњовековне некрополе, главни пут је ишао на југ преко
брда Оманица, а онда поред Градине у чијем подножју се налази
Чајетина. На овој Градини су пронађени остаци тврђаве која својим
положајем доминира околином и вероватно је имала задатак да
контролише путеве преко Златибора. Према начину градње, где су
зидине прилагођене облику брда, претпоставља се да је утврђење
из средњег века. Одатле се пут спуштао ка води Стублић преко
Палисада и Криве брезе. Пут је након тога прелазио Црни Рзав код
Гмизове ћуприје или Пандурице. Након преласка реке стизало се
до Варошишта у подножју Кобиље Главе. Овде је вероватно био трг

E. Čelebi, Putopis - odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1967, 385-386;
Восак је био један од основних извозних артикала Србије и Босне у средњем
веку ка приморским градовима. Познато је да су Дубровачки трговци користили
путеве који су преко Подриња и Полимља водили ка долини Западне Мораве
па су вероватно користили и овај воштански пут - М. Динић, Дубровачка
средњовековна караванска трговина, 311-313; Д. Ковачевић-Којић, О извозу воска
преко средњовјековне Србије и Босне преко Дубровника, ИЧ 18 (1971), 143-152;
Љ. Ђенић, Мрежа караванских и кириџиских путева преко Златибора, 135; Е.
Зечевић, Мраморје, 97.
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који помиње народно предање. Поред имена топонима о постојању
трга сведоче и остаци неких грађевина на том локалитету који су
били видљиви почетком прошлог века уз реку Црни Рзав. Пут је
даље водио кроз шуму Чавловац, а порекло овог топонима упућује на
Чавленик - пут којим иду потковани коњи. Преко Чавловца стизало се
у долину реке Јабланице где се данас налази село Доња Јабланица.87
Опис пута Евлије Челебије од Ужица до Рудог је доста
сумарано представљен. Он је ишао преко села Оманице, које је данас
микро топоним код села Мушвете у ком су постојали остаци турског
хана. Затим је ишао преко висоравни Торник до Јабланице. Село
Јабланица је данас подељено на Горњу и Доњу Јабланицу и оба села
обухватају широк простор у долини реке Јабланице. Са друге стране,
Торник је висораван североисточно од Горње Јабланице, а постоји
и засеок Торник у истом селу.88 Изгледа да Евлија није користио
горе описани пут преко Варошипта и Чавловца, већ је од Чајетине
ишао на југ преко Торника до Горње Јабланице путем који се и данас
користи. Друга моћност је да име Торник представља стари назив за
целу планину Златибор, и у том случају можемо претпоставити да
је пут преко Варошишта и у Евлијино време био активан. Међутим,
остаци турског хана у Горњој Јабланици, као и старо гробље на
локалитету Мраморје (Грчко Гробље) потврђују постојање насеља,
али и пута који је ту пролазио.89
Од Јабланице пут је преко села Цигла избијао до села Штрпци
код ушћа Ријеке у Увац. Одатле се пут спуштао долином Увца до његовог ушћа где се рачвао у два правца. Један је ишао ка Прибоју и даље
узводно кроз Полимље, а други је ишао низводно и пратио ток реке
Лим до Рудог и даље ка Подрињу преко караванске станице Буковице.

Речник српскохрватскога књижевног језика, том 6, С-Ш, Нови Сад 1976, 833; Љ.
Ђенић, Мрежа караванских и кириџиских путева преко Златибора, 135-138; Е.
Зечевић, Мраморје, 142; ТК25, Užice 528-1-3, 528-1-4, 528-3-1, 528-3-2.
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нам је указао на етимологију имена Торник - E. Čelebi, Putopis, 385-386; Љ. Ж.
Мићић, Златибор. Антропогеографска испитивања, 446; ТК50, Užice 528-4.
89
E. Čelebi, Putopis, 385; Љ. Ж. Мићић, Златибор, 470-471.
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Од села Штрпци још један пут је водио ка Рудом преко оронима
Варда и улазио је у ову османску касабу са североисточне стране. Из
долине реке Лим одвајали су се други путеви који су преко Брезнице
(Пљеваља), Чајнича, Подриња и Језера водили ка приморским
градовима. Преко села Штрпци и топонима Ханска коса водио је и
пут од ушћа Увца до тврђаве Добрун долином речице Будимље.90
Ужице се развијало на самој раскрсници путева који су повезивали територије око Западне Мораве са Подрињем и Полимљем.
Изградња средњовековног утврђења на самом путу за Босну, у складу
са привредним и политичким околностима у време владавине цара
Уроша, као да је одредила за наредних неколико векова судбину града.
Све до 19. века Ужице се развијало захваљујући својој упућеност на
Босну и приморје. Стога се може рећи да је у периоду од 14. до 17.
века ова саобраћајница била његова жила куцавица. То је био једини
пут на коме је, поред караванског, и колски саобраћај био могућ,
где су се могли срести важни трговци тог времена, поворке људи
и теглећих животиња натоварених робом. Чињеница да је калдрма
очувана на неколико деоница до друге половине 20. века нас наводи
на закључак да је био квалитетано направљен и одржаван. Због тога
је разумљив велики број дербенџијских села задужен за старање
о безбедности путника на њему. Од осталих путева поменутих у
раду, поменули бисмо пут такође значај пута за Полимље, у коме
су се налазиле значајне караванске станице до којих су долазили
влашки поносници из залеђа Дубровника, често препуштајући
робу поносницима из шире околине Ужица. Што се тиче путева ка
Сребреници - ту се издваја пут преко Заглавка, Дуба и Пилице - на
коме је постојао дербенд, а велики број топонима и локалитета и
данас сведочи о старијој историји овог краја. Слика саобраћајница
између Ужица, Подриња и Полимља која је представљена у раду
одаје утисак разгранате путне мреже. Како је она реконструисана на
основу малог број сачуваних извора, удаљених међусобно неколико
деценија, па и векова, може се констатовати да она никако није
коначна и да постоји простор да новим истраживањима, нарочито
теренским, она постане још јаснија и детаљнија.

E. Čelebi, Putopis, 385; М. Динић, Дубровачка средњовековна караванска
трговина, 311; A. Bejtić, Stari trgovački putevi u Donjem Polimlju, 176-177; Р. Ћук,
Караванске станице у Полимљу у средњем веку, Милешевски записи 2 (1996), 7-24.
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Summary
Road conections of Uzice with the Lim and
the Drina Regions (14th-17th century)
In this article we have presented old roads which connected
Užice with Podrinje and Polimlje regions from 14th to 17th century.
Previous historical contributions in this research field were extended with
information from various sources - Ottoman survey registers, toponyms,
microtoponyms, as well as field research. The old market town of Užice
was growing in the area where important roads from Polimlje and Podrinje
regions crossed. Foundation of fortress of Užice in the 14th century, as
well as progress of settlement placed in the valley of the Đetinja river
is directly related to this road. Unlike the old roman roads, those from
medieval and Ottoman period were narrow, mountain roads used mainly
for caravan trade. Special guards were in charge of security on the roads
- Varda, Vardište, Straža, Kula are some toponyms which still remind
us of that. The most important road that connected Užice with Podrinje
region was the road Užice - Stapari - Bioska - Kremna - Šargan - Dobrun
- Višegrad. Two important roads connected Užice with Polimlje. The first
one was Užice - Mačkat - Varоšište - Donja Jablanica - Hanska kosa, and
the other one was Užice - Mačkat - Čajetina - Gornja Jablanica - Hanska
kosa. Besides these, there were many other less important roads. Modern
roads were commonly built at the same route like previous Roman,
Medieval and Ottoman ones, making almost impossible to trace older
constructions in situ.
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УЛОГА КНЕЗА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА
У ОСНИВАЊУ ШТАМПЕ У СРБИЈИ
Aпстракт: Кнез Милош Обреновић, иако неписмен, био је
свестан значаја штампе и развоја штампарства у ослобођеној
Србији, углавном са аспекта потреба спровођења јавне власти,
односно сопствене власти. Постојање штампарије и дневних
новина, on је сматрао елементима државности, којим су се
стварали услови за његову, како унутрашње-политичку, тако и
међународну легитимацију. Због тога је значајне напоре улагао
прво у набавку штампарије а потом и у регулисање функционисања
токова масовног комуницирања које је донела штампа у Србији.
Иако постоје неслагање о његовој улози, једни сматрају да је била
позитивна, док други тврде супротно, нико не спори Милошев значај
у оснивању штампе у Србији. Осим тога, однос Милоша Обреновића
према штампи, новинарима и другим посленицима јавне речи тога
доба може се посматрати кроз призму парадигматског односа
власти према медијима уопште у Србији. У том смислу научни
осврт којим се баца светло на овај сегмент Милошевих активности
пружа могућност да се јасније прикаже његова улога у оснивању прво
штампарије а потом и дневних новина у Србији, у смислу стварања
могућности за свеобухватну њихову оцену.
Кључне речи: Милош Обреновић, Србија, штампарија,
штампа, новинари, Димитрије Давидовић, цензура, новине, Новине
Србске...
Док су у развијеним земљама Запада, током XVIII и XIX века,
јавност и јавно мнење постајали чиниоци политичког живота, а
борбе за слободу штампе биле већ увелико добијене и верификоване
у нормативној и политичкој сфери комуникационих процеса, Срби
су живели у туђој држави, поробљени и без икаквих личних и
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колективних права. Због немогућности да се оствари континуитет
развоја, културна, економска, правна и друга достигнућа Немањића
угасила су се у вишевековном ропству. У таквим условима није
могло бити говора о испољавању било какве политичке воље.
Срби су се повукли у приватност својих домова и села и далеко
од очију зулумћара чували свој национални идентитет и верску
опредељеност. Почетком XIX века, међународна ситуација иде
Србији на руку, па она, под притиском Русије, добија елементарни
облик аутономије у оквиру Турске царевине. Хатишерифом из
1830. године, Срби су добили слободу вероисповести, наследног
кнеза који ће уз Савет управљати аутономијом и уређивати је, један
облик оружаних формација, могућност да отворе школе, болнице,
штампарије, поште. Укидањем свих власничких и управних позиција
Турске, у Србији су се створили услови за брз развој у свим сферама
друштвеног живота.
Од престанка рада последње штампарије у Србији за време
турске владавине у Косјерићу, у манастиру Мркшина Црква, 1566.
године, до оснивања нове, прошло је пуних 265 година. Случај
је хтео да обнављање штампарства у Србији опет буде повезано
са ужичким крајем с обзиром да је Кнез Милош Обреновић био
најзаслужнији за набавку штампарије 1831. године. Први званични
захтев за оснивање штампарије проналазимо у молби (Височајшој
Порти от Народа Серпског прошение) који је Савет упутио Порти
1816. године, а у којој се између осталог тражи „да би дозвољено
било у местима где Књаз и Савет за добро нађу, школе водвизати
и науке сваке по возможности својој заводити и печатњу књиг
(типографију) имети.“1 Иако се Милошево име не може директно
довести у везу са наведеним документом у коме се помиње захтев за
оснивање шмапарије на подручју Србије, евидентно је да без његове
сагласности он не би могао да буде ни истакнут. Каснија дешавања
даће за право тврдњама да је Милош, свестан значаја штампарије
превасходно за државну управу, пресудно утицао на конципирање
наведеног „прошенија“. Наиме, од 1816. године до 1831. године, он је
директно, и без сагласности Порте, у два наврата покушао да купи
штампарију. Први покушај био је везан за Михаила Германа коме је
Милош, као свом представнику у Петрограду, највероватније 1825.
године, дао налог да, осим заступања српских интереса у Русији,
1

Плавшић Л. 1959. Српске штампарије од краја XV до средине XIX века,134.
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пронађе штампарију и да је купи. Осим што постоје подаци да се
Герман за штампарију распитивао код Николе Греча, штампара у
Петрограду, подаци да му је 14. јуна 1826. године из Народне Благајне
исплаћено 36.000,00 гроша, и то 24.000,00 за штампарију и 12.000,00
гроша за транспорт и путне трошкове, у потпусности сведоче о
озбиљности наведеног покушаја.2 Међутим, из непознатих разлога,
Герман није извршио набавку штампарије. Други покушај куповине
штампарије био је везан за Вука Стефановића Караџића коме је
Милош, осим налога да пронађе и купи штампарију, дао „петстотина
талира“ или „хиљаду форинти“,1827. године. Стицајем околности,
ни овај покушај није успео, а потом се дуго коментарисало да је
основни разлог био то што је Караџић новац за набавку штампарије
потрошио. Било је потребно да Милош, 1856. године, Вуку пошаље
сведочанство да није добио новац за набавку штампарије већ само
за путне трошкове како би се у потпуности развејале наведене
сумње. У истом сведочанству Милош је потврдио да је Вуку поред
новца за пут дао налог да пронађе и уговори куповину штампарије.3
Штампарија је коначно купљена у Петрограду, у новембру месецу
1830. године, одмах након издавања Хатишерифа, од 11. септембра
1830. године, којим се у тачки 8 даје Србима право да могу оснивати
школе, болнице и штампарије. О снажној Милошевој потреби за
штампаријом сведочи и део писма које је у јесен 1830. године упутио
својим изасланицима у Петрограду, Авраму Петронијевићу и Цветку
Рајевићу, у коме се каже: „Притом препоручити не изостављам и
за печатњу, које још у Отечеству немамо, а која нам је толико
нуждна.“4 За штампарију је из државне касе издвојено 75.792,00
гроша „за штампарски прибор и намештај“ и 26.163,23 за „прибор и
друге типографске ствари“ што сведочи о томе да штампарија није
поклон руског цара, како се дуго коментарисало, већ да је купљена.5
Одмах по доласку у Београд, Цветко Рајовић, 24. маја 1831. године,
упутио је Милошу писмо у коме га је обавестио да има „већ три
дана како је приспела типографија“, те да је иста у одличном стању,
али да су књиге које су је пратиле „покварене“ од превелике влаге.
На наведено писмо, Милош је Рајовићу одговорио 27. маја у коме

Арнаутовић А. 1912. Штампарије у Србији у XIX. веку, 17-18.
Ибид. 23.
4
Плавшић Л. 1959. Српске штампарије од краја XV до средине XIX века: 142.
5
Будимовић В.1911. Историја српских штампарија: 31.
2
3
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му је, између осталог, рекао: „Колики су пут за леђа прешле није
чудо што су тако приспеле те нису где у путу сарањене“, и додао:
„А место за књиге определиће вам моја Љубица где ће те дати нужне
рафове начинити и сложити“.6 Набавка штампарије у Русији, по
Будимовићу, имала је политичку природу.7 Међутим, Будимовић је
изнео и тврдњу да је Милош Обреновић и пре Хатишерифа од 1830.
могао да купи штампарију, користећи чињеницу да „је велики новац
увек имао сигурног дејства код подмитљивих турских чиновника,
али да то није урадио због негативног става према штампи и
„увођењу новина“.8
Прва штампарија у Србији, од самог почетка, добила је статус
важне државне установе о чијем су уређењу и делатности водиле
бригу највише државне власти. У почетку, док су између кнеза и
државе финансијска питања била нерегулисана, штампарија је
сматрана власништвом кнеза Милоша. Отуда и називи Књажеска
печатња, Књажеско Српска Књигопечатња9. Колико је кнез Милош
држао да је он одлучујући фактор заснивања штампарства у Србији
говори један занимљив догађај. Наиме, обилазећи, једног јесењег
дана 1833. године, штампарију, на једној од штампарских машина,
која је била поклон митрополита Мелентија, приметио је плочицу
на којој је писало име дародавца. Узвикујући : „А шта је ово, а шта
ће то овде, море?!“, Милош је палицом коју је држао у руци потпуно
разбио стаклени оквир поменутог натписа.10
Оснивање и уређење штампарије захтевало је велика финансијска средства која се нису могла покрити текућим приходима, па
је државна благајна морала стално дотирати њен рад. Јасно је да
без Милошеве сагласности таква врста помоћи није била могућа.
Међутим, два документа којим се уређује рад у штампарији директно
указују на државни значај који јој Милош придаје. Први документ
Наставленије о дужностима чиновника књажевствене Србске
Типографије Милош Обреновић је, 11. јануара 1833. године, послао
администратору штампарије Димитрију Исаиловићу. Наведеним
документом је био прописан делокруг рада свих запослених у

Ибид. 33.
Ибид.
8
Ибид. 22-27.
9
Дубовац Ј. 1975. Штампарство и графички радници у Србији 1831-1941: 21.
10
Јакшић, В. 1873. Постанак и развиће штампе у Србији: 22.
6
7
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штампарији на челу са администратором који је „први и најстарији
чиновник“. Он је, поред осталог, дужан да сарађује са дворском
цензуром, те да цензору шаље дела која прегледа ревизор11. Осим
сегмента који се односио на цензуру, значајан сегмент наведеног
документа односио се на цену штампања по којој се она одређује
тако „како ће један табак наше печатње у десетак гроша јевтиније
стати, нег у Будимској Типографији“.12 Овај део Наставленија,
према Јовану Дубовцу, представља жељу Кнеза Милоша да
штампарију позиционира на ширем тржишту ван граница Србије и
на тај начин да повећа ауторитет српске државе у повоју.13 Други
документ Типографско објавлениије, објављено 01. јануара 1834.
године у Крагујевцу, иако је потписао Адолф Берман, директор
штампарије, посредно се доводи у везу са Милошем Обреновићем.
Наиме, Лазар Плавшић сматра да Берман није могао да буде аутор
наведеног објавленија јер је оно једним делом представљало
пропагандни али и политички апел, не само „Роду србском“ већ и
„целом осталом читајућем и с књижевним делима занимајућем се
иностраном Публикуму“ који службеник његовог ранга није могао
самостално саставити.14 Претпоставља се да је наведено објавленије
Берман потписао из пропагандних разлога како би заинтересовани
из иностранства стекли поверење у штампарију, између осталог,
имајући у виду познату стручност немачких графичких радника.15
Посебно је интересантан део у коме се помиње значајно нижа
цена штампања књига него у свим оближњим штампаријама „на
собствено височајне повеленије Светлог Књаза“.16
Да је Милош пратио рад штампарије сведочи и податак да
је, 1834. године, од Димитрија Давидовића, тада „попечитеља
правосвештенија“ и уредника Новина Србских, тражио објашњење
због чега у штампарији није штампано више књига, а који се
правдао заузетошћу штампарије у штампању Часловца Глигорија
Возаровића, иначе Милошевог рођака.17

Арнауговић А. 1912. Штампарије у Србији у 19. веку: 33.
Ибид. 34.
13
Дубовац Ј. 1975. Штампарство и графички радници у Србији 1831-1941: 22.
14
Плавшић Л. 1959. Српске штампарије од краја XV до средине XIX века: 150.
15
Ибид.
16
Ибид. 148.
17
Арнауговић А. 1912. Штампарије у Србији у XIX веку: 42.
11
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Како би помогао рад штампарије која није могла да се
издржава из сопствених прихода, кнез Милош је, 12. јула 1835.
године, актом „Привилегија нашој типографији у Београду“, истој
дао монопол штампања на подручју Србије, а истовремено је, према
Арнаутовићевом мишљењу, објавивши наведене привилегије, 24.
јула у Новинама Србским, утврдио као државну штампарију.18 У
наведеном документу се каже: „Поводом тим што Наша Типографија
к постојанију своему потребује нека преимушчества дајемо истој
Нашој Типографији ову привилегију, која се у томе састоји да само
она може издавати: Новине Србске, Календаре, Забавнике и Црквене
књиге. Ово се право Нашој Типографији искључително даје, тако, да
горенаведена дела нико други осим Типографије издавати не сме“.19
Још један акт говори о настојању Кнеза Милоша да омогући
опстанак Новина Србских, а истовремено утврди привилегован
положај државне штампарије, с обзиром да је иста имала монопол на
штампање наведених новина. Наиме, у документу Слово књажеско
Народној Скупштини Спасовској о держању Новина Србских, Милош
је, 28. маја 1837. године, предложио скупштини да се службеници и
установе у Србији наредбом обавежу на претплату. По наведеном
предлогу, Новине Србске, које је штампала државна штампарија,
морају држати чиновници „почињући од капетана па на више“,
Совјет, карантини, ђумруци, свака општина у којој има школа,
манастири, као и кафане и јавна места.20 На тај начин обезбеђено је
тржиште и приходи како за лист тако и за штампарију.
Брига Милоша Обреновића за штампарију огледа се и кроз
његову заинтересованост за материјално стање у њој. У једном
писму, упућеном Димитрију Исаиловићу, од 11. јануара 1833. године,
Милош захтева да се изврши попис у штампарији како не би дошло
до крађе инвентара. Након што му је Исаиловић, 12. марта, послао
листе пописа инвентара, Милош их је 24. марта вратио, тражећи од
Исаиловића да попис изврши и по вредности и по количини, како би
се одредила укупна вредност штампарије, те да наведене документе
потпише заједно са Алексом Симићем и Цветком Рајовићем.21

Ибид. 46.
Будимовић В. 1911. Историја српских штампарија: 59.
20
Плавшић Л. 1959. Српске штампарије од краја XV до средине XIX века: 160.
21
Будимовић В. 1911. Историја српских штампарија: 41.
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Нема сумње да је Милош стављајући штампарију у
монополски положај обезбедио њен рад и опстанак, али је он у исто
време, према Плавшићу, за наредних двадесет година онемогућио
не само отварање других штампарија, већ и развој новинарства у
Србији.22 Наредбом кнеза Милоша, од 05. октобра 1838. године,
Државна штампарија стављена је под управу Попечитељства
просвештенија, да би од 10. марта 1862. године иста била стављена
под надзор Министарства унутрашњих дела.23
Годину дана после доласка штампарије у Србију, штампано
је махом оно што је било потребно за канцеларије, протоколи,
деловодне књиге, путне исправе, лозови за лутрију, а јављала су се и
приватна лица која су штампала „објавленија“. Прва штампана ствар
била је објава Cholera morbuzs (Средство против колере), штампана
9. септембра 1831. године, а занимљиво је и једно „објавленије“ о
слону, који је тих дана у Београду приказиван радозналој београдској
публици. Наиме, власник слона тражио је да му се одштампају
плакати, што је одобрено, и „објавленија“ су се нашла на сваком углу
града. Интересантно је да је одштампани слон изазвао сензацију као
и живи, а Берман пише кнезу како је народу толико стало „да виде
како ја слона на артију доносим“.24
Већ тада је постојала потреба за издавањем једног листа,
који би био званично државно гласило, а на коју су указивали
имењаци, Димитрије Исаиловић и Димитрије Давидовић. Све
чињенице говоре о томе да је и сам Милош Обреновић био свестан
неопходности да Србија мора имати свој лист, како из унутрашње
политичких, тако и из међународних разлога. Наиме, он је схватао
значај штампе не само са аспекта информисања, већ и као средство
политичког утицаја. У том смислу је познато да је Милош преко
своје Канцеларије слао дописе редакцијама иностраних новина како
би се инострана публика информисла о дешавањима у Србији у
жељеном смеру. По његовом налогу, 1830. године, листу Allgemeine
Zeitung, уплаћено је 100 златних дуката како би исти објавио чланке
о Србији.25 Осим тога, у кнежеву Канцеларију стално је стизало неколико страних листова који су превођени и читани кнезу Милошу.

Плавшић Л. 1959. Српске штампарије од краја XV до средине XIX века: 160.
Бјелица М. 1975. Политичка штампа у Србији 1834-1872: 25.
24
Арнаутовић А. 1912. Штампарије у Србији у XIX веку: 54.
25
Бјелица М. 1975. Политичка штампа у Србији 1834-1872: 10.
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Према писању Ота Пирха, Милош је, 1829. године, добијао Petersburger Zeitung, Augusburger allgemeine Zeitung, Ossterreichischer Beobacter i Constutionel.26
Милош је, као веома опрезан и неповерљив човек, дуго
размишљао коме да повери уређивање листа и одреди његову улогу.
Нарочито је био обазрив према интелектуалцима који су долазили
из Аустрије, њиховим политичким схватањима и погледима.
Забрињавали су га и догађаји у Европи где су се владе бориле против
штампе, нарочито после револуције у Паризу.27 Због тога је пробни
број Новина Србских штампан 1832. године, али је стално излажење
одложено до 1834. године, када је, 05. јануара у Крагујевцу, штампан
први број.
Иако постоје схватања да је први број Новина Србских
штампан без цензуре, то у потпуности није тачно28. Наиме, Милош
је актом „Основанија по којима књажевско српска канцеларија у
Србији књиге цензурира“, од 12. децембра 1832. године, штампаном
у Забавнику Димитрија Давидовића за 1833. годину, регулисао
ограничења у штампању књига, али и свих других докумената
штампаних у српској штампарији. У њему се каже:
„У Србији се неће ни једна књига печатати у којој би написане биле:
1. Хула против божества
2. Хула против вјероисповеданија Христјанског
3. Мисли саблазитељне благонаравију
4. Мисли против правитељства српског и његових чланова
5. Мисли противу правитељства страних и њихових чиновника
6. Пристрасна ружења и грђења личности, чије му драго, у књигама
или реценсијама књига
7. Које би написане биле с писменима љ, њ, и ј по ортографији
познатог списатеља Вука Стефановића Караџића
8. Које би написане биле без малог и великог јера и без писмена
јери.“
Кнежева канцеларија се није задовољила само забраном, већ је
наложила писцима и чиновницима да се „по примеру Руса придржавају ортографије која се у црквеним нашим књигама набљудава.“29

Ибид.
Скерилић Ј. 1911. Историјски преглед српске штампе 1791-1911: 23.
28
Бјелица М. 1975. Политичка штампа у Србији 1834-1872: 17.
29
Будимовић В. 1911. Историја српских штампарија: 51.
26
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Наведени акт је, према Арнаутовићевом мишљењу, био
резултат нових политичких околности у Србији, с обзиром да је
Милоша и друге повлашћене главешине стављао „ван домашаја
јавне критике.“30 Осим тога, он је уважавао стварност међународних
односа у којима је Србија у зависном положају и слаба, те је морала
водити рачуна да се они не поремете на штету Србије. Такође, питања
вере, јавних односа између појединаца, као и питање увођења новог
правописа, нашли су места у наведеном документу. Није искључено
да су се и лични Милошеви односи са Вуком Стефановићем
Караџићем „преломили“ у Основанију.
Према Будимовићу, идеја за успостављање цензуре није
потекла од правника већ од Димитрије Исаиловића. Као доказ он
нуди писмо које је Исаиловић послао кнезу Милошу 25.10.1831.
године у коме га моли да му због нарушеног здравља да посао цензора
у новооснованој штампарији који ће према његовом мишљењу
бити неопходан31. Цензор ће, према мишљењу Исаиловића, након
што прочита дело за штампу намењено, забранити све оно „што би
против вере и закона, против владенија и уредбе државне, против
ураствености, честитости и тако зовомог морала било“.32 Међутим,
постоје и схватања да је Димитрије Давидовић идејни творац и
састављач основа цензуре те да су оне „његова исповест.“33
Разлози за увођење цензуре нису се састојали само у
Милошевој жељи за контролом и управљањем у сфери масовног
комуницирања, јер је та контрола фактички била остварена
монополом државе на њу. Они су се пре свега испољавали у жељи за
интеграцијом у поље међународног комуницирања. У том смислу,
давала је гаранције владаоцима, владајућим инсти-туцијама и
конзервативним европским режимима да не треба да зазиру од
штампаних дела из „бунтовничке и устаничке“ Србије, те да их
могу слободно пустити преко границе. Наиме, увоз књига из Србије
у Аустрију био је забрањен из економских и политичких разлога.
Стога је било неопходно приволети аустријске власти да отворе
границе за српске књиге. Милош је због тога преко Митрополита
Стратимировића из Сремских Карловаца упознао аустријског

Арнаутовић А. 1912. Штампарије у Србији у XIX веку: 88.
Будимовић В. 1911. Историја српских штампарија: 50.
32
Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 59.
33
Шумаревић С. 1930. Димитрије Давидовић: 82
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цара са строгим цензорским прописима у нади да ће он дозволити
слободан проток новина и књига (Раденић,1969: 62). Такође, он пише
генералној команди у Петроварадинској тврђави да га извести ако је
потребно спровести још неко ограничење и он ће га „набљудавати не
би ли се само узајамна трговина с књигама поспјешила“.34
Уредба о цензури није била само експлицитна политичка
порука Западу већ и Истоку, у којој се признаје пример Руса и
њихово вођство. Жеља кнеза Милоша да се у комуникативној
сфери не повреде велике силе долази до изражаја три месеца по
излажењу Новина Србских када се у њима појављује текст у коме
се критикује политика Француске и Енглеске у односу на Русију и
Турску. Разгневљен што је једно „пискарало“ дало себи за право да
критикује велике силе, Милош одређује Лазу Теодоровића за цензора
Новина Србских. У писму које му је поводом тога упутио (а које је
имало снагу званичног акта и може се сматрати првом уредбом о
цензури новина у Србији), 27. 03. 1834. године, он пише: „Србске
новине излазе, а немају цензора. То никакав разуман народ не чини
већ новине подлежу разумној цензури“. Затим додаје : „Ви ћете пак
назочно мотрити на то:
1. Да се ништа у новине не ставља што би било као примечаније
собствено самог нашег новинара о политики и поступку страних
держава, а особито да се не поткраду у новинама нашим речи
слободне мислене;
2. Да ништа таково у наше новине не уђе што би противно било
страним державама, јер ја нећу, да се и један кабинет страниј и једно
страно лице од наше стране увређен нађе;
3. Вообшче нек у новине наше ништа се друго о страним державама
не меће, разве толико колико у страним новинама пише више ни
речи;
4. Да се ни оно унутра не ставља што би нашој политички у чему год
буди најмање, противно било.“35
Милош на крају ставља до знања новопостављеном цензору
да ће, ако се у новинама појави нешто противно његовим упутствима,
бити крив цензор а не новинар.36 Оба наведена акта о цензури
остаће на снази до 01.7.1841. године, када је влада Милошевог сина,

Будимовић В. 1911. Историја српских штампарија: 52.
Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 66.
36
Ибид.
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кнеза Михаила Обреновића, донела две уредбе којима је за дужи
период регулисан рад на уређивању и цензурисању новина и књига.
Били су то „Пропис уреднику „Новина Србских“ и „Дужност цензора
при Правитељственој типографији“.37
Пропис уреднику Новина Србских има 9 чланова у којима
се дефинишу дужности и обавезе уредника новина. Он је дужан
припремити на време све материјале које ће штампати како се не
би каснило са издавањем (1). Такође, има обавезу да прочита све
иностране новине које добија штампарија, те да из њих изабере и
преведе оно што ће највише интересовати домаћу и инострану
публику (2). Тако изабране и преведене и за штампу предвиђене
рукописе, уредник је дужан предати цензору који ће их по правилима
цензуре прегледати, по потреби избрисати или преправити, након
чега ће дати дозволу за штампање (3). Све информације везане за
српску управу уредник ће добијати од кнежеве канцеларије. Уредник
може, уз одобрење цензора и вишег надлежства, сам написати неке
мање важне извештаје (4). Уредник је дужан да сарађује „почесто“ са
„Попечитељем Внутрешњих дела“, како би догађаје из унутрашњости
Србије могао преко новина саопштавати (5). Уредник је дужан да у
новинама презентује цене са иностраног тржишта, како би помогао
тржишној орјентацији домаћих трговаца (6). Пропис предвиђа
постојање додатка - тзв. Економског листа, у коме уредник треба
да изабере оне текстове који ће читаоцима бити од користи. Поред
економских, он би садржавао прилоге из историје, науке, уметности,
медицине и тако даље (7). Уредник мора да води рачуна и о стилу и
језику који ће бити у новинама заступљен, да користи „најчистији
стил и језик“, те да избегава коришћење дугачких, замршених и
неразумљивих реченица, јер се читањем новина у народу најлакше
језик може „полепшати и изобразити“ (8). На крају, каже се да је
уредник новина директно подређен Министарству Просвете (9).38
Други акт - „Дужности цензора при правитељственој
књигопечатњи“ има 11 чланова и то је у ствари била само допуњена
и измењена уредба о цензури књига из 1832. године. Прва два члана
су идентична док су остали измењени и допуњени:
3. Мисли и израженија саблазитељна противна благонаравију;
4. Израженија против Правитељства српског и његових членова;
37
38

Бјелица М. 1975. Политичка штампа у Србији 1834-1872: 31.
Зборник закона и уредаба у Кнежевини Србији број 2: 44-46
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5. Непристојна израженија против страних правитељства;
6. Подла и пристрасна израженија, клонећи се похвали или руги ма
коег лица;
7. Пристрасна и саблазитељна ружења и грђења личности изузимајући препирања учених људи о језику и другим предметима која се и
код других народа дозвољавају и која ако нису претерана доприносе
повећању знања;
8. Књиге славних учених мужева издане и за класична дела признате,
ако нису супротна цензури, могу се штампати и преводити, и на
корист народног знања издавати. Ова одредба се односи и на Новине
Србске, тј у њима се могу штампати преведени текстови „на истини
оснивати“ из страних новина.
9. Ако би цензор посумњао у дозволу за штампање дела, дужан је
да дело пошаље министру просвете, а од Совјета потражи упутство;
10. Фактор штампарије не сме ништа штампати без одобрења
цензора;
11. Књиге грађанског политичког и „учебног“ садржаја и школске
књиге цензурисаће цензор при штампарији. Црквене књиге и
књиге које претресају верска питања цензурисаће се у Београдској
Митрополији.39 Ова два акта којима се регулише медијски простор
у Србији важиће до 1870. године када Србија добија први Закон о
штампи.
Настанак јавности у обновљеној Србији везан је за покретање
штампе и њено коришћење за потребе управе и кнеза Милоша. На тај
начин, она је била запоседнута искључиво активностима државних
органа, па се може рећи да је јавно било синоним за државно, или
боље рећи - Милошево.
Своје схватање о улози јавности и стварању публике, кнез
Милош износи у једном занимљивом акту из 1837. године који носи
име „Представленије народној скупштини спасовској о држању
Новина Србских и објавленију уредба земаљски посредством исте.“
О његовим економским конотацијама говорили смо у делу везаном
за монопол штампарије. Међутим, много је битније што је у њему
Милош експлицитно изразио жељу и потребу да користи штампу
за циљеве управе чиме „адресати јавне власти постају у правом
смислу публика“ (Хабермас, 1969: 32). Наиме, он у њему упућује на
неопходност објављивања уредаба власти како би их свако знао и у
39

Ибид. 47- 49.

84

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Улога кнеза Милоша Обреновића у оснивању штампе у Србији

складу са њима се понашао. Притом, он указује да власти не
могу сваком понаособ преписивати уредбе нити могу непрестано
„по народу ићи и уредбе објављивати и толковати које се после
објавленија лако заборављају“.40 У том смислу он наставља : „Ја сам
мислио о средству како би се најбоље и најсходније цјели уредбе ове
објављивале и нашао сам да ће најбоље а најудобније бити да се све
уредбе земаљске посредством Србски Новина народу објављују, као
што се то чини по свим благоустројеним земљама, кад се оне тако
објављивале буду моћи ће ји свак читати, у свако доба имати више
пута повторавати, а тако знајуц ји лакше исполњавати.“41 Даље, он
наводи ко све мора да држи новине и које су користи од тога. Народ
који нема могућности да држи новине моћи ће да их чита у кафанама,
код чиновника, на ђумруцима који су обавезни да их држе, те на
тај начин се обавештавати и информисати. Поред тога, наведено
Представленије апеловало је осим на информативну и на образовну
и забавну функцију штампе - „народ читајући новине видити де из
њи шта други народ ради, шта се ново по свијету догађа и тако не
само што ће обогаћивати разум познанијем разни полезни предмета
но вадити ће себи за ползу све оно што из новина видио буде, да се
добро и полезно у свејту дела, а особито у отечеству свом и тако
ће новине бити полезна и поучителна историја“.42 Иако је упућена
свима, ова уредба указује и на праве адресате јавне власти који
заузимају централни положај у публици а то су углавном чиновници
- 50%, и свештеници - 20%. Не треба заборавити да је у Србији 1834.
године било једва две до три хиљаде писмених људи од којих је
половина имало могућност да прати штампу.43 Није стога ни чудно
што је Милош помагао претплату и дистрибуцију Новина Србских.
Наиме, претплата и експедиција новина се, по његовом налогу, у
почетку вршила преко нахијских судова за које се сматрало да ће
тај посао најлакше обавити јер у град у коме се налази нахијски суд
„свакиј или свакиј други дан налазе Срби са свију страна“. Осим
тога, Милош је, 27. новембра 1835. године, Исправничевству округа
београдског, упутио акт „Поводом тим што се Новине Сербске...
врло тешко разносе по Србији и потом иј пренумеранти или не

Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 77.
Ибид.
42
Ибид.
43
Бјелица М. 1975. Политичка штампа у Србији 1834-1872: 10.
40
41
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добијају или иј доцкан добијају“ у коме тражи да у сарадњи са
полицијом и инспектором штампарије раде на дистрибуцији новина
бар у „генералне крајеве Србије“.44 Касније, 1836. године, ангажована
су посебна лица за растурање листа, такозвани „служитељи“, који ће
се бринути да препознају места у чаршији „гди страниј трговци из
које вароши на конак долазе“, па преко њих послати новине у та
места. Веровало се да ће на тај начин растурање листа бити лакше
„јер тог скоро дана у години неима кад се не би у београдској чаршији
страни људиј наилазило, само што Исправничество и Типографија
за њи не зна, него се нарочно распитати и потражити морају а то ће
особеног овог служитеља једина дужност и старање бити“. Издавач
се нада да тужби у вези експедиције више неће бити.45 (Раденић,
1969: 73) Сам Милош је у више наврата лично интервенисао како
би се убрзала дистрибуција новина. У том смислу почели су се
користити и коњи из поштанских станица - мензулана.46 О томе
сведочи одговор који је управа града Београда упутила Кнежевој
канцеларији а поводом жалбе београдске мензулане да управа града
„на сваку и најмању потркушицу конје мензуланске употребљава“.47
У том одговору се каже да се мензулански коњи користе за
најнужније потребе осим „ако мензуланџија експедицију Новина
Србских... за маленкост држи“.48 Посебно су били интересантни
ставови кнеза Милоша о улози штампе који су једним делом били у
духу времена, у другом резултат околности и нужде, али и његовог
негативног става према интелигенцији. Без обзира на своје сеоско
порекло и неписменост, Милош је, по мишљењу Васе Чубриловића,
„био прави буржуј“, уз констатацију да је „овај Ужичанин“ одлично
схватао значајновца односно интереса у држави XIX века.49 Милош
је нарочито пратио спољнополитичку рубрику Новина Србских
и као што је било незамисливо да се у наведеном листу објаве
текстови који су се односили на критику власти, тако је објављивање
било каквих информација којима су се критиковале велике силе
повлачило санкције од самог кнеза Милоша, који је штампу сматрао

Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 72.
Ибид. 73.
46
Ибид. 78.
47
Ибид.
48
Ибид.
49
Васа Чубриловић В. 1958. Историја политичке мисли у Србији 19. века: 136.
44

45
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катализатором сопствених политичких схватања и уверења која су
приоритетно била конзервативна. Милошева схватања доћи ће до
изражаја у писму које је упутио Димитрију Давидовићу, уреднику
новина, сматрајући га одговорним за текст у којем се критикују
ставови Енглеске и Француске у односима према Турској и Русији
који смо већ помињали. У њему Милош каже: „Мени се нимало
не допада што ви у Новинама Сербским гди-гди ваша собствена
пријемчанија умећете и тако гди-гди дух слободно-мислећи у овима
изражавате, које је и вољи и намјеренију моме сасвим противно. Зато
вам и долазим сад озбиљски примјетити, да противу тиј пријемчанија
моји одсад не поступате, већ ако што за стране државе написати
оћете, то само толико напишите, колико у страним новинама пише,
а више ни речи. Јер ја оћу да се од наше стране ни један кабинет,
ни једно лице, увређено не нађе, нити да примјети да кога год ми
критизрамо. За то од данас ваше новине цензури подлеже, нити ће
се пре печатати моћи, док ова не дозволи. За цензора тог опредјелио
сам Попечитеља Правосудија и Просвештенија, Лазу Теодоровића,
а ви ћете одсад новине ваше најре њему на цензуру предати, па
после печатати дати. Вообшче чувајте се у њима да што не напишете
што би или нашој или страној политики ма и најмање противно
било. Тако на пример оно није ни мало памеетно у вашим новинама
учити Енглезе и Французе памети, како им је с Портом поступати
ваљало у најновијим обстојатељствима њиовим“.50 Ово Милошево
писмо претходило је увођењу цензуре новина о коме је већ било
речи. Милош се, према Раденићевом мишљењу, нашао оправдано
увређеним и текстом који је 8. децембра 1834. године објављен у
Новинама Србским којим се јавност обавештава о болести кнежевића
Милана, а у којем се посредно Милош претставља као „немоћни
смртник“.51 У писму Давидовићу, од 12. децембра, тада уреднику
новина и „попечитељу иностраних дела и просвешченија“, којим
му истовремено забрањује да даље уређује новине, Милош каже:
„Ја заиста не знам шта Ви каткад радите, као и да не мислите шта
чините, тако каткад понешто учините. Ко је вама казао да су мог
сина стегли крајници? Одкуд ви имате известија да је он мене молио
да ја пишем Суду Народному, да му сви опросте и Суд и Народ и
сви? Ко је вама то казао да сам ја одобрио Суду Народному да се сви
50
51

Шумаревић С. 1930. Димитрије Давидовић: 88.
Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 67.
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апсеници у держави нашој моле Богу за оздравленије сина мога и да
сам допустио истоме Суду да све те апсенике попушта из апса, као
да је то Суду мене најпре молио? Каква су то измишљенија? Шта ће
невином детету опроштеније од Народа? А кад ви тако чините, а оно
нећу да ви више будете Уредник новина, нити да ви више у те новине
пишете, већ од сад нек их пише Лаза Теодоровић... Ја сам мислио да
је од свију наши учени овдје најлуђи Зорић, што иде по овом снегу,
по чаршији, и пуца све једнако из пушке, те лови врапце, и баш сам
мислио да не има никога луђег од њега; а ви пурав да вам кажем, још
сте од њега луђи“.52 Ипак, опраштајући му наведену грешку, Милош
враћа Давидовића за уредника у Божићњем „опроштају“, саветујући
га да новине на цензуру шаље Ђорђу Протићу, „попечитељу
внутерњих дјела“, коме то и „принадлежи“, уз савет - „ ми смо
держава нова и још неуређена, слаба, па о нама слабо ваља што и
писати, но ваља писати у новинама а нашим вести о иностранима...
као и други паметни новинари што о својој држави врло мало
пишу.... О мени и мојој фамилији не стављајте ништа разве што Вам
ја рекнем, а о другом чему ако што писати оћете питајте најпре и
тако ћете бити сигурни“.53 Осим тога, у наведеном писму, Милош
подсећа Давидовића да је из Беча дошао у Србију склањајући се од
поверилаца и скреће му пажњу да мора одговорније да се понаша.54
Иначе, кнез Милош је ословљавао Давидовића са „Шврћа“,55 док
се Давидовић, иако из већег дела његовог новинарског опуса зрачи
слободоумље, кнезу Милошу обраћа као „понизејши роб Његовог
Високоблагородија“56 или „заповедајте ми и готов сам сваки час
жертвовати вам се.“57 Осим тога, Давидовић се нарочито трудио
да у Новинама Србским што више прослави кнеза Милоша, чиме је
допринео његовој популарности како у земљи тако и у иностранству.
Чињеница да је истовремено био уредник новина и попечитељ
унутрашњих послова и просвете и творац либералног Сретењског
Устава који је у новинама пропагирао, условили су да га Милош овај
пут заувек смени са позиције уредника и попечитеља, без обзира нa

Шумаревић С. 1930. Димитрије Давидовић: 95.
Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 69.
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Шумаревић С. 1930.Димитрије Давидовић: 96.
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све његове заслуге. Карактеришући га као „несигурног новинара“,
Милош је 14. марта 1835. године Давидовићу упутио писмо прекора:
„Ви заиста рђаво радите с тим нашим новинама. Трпате у њи где
год што нађете. Шта ће вама она онолика имена писара?... Да није у
новинама то којешта печатано, не би нико ништа ни знао, ал курири
лете сад са сви страна и разносе новине наше, из који људи виде
само конштитуцију... С тим вашим новинама урадисте, да нам се
ништа на свету у Цариграду не прими од наши уредба... Бутењев
каже да ми уводимо француско-швајцарску администрацију... Хоће
ствар некако на то да се окрене да сте ви то једва и желели и да сте
били у споразуменију, но само вештим начином, с онима, који су
конштитуцију хотели, по чем таке ствари тако незадржано печатате
по новинама нашим... Јер ништа није жалостније, ништа бедније
него кад нас одунда лед бије од куд се праведно надамо да нас сунце
грије“.58 Под изговором да „не ваља да Попечитељ новинар буде“,59
Милош је 16. марта сменио Давидовића са места уредника Новина
Србских, а 17. јануара, суспендујући Сретењски Устав, сменио га са
места Попечитеља.
Након Давидовићеве смене, лист је уређиван по устаљеном
шаблону па је његову незанимљивост уочио и сам Милош. У
писму које је упутио Јакову Јакшићу, инспектору типографије, 2.
јануара 1837. године, а поводом могућности да аустријска влада
допусти дистрибуцију Новина Србских у Аустрији, Милош пише:
„Ви као инспектор Типографије требало би да највише труда
тому положите, да се што лепо и ново у Новинама ставља, али
како видим Ви седите тамо као трут, нити се ползи Типографије,
нит к прославленију Новина наши у чему нибуд трудите... Ви би
требало да на ползу Типографије и неколико талира жертвујете
како би из Турције новости добивати могли, и у новине наше, к
услажденију читатеља приказати могли... Имате ви довољној к
тому средстава, имате и ваше на граници нашој у Турској поуздане
људе; у Алексинцу налази с+е Риста Роли и Ника Каруша, преко
ови можете из Булгарије, Румелије, Арнаутлука итд известије
о разним новостима добивати, а и сами ваљда у којим нибуд
турским варошима имате какове познате трговце с којима би
кореспонденцију створити могли и од њи новости добивати...
58
59

Ибид.. 98.
Ибид.
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Поводом овим препоручујем вам да настојите да се новине наше
тачно и уредно издају, да се у њиј стране новости прибављају, а тако
да се и за стране турске пределе разашиљају како би овим новине
наше свуда уваженије своје имали, и ползу Типографији приносити
могли. По вазмошности шиљаће Вам се које кад за новине наше и
одавде новости које ћете к осталима употребити.“60 На крају, Милош
саветује Јакшићу „и то да убудушће за Новине наше и мало лепшу
хартију од дојакошње употребити.“61
И за време друге владавине, иако у значајно промењеној
политичкој клими кнез Милош је од уредника Србских Новина
тражио да се клоне објављивања текстова којим би се изазивало
незадовољство нарочито Аустрије и Турске, као и текстова везаних
за унутрашње политичке расправе. Послушне уреднике Милош је
похваљивао и награђивао, а непослушни су завршавали у полицији.
Међутим, таква уређивачка политика новина резултирала је и
смањењем тиража. И док је Милош, 19.05.1860. године, износио
јавну похвалу новопостављеном уреднику Србских Новина,
Милану Ђ Милићевићу, за „разборитост и умереност у оцењивању
унутрашњи и спољашњи догађаја“, из унутрашњости су стизале
информације о смањеном броју претплатнка.62 Само из ужичког
округа враћено је двадесет раније претплаћених бројева Србских
Новина уз образложење да се многи претплатници осећају
превареним, јер су променом уредништва Србске Новине „важност
своју изгубиле.“63 Како је награђивао, тако је и смењивао уреднике
који нису испуњавали његова очекивања.64 Ипак, примећују се и
одређене промене. Када је турски комесар у Београду, почетком
1859. године, од Милоша тражо објашњење у вези са текстом који
је писан у либералном духу независности Србије од Турске који је
објављен у Србским Новинама, Милош се правдао да не може да
спречи таква писања јер у Србији постоји слобода штампе.65
Милош је до краја живота оставо веран својим погледима на
улогу штампе у друштву по коме штампа превасходно има улогу да
информише становништво о законима и о достигнућима у областима
Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 76.
Ибид.
62
Бјелица М. 1975. Политичка штампа у Србији 1834-1872: 94.
63
Ибид.
64
Раденић А. 1969. Прве новине у Србији. Почеци штампе југословенских народа: 88.
65
Ибид. 84.
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неопходним за практични живот као што су пољопривреда и
здравство - „А не да поданици разглабају о политици, о бригама
вођа, о стварима које нису за припрост народ. Новине су имале да
врше мисију проповедника, у служби државе оличене у владару.“66
Резиме
Заснивајући штампарство и штампу у Србији, Милош се као
и у раду на стварању српске државе руководио логиком сеоског
револуционарног национализма. Као што се за њега не може рећи
да је творац ослободилачких настојања Срба, већ само њихов
настављач, тако ни његове активности на заснивању штампе у
Србији нису аутохтоне. Пресудно за оба процеса јесте Милошево
препознавање њиховог значаја у реализацији сопствених и оних
које је сматрао државним интересима. Корисност његове иторијске
улоге, па и у настанку и развитку штампе, управо се може одредити
у пресеку наведених интереса. Уколико су се они поклапали,
утолико је његова улога била позитивна. Уколико је пак реализација
државних итереса била подређена Милошевим личним интересима,
утолико је његова улога била негативна. У нарочите његове доприносе могу се убројати набавка штампарије и давање монопола
истој, без обзира и на негативне последице које су изазвале. Чак и
нормативна ограничења које је Милош наметао српској штампи,
без обзира што су одражавала и његова схватања, која су у неку
руку била наметнута међународним положајем Србије као турске
аутономије, не можемо оценити као негативна. Међутим, Милошев
однос према интелектуалцима, новинарима и уредницима био је
изузетно негативан, неправедан и потцењивачки, што се уклапало у
негативан Милошев поглед на интелектуалце уопште. Када се узме
у обзир и Милошев однос према јавности који је био у духу тога
времена, може се закључити да је његова улога у развитку српске
штампе била више позитивна него негативна, и мери се и оним што
он није а могао је да уради и у позитивном и у негативном смислу.
При том се не сме изгубити из вида да је питање штампе ипак у том
моменту било споредно и друштвено и државно питање у Србији,
с обзиром да је српско друштво тога времена било усмено, а број
интелектуалаца и писмених људи минималан.
66

Ибид. 70.
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Summary
The role of Prince Milos Obrenovic in the founding
of the press in Serbia
As a founder of the printing industry and the press in Serbia,
Miloš was guided by the logic of the rural revolutionary nationalism in
the same way as while working on the founding of the Serbian state. As
much as he can’t be considered the creator of the liberation efforts in
Serbia, but their successor, his activities on founding the press in Serbia
are not autochthonous, either. Miloš’s recognition of their importance in
the realization of both his own interests and those he held to be the state
interests was crucial for both processes. The usefulness of his historical
role in the emergence and development of the press can precisely be
determined in the similarities of the mentioned interests. The more these
interests overlapped, the more positive his role was. However, the more
subject state interests were to Miloš’s personal interests, the more negative
his role was. Some of his particular contributions were procurement of
the printing shop and giving it a monopoly, regardless of the negative
consequences they caused. Even normative restrictions Miloš imposed on
Serbian press cannot be regarded as negative, irrespective of the fact that
they reflected his views, in some way imposed by international position
of Serbia as a Turkish autonomous region. Nonetheless, Miloš’s relation
to intellectuals, journalists and editors was extremely negative, unjust and
underestimating, which fitted into his negative opinion of the intellectuals
in general. Taking into consideration Miloš’s attitude towards the public
as well (which was in the spirit of the times), it can be concluded that
Miloš’s role in the development of Serbian press was more positive than
negative and can be measured by the things Miloš could have done, but
he did not do, both in a positive and negative sense. At the same time,
one must bear in mind that the question of the press was still an irrelevant
social and state issue in Serbia at the time, considering the prevailing
oral tradition in the Serbian society of the time, while the number of
intellectuals and literate people was minimal.
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ОРГАНИЗАЦИЈА КПЈ У БАЈИНОЈ БАШТИ
ПОТКРАЈ 1941. ГОДИНЕ
Апстракт: У раду је приложен Извештај Месног руководства
у Бајиној Башти, који се односи на стање комунистичке организације
у бајинобаштанском крају у 1941. години. Документ је значајан извор
за сагледавање развоја и замаха комунистичког покрета у овом крају.
Кључне речи: Комунистичка партија Југославије, Бајина
Башта, Извештај Месног руководства, Други светски рат.
Социјалистички покрет у Бајиној Башти, развијајући се у
економски заосталој трговачкој и занатлијској средини, са подршком
малобројних занатлијских радника и трговачких помоћника није
успео да продре на село и створи чврсту организацију у периоду
између два светска рата. Развој социјалистичког покрета у варошици
на Дрини текао је споро, без одређеног континуитета, праћен
прекидима и гашењем организационих облика радничког деловања.1
Српска социјалдемократска партија (ССДП) је основана
1903. године, а њена организација у Бајиној Башти успостављена
тек 1910. године, са закашњењем од седам година, што указује
на слабост социјалистичког покрета у овом крају. На оснивачкој
конференцији учлањено је тада 25 радника. Главна пажња
бајинобаштанске организације била је усмерена ка стварању нових
упоришта, првенствено на селу. Одржавани су социјалистички

Види више у: Стеван Игњић, Бајина Башта и околина, књ.1, Бајина Башта, 1985,
217-226.
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зборови, радило се на теоријском образовању чланова, а највећа
акција била је организовање прославе 1. маја.2 Током балканских
и Првог светског рата Социјалдемократска организација у Бајиној
Башти прекинула је свој рад. До обнове рада дошло је 1919. године.
Оснивачком конгресу Социјалистичке радничке партије Југославије
(СРПЈ) у Београду у априлу 1919. године присуствовао је и делегат
бајинобаштанске организације.3
Након Другог конгреса Социјалистичке радничке партије
Југославије (Вуковарски конгрес), 1920. године, на ком је основана
Комунистичка партија Југославије (КПЈ), подела на социјалисте и
комунисте у Бајиној Башти није извршена. На општинским изборима
августа 1920. године није истакнута листа КПЈ. На Окружној
конференцији КПЈ, новембра 1920. године у Ужицу, утврђена је
листа кандидата за посланике у округу Ужичком, на којој се није
нашао ниједан кандидат из бајинобаштанског краја. Вуковарски
конгрес изазвао је кризу у социјалистичком покрету у Бајиној
Башти. Организација КПЈ није образована, а постојећа организација
СРПЈ је престала са радом. Активност малобројних присталица
комунистичког покрета ограничавала се на пропагандни рад.4
Како је од доношења Обзнане, 1920. године, а затим Закона о
заштити државе, 1921. године, КПЈ забрањена, руководство Партије
је донело одлуку о оснивању Независне радничке партије Југославије (НРПЈ), кроз коју су деловали комунисти. У фебруару исте
године одржана је оснивачка конференција НРПЈ у Бајиној Башти.5
Након завођења личног режима краља Александра
Карађорђевића у Краљевини Југославији престао је сваки организован рад КПЈ. Присталице комунизма користиле су разне форме
рада да врше комунистичку пропаганду, што је полиција преко
обавештајаца пратила. Општина Бајина Башта није била изузета
од полицијских забрана зборова и конференција, привођења и
саслушавања појединаца сумњичених за ширење комунистичке
идеологије. Ретки су били појединци који су спроводили извесне

С. Игњић, наведено дело, 229-230.
С. Игњић, наведено дело, 238.
4
С. Игњић, наведено дело, 240.
5
Стеван Игњић, Милојко Ђоковић, Венцеслав Глишић, Раднички покрет Ужичког
краја (од првих зачетака до 1941. године), Београд, 1965, 230.
2
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акције делујући кроз ,,грађанске“ организације, као што су биле
културно-просветна друштва, читаонице, спортска удружења и др.
Организација КПЈ у Бајиној Башти није формирана све до
1941. године, иако су у току 1939. и 1940. године чињени напори у
том правцу, најпре од стране Окружног партијског повереништва,
а затим од Окружног комитета КПЈ у Ужицу.6 Прву везу појединих
припадника комунистичке организације из Бајине Баште са
Окружним руководством успоставио је Љубодраг Ђурић, који је по
задатку Окружног комитета у мају 1941. године образовао партијску
организацију у Бајиној Башти.7 За првог секретара организације
постављен је Миленко Топаловић.8 Поред њега, организацију су
чинили Рајак Павићевић, Светолик Димитријевић, Миленко Тришић
-Бимбо, Миодраг Нинчић и Чедомир Нешковић, радник.9
Почетак устанка, одлуком ЦК КПЈ од 4. јула 1941. године
условио је окретање активности комунистичких организација ка
војној делатности. Прва рачанска партизанска чета је основана 3.
августа 1941. године на месту званом Соколина, на Тари, на челу

Види више у: С.Игњић, наведено дело, 250-261.
Венцеслав Глишић, Почеци устанка у Ужичком крају 1941. године, Историјски
гласник, бр. 4, Београд, 1965, 3-33, 14.
8
Миленко Топаловић, рођен 1915. године у Бајиној Башти, кројачки радник. Био је
политички комесар Прве рачанске чете. Стрељан у логоеу на Бањици, 27. августа
1942. године; Никола Љубичић, Ужички народноослободилачки партизански
одред ,,Димитрије Туцовић“, Београд, 1979, 452.
9
Љубодраг Ђурић, Сећања на људе и догађаје, Београд, 1989,42; Рајак Павићевић,
рођен 2. септембра 1918. године у Бајиној Башти, учитељ. Члан КПЈ. Стрељан у
концентрационом логору на Бањици, 31. јула 1942. године; Н.Љубичић, наведено
дело, 434; Светолик Димитријевић, рођен 1920. године у Добротину (општина
Бајина Башта), трговачки помоћник. Члан КПЈ, заменик командира Прве рачанске
чете. Убијен од стране четника 1943. године, Н. Љубичић, наведено дело, 400;
Миленко Тришић - Бимбо, (Вишесава, 17. јун 1920 - Косјерић, март, 1942. године)
абаџијски радник. Након расформирања рачанског партизанског одреда, крајем
1941. године прикључује се јединицама ваљевског партизанског одреда. Убијен
је наредне године од стране присталица Драгољуба Михаиловића; С. Игњић,
наведно дело, напомена бр. 42, 264; Миодраг Нинчић, рођен 1920. године у Бајиној
Башти, обућарски радник. Члан КПЈ, борац Прве рачанске чете. Убијен од стране
Немаца 1942. године, Н. Љубичић, наведено дело, 433.
6
7
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са командиром Душаном Јерковићем.10 У извештају Окружног
комитета КПЈ за Ужички округ од 23. августа 1941. године наведена
је бројка од 62 наоружана човека.11 Одмах по образовању чете почело
се са оружаном делатношћу. Прве акције су биле скромнијих облика,
најпре уништење низа општинских зграда и жандармеријских
станица. Прва рачанска чета је већ 7. августа спалила општинску
архиву у селу Бесеровини и ранила два жандарма.12 Већа акција
уследила је месец дана касније, 12. септембра 1941. године,
ослобођењем Бајине Баште, која је имала посаду од двадесетак
Немаца смештених у згради болнице.13 Средином септембра
формиран је у Бајиној Башти и Месни комитет КПЈ: Рајак
Павићевић, Љубиша Тришић, Мијо Јовановић, адвокат, Љубиша
Нинчић, обућарски радник и Мира Медић. У току идућег месеца
овај комитет је прерастао у Срески комитет. Први секретар био је
Рајак Павићевић а затим Љубиша Тришић који је на овој дужности
остао све до хапшења, почетком децембра 1941. године.14
Време трајања Ужичке Републике (24. септембар - 29.
новембар 1941. године) није искоришћено за стварање јачег
апарата КПЈ. Иако је посвећивана пажња идеолошком образовању
чланова, за своју основну активност КПЈ је имала војну делатност.
Организација КПЈ у Бајиној Башти је била млада по свом трајању,
а новонастале околности нису пружале веће могућности за
њено проширење. Крајем новембра 1941. године на територији
Среског комитета КПЈ за Бајину Башту постојале су три партијске

В. Глишић, наведено дело, 17; Душан Јерковић је рођен у селу Огар у Срему 1914.
године. Био је учитељ у Јакљу (општина Бајина Башта) и Феховићима у Босни
и Херцеговини. Члан КПЈ од 1939. године. Командир Прве партизаске рачанске
чете, затим командант Ужичког партизанског одреда. Погинуо на Кадињачи 29.
новембра 1941. године; Стеван Игњић, Стојан Обрадовић, Радивоје Савић, Бајина
Башта, Београд, 1969, напомена бр. 1, 66.
11
Зборник докумената и података о Народно- ослободилачком рату Југословенских
народа, Београд, 1949, 86.
12
В. Глишић, наведено дело, 22.
13
Види више у : В. Глишић, наведено дело, 28-29.
14
Мира Медић је била родом из Сурчина, а 1940. године је постављена за
наставницу Грађанске школе; С. Игњић, С. Обрадовић, Р. Савић, наведено дело,
78; Љубиша Тришић, рођен 1917. године у Бајиној Башти, кројачки радник. Члан
КПЈ, заменик команданта места у Бајиној Башти. Стрељан од стране Немаца 1943.
године; Н. Љубичић, наведено дело, 453;
10

98

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Организација КПЈ у Бајиној Башти поткрај 1941.

организације (поред Бајине Баште, у селима Рогачици и Пилици)
са 18 чланова. Одлив чланова КПЈ у партизанске одреде условило
је смањене чланова у самом месту. У срезу су образоване четири
чете добровољаца у којима је било свега неколико чланова КПЈ, док
Трећа чета није имала ни једног члана.15 У оваквим околностима,
непријатељску офанзиву, која је уследила, нису дочекали довољно
организационо и борбено спремни. Сломом Ужичке Републике
дошло је до распуштања Рачанске чете.16 Мали број преосталих
чланова КПЈ повукао се у дубоку илегалност.
***
Значај документа Извештај Месног руководства у Бајиној
Башти, који је похрањен у Архиву Југославије, у фонду Савез
комуниста Југославије (507), под сигнатуром II/254, огледа се у
ретким изворима који се односе на питање организације КПЈ у Бајиној
Башти. Јединственост овог документа је и у самој чињеници да је
ово једини документ који се односи на комунистичку организацију у
Бајиној Башти у поменутом фонду. Није сачуван оригинал Извештаја,
односно оригинал се не налази на месту где је овај препис. Документ
је прекуцан и сравњен 1957. године у Београду. На препису се не
налазе имена лица која су сравњивала овај документ, као ни њихови
потписи. Првобитни документ је писан ћирилицом, док је препис
извршен латиницом. Датум на документу је прецртан и уписан нови.
С обзиром да се на два места, на почетку и крају понавља исти случај
вредно је посветити пажњу самом датирању документа. С обзиром
да је 23. новембра започела непријатељска офанзива, Ужичка
Република доживела слом након шест дана, а бомбардовање Бајине
Баште, као увод у офанзиву, извршено 16. новембра 1941. године17,
тачан датум извештаја Месног руководства је 30. октобар 1941.
године, јер, услед промењених околности, дејствовање организације
КПЈ у Бајиној Башти било је неизводљиво у облику који је приказан
у документу.

Архив Југославије (АЈ), Савез комуниста Југославије - Србија (507) -II/254
С. Игњић, наведено дело, напомена бр.42, 264.
17
С. Игњић, С. Обрадовић, Р. Савић, наведено дело, 96.
15
16
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Резиме
Значај документа Извештај Месног руководства у Бајиној
Башти, који је похрањен у Архиву Југославије, у фонду Савез
комуниста Југославије, огледа се у ретким изворима који се односе
на питање организације КПЈ у Бајиној Башти. Јединственост овог
документа је и у самој чињеници да је ово једини документ који се
односи на комунистичку организацију у Бајиној Башти у поменутом
фонду. Иако се односи на 1941. годину, Извештај Месног руководства
у Бајиној Башти представља окосиницу за сагледавање и доношење
закључка о развоју и замаху комунистичког покрета у овом крају.
Summary
Organization of the Communist Party of Yugoslavia
in Bajina Bašta at the end of 1941.
Significance of the document The report of the local leadership in
Bajina Bašta, which is stored in the Archives of Yugoslavia, in the Fund
of the League of Communists of Yugoslavia, is reflected in rare sources
related to the organization of the CPY in Bajina Bašta. The uniqueness of
this document is in the very fact that this is the only document that refers to
the communist organization in Bajina Bašta in the aforementioned fund.
Although it relates to 1941, the Report of the Local Governance in Bajina
Basta represents a framework for an insight and making conclusions of
the development and swing of the communist movement in this region.
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УДК: 908(497.11 Злодол)"18/20"
929.52ЛУКИЋ
39(497.11)
371(497.11)"18/20"

СЕЛО ЗЛОДОЛ И ЛУКИЋИ У ЊЕМУ
У XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА
Апстракт: Рад „Село Злодол и Лукићи у њему у XX и почетком
XXI века“ чине два поглавља. Прво поглавље састоји се од четири
тематске целине. У првој целини „Село Злодол у прошлости у XX
веку“, приказана су миграциона кретања становништва због учешћа
у ратовима за ослобођење од турске власти, затим насељавање
новим становницима и формирање злодолских засеока и њихова
занимања. У другој је било речи о отварању школа и довођењу воде.
У трећој целини приказано је отварање општине, сељачке радне
задруге, земљорадничке задруге, њихов рад и електрификација села. У
четвртој је приказана погибија бораца и грађана у ослободилачким
ратовима 1912-1918.године и 1941-1945. године. Друго поглавље
„Лукићи у Злодолу“ састоји се од пет поднаслова: у првој целини
је приказано досељавање четири породице из Пиве, формирање
засеока Лукићи и њихова занимања. У другој је приказана култура
становања, у трећој обичаји, четвртом занимања становништва и
у последњем је приказан родослов домаћинстава из 1863. и у XX веку.
Кључне речи: Злојана, Злодол, Поникве, Јаворина, Збориште,
школа, општина, Лукићи, задруга, занати.

Село Злодол у прошлости и у XX веку
Село Злодол се налази испод планинске површи Поникава и
Јаворине, у горњем току реке Дервенте, источно од села Дуба. Село
Злодол сада чине засеоци: Лукићи, Ђуричићи, Босићи, Грашиловићи,
Благојевићи, Милутиновићи, Трипковићи, Јовановићи и Јовичићи,
Панићи, Јоксићи, Лазићи, Ранковићи, Ковачевићи, Аћимовићи.
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Читлук чине1: Петровићи, Алексићи, Савелићи, Ранковићи, Милошевићи, Глигоријевићи, Вукашиновићи, Живановићи, Максимовићи
и Стефановићи. Кроз село протичу потоци: Грашиловац, Панића,
Јоксића, Лукића, Чекоша, Декавац и други. На Зборишту поменути
потоци формирају речицу Злојану.
Речица Злојана у рано пролеће, за време топљења снега
и провале облака, нагло подивља, изливајући се у Лукића поља и
оранице у Бабиновцу. Шездесетих година прошлог века, у рано
пролеће, Злојана је због великих падавина изашла из свог корита
и поплавила оранице у Бабиновцу. Том приликом однела је плодну
земљу а нанела песак и камење и тако оштетила плодне њиве
мештанима Радоју и Десимиру Лукићу, али и другима.
Због те њене „зловарне“ ћуди названа је Злојана, а с обзиром
на пустош коју је изазивала у својој речној долини (долу) и место
кроз које Злојана тече добило је име Зло до - Злодол. Земљиште је
брдско-планинско. Доминирају брда: Чучало, Благајиште, Брезовац,
Катуниште, Мисин до, Грот, Бријест, Петровац, Рудине, Змајевац,
Лукића брдо, Страња гора, Јаворина, Шанац и планинска површ
Поникве. Испод површи Поникава познати извори су: Језеро,
Жупањевац, Панића, Грашиловића Врела и Хајдучка вода.
Центар села налази се на Зборишту које је удаљено од општине
- месне канцеларије и школе око километар. На њему су се окупљали
војни обвезници пред одласка у војне јединице. У прошлом веку,
за време избора, гласачи су са зборишта организовано одлазили
на гласање у општину. Са зборишта се ишло у крстоноше за време
прославе села Злодола, Прве Тројице. Око подне, у крстоноше са
свештеником су ишли млађи мушкарци кроз злодолске засеоке и
увече поново долазили на Збориште, где се већ окупила младеж с
музиком, и тако до касно у ноћ трајала је игранка. На Зборишту се
бирао и сеоски кмет. Његово устоличење вршено је на правоугаоном
камену2 димензија 1х60 cm, који је пободен у центар села. Село је
вековима било насељено. Поред трагова римских путева налазе
се трагови и римских грађевина, остаци римске цигле, саркофази3

Засеок Читлук добио је назив по крупном земљишном власнику - читлуксахибији
на чијем су земљишном поседу радили српски кметови - чифчије.
2
Камен је довучен из „црквишта“ Јовца са Поникава.
3
Милутин Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, Београд,195а, 201.
1
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и надгробни спомени у Страном Лјешћу - Лукића гробље. И у
Крушевском помену из XVII века наводи се име манастира Раче и
имена околних села: Злодола, Заглавка, Обајгора.4

Село Злодол

Рачански крај, заједно са областима око средњег тока Дрине,
био је у саставу средњовековне Немањићке државе. После пада
српске деспотовине 1459. године под турску власт, турски султан
Мехмед II, у припреми за напад на феудалну Босну, освојио је ове
крајеве 1463. године. На рушевинам старе српске власти Турци
организују своју управу. Тада су сва насеља средњовековне Србије
уписана у турске дефтере под тадашњим називима, прво у склопу
Соколске нахије, односно Смедеревског санџака. Нешто касније, око
1480. године, Соколска нахија прикључена је Зворничком санџаку.
У аустро-турским ратовима, од краја XVII века и почетком
XVIII века, војне операције прелазе преко западне Србије и долазе
до Дрине и Соколске нахије. Српски народ учествује у свим
ратовима. На позив аустријских војних власти, српски народ улази
у добровољачке одреде и помаже војне операције аустријске војске,

4

Драги Страњаковић, Манастир Рача, Братство XXIV, Београд, 1930, 99.
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у нади да ће се ослободити турског ропства. Међутим, Турци су
прикупили нове снаге и у општој офанзиви повратили власт на
територији Србије до 1690. године. Плашећи се турске освете,
велики број Срба бежи испред турске војске и насељава се преко
Саве и Дунава у Јужну Угарску.5
И почетком XIX века дошло је до миграција према северу.
Јаче миграционе струје почињу од пропасти Првог српског устанка
1813. године. У Злодолу је било мало старих родова, отишли су на
север, вероватно крајем XVIII и почетком XIX века. Досељеници
стижу са црногорских и херцеговачких брда и из Новопазарског
санџака. Они заузимају повољнија географска места, сунчане
стране, поседе око брдских извора, речица и потока, даље од главних
комуникација. Избегавају ветровита места и камените терене.
Према месту одакле су дошли, досељеници се групишу у поједина
насеља. Запажено је интензивно насељавање рачанског краја у
доба кнеза Милоша, према постојећим изворима, тада је основан
највећи број села у рачанском крају. Брдовита конфигурација
терена и сточарство као основна привреда делатност одредили
су физиономију рачанског села. Куће су удаљене једна од друге,
разбацане по пропланцима, превојима, близу брдских извора
и шума. У таквим условима било је тешко обезбедити личну и
имовинску сигурност насељеника. Јављају се хајдуци, разбојници
који се повезују са јатацима. Крећу се доста слободно, на широко
насељеном простору. Кнез Милош Обреновић жели да спроведе
урбанизацију села, не дозвољава непланско формирање насеља.
Зато је издата наредба о ушоравању села, који је одобрио и Државни
савет 1837. године. Злодолска села су формирана на основу наредбе
кнеза Милоша. У ослобођеној Србији кнеза Милоша остала
је ранија административно-територијална подела на нахије и
кнежине. Њихове старешине постављао је кнез. Кнежеви, као орган
власти, одржавају ред, решавају грађанске спорове, прикупљају
порез, суде за мање кривичне преступе... За првог старешину
Соколске нахије постављен је Никола Новаковић из Заглавка. Он
се налази на тој дужности до краја 1818. године. Није било лако
соколском кнезу Николи прикупљати порез са сеоским кнезовима,
одржавати ред, водити борбу против одметника и хајдука.

5

Данашња Војводина и јужна Мађарска.
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Због недовољно ефикасне борбе са хајдуцима, пао је у немилост
кнеза Милоша, па је морао да се правда.6 После његове смрти,
кметови Соколске нахије на Николино место предлажу синовца
Пана Радојевића. Кнез Пано Радојевић постао је члан окружног
суда (магистрата) 1832. године. Посебном дипломом кнеза Милоша
постављен је за старешину „од Бачеваца до врха целе Нахије“.7
Јачање личне власти кнеза Милоша утиче на нову управну
поделу Србије. Требало је ликвидирати остатке кнежинске
самоуправе и нагласити улогу централне власти. Године 1830.
кнежине се замењују капетанијама, а 1834. нахије окрузима.
Рачански срез је основан 1835. године. Према уставу из 1838. године,
земља је подељена на округе, а ови на срезове и општине. У њима,
управну и полицијску власт имају начелници, а судску врше судови.
На челу општинског суда налазе се сеоски кметови који од сваке
пореске главе добијају по један цванцик годишње. Највећи проблем
са којима су били суочени нахијски и кнежински кнезови, касније
капетани и начелници, било је сакупљање пореза и борба против
одметника хајдука. Порези нису били мали, а плаћали су се по више
основа. По попису кметова из 1821. године у Злодолу, кмет је био
Тодор Алексић.
Село Злодол је 1833. године имало 35 домова, 52 пореске
главе, главница 104 гроша, воденичне 5, свадбарине 10, казанско
14, на свиње 32 и на мед 42 гроша.8 Три деценије касније, Злодол
има 61 домаћинство, 505 становника, мушких глава 251 и женских
глава 254. Просечно домаћинство прелази 8 чланова. У селу је било
разних: сокатих - 10 житеља, просутих 8, суманутих 7 и осталих
7 житеља. У селу је било механџија, ковача, зидара и тишљерасталера, и пандур начелништва, кмет је био Алексић Ранко. Лукићи
су у то време најбројнији у Злодолу. Процењена имовина од 1.249,5
дуката, или у просеку по домаћинству од 24,79 дуката је ово село
ставило као најбогатије у срезу рачанском.9 Још за време турског
ропства хајдучија је имала ослободилачки карактер. Касније током

Архив Србије, Кнежева канцеларија XXVIII,17,1819. (даље АС КК)
АС, Судски протокол Магистрата нахије Ужичко-Соколске 1832/1833.
8
АС, Збирка дефтера, 90,1833, године (даље АС, 3Т).
9
Архив Србије, Министарство финансија, Окружје ужичко, срез рачански,
пописна књига 196.
6
7
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XIX века, у доба изградње грађанске државе и развоја капитализма,
хајдучија се своди на социјални бунт групе и појединаца, а често је
и израз отпора против органа државне власти. Несигурно политичко
стање, недостатак имовинске и личне безбедности, велике пореске
обавезе, разлог су хајдучије. Многи људи одлазе у шуму да би побегли
од казни за учињено кривично дело. И менталитет људи рачанског
краја, који је формиран у вековној борби против Турака, објашњава
хајдучију. Милан Милићевић, који је боравио у рачанском срезу као
инспектор министарства просвете, истиче: „Не може човек да појми
ону лакост с којом се овде одмећу у хајдуке. Ако се ко хоће да освети
коме, он се одмеће у хајдуке; ако се боји да му старешина наложи
какву полицијску батину, он бежи у хајдуке; ако се проси девојка, па
неће она, или јој род не да, бежи у хајдуке, па отме девојку и побегне
у Босну“.10
Хајдук Маринко Максимовић - Јосовац је више од десет
година, од краја 1876. до 1890. године, уносио немир и сејао страх
међу становништвом ужичког округа. Маја месеца 1888. гoдине,
Јосовац је са својом дружином напао на кућу Јована Туцовића,
свештеника из Дуба. Потом су злостављани и опљачкани Тадија
Чолић из Заглавка и Теша Лукић из Злодола. Средином августа
1890. године, почела је велика потера за Маринком Јосовцем. Он
се склонио у село Планиницу, испод Маљена, код јатака Радована
Божовића. Међутим, велика уцена власти сломила је јатаке. Божовић
је обавестио полицију, па су 9. новембра 1890. године, у саму расват
зоре, жандармеријске снаге опколиле кућу, где је био Јосовац са
једним другом. У неравноправној борби, хајдук је покушао да се
спасе бекством. Недалеко од склоништа, пао је смртно рањен од
куршума из полицијских пушака.11
Хајдуци без јатака не би могли опстати током зимског периода.
Они су своје јатаке награђивали разним одузетим вредностима.
Међутим, све опљчкано од богатих сељака није чувано код јатака већ
су део скривали у шупљим буквама у шумама. То потврђује доживљај
Радоја Лукића из села Лукића у Злодолу. Он је на Жупањевцу, испод
Поникава, близу шуме Липовца, запалио велику шупљу букву да
би је на тај начин опсекао при корену. Када је дошао код запаљене

10
11

Милан Милићевић, Кнежевина Србија, Београд,1876, 594
Министарство унутрашњих дела, Подељак I, 202, 1890. (даље АС МУД).
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букве, затекло га је изненађење. О том изненеђењу, између осталог,
Радоје је причао: „Било је то 1941. године у пролеће, пред сам напад
Немачке на нашу земљу. Скоро сваке године у пролеће секли смо дрва
у страњој гори за потребе колибе на Пониквама. Једног дана отишао
сам испод извора Жупањевац, на самој граници Страње горе и шуме
Липовац да осечем букву. Пошто је буква била великог обима а
била је шупља од корена до њене половине, сакупио сам доста сувих
облица и запалио сам је при корену, да само дебло падне. Када сам
сутрадан дошао са братом Милојком да исечем букву, доживео сам
велико изненађење. Буква је била пала и одвојена од корена, а на
њеном огњишту сијали су истопљени сребрњаци и златници. Одмах
смо истог дана обавестили органе власти у општини, па су они
направили записник на основу моје изјаве, и однели су ту истопљену
смесу. Ето, није ми се дало да постанем богат“.12
После исељавања муслимана из рачанског краја 1834. године у
Босну, земљу муслимана добијају на откуп и „дошљаци“. Повремено
је долазило до спорава између малобројних староседелаца и
досељеника. Кнез Милош интервенише у овим имовинско-правним
споровима и наређује да се и досељеницима додели, уз откуп, и део
муслиманских имања.13
У Злодол почетком XIX века из Пиве дошли су: Савелићи,
Петровићи, Алексићи, Ранковићи, Глигоријевићи, Лукићи, Ђуричићи, Босићи и Јоксићи. Грашковићи су из околине Колашина,
Панићи из Дробњака, Лазићи и Благојевићи из Рутоша. Касније
су у Грашиловиће дошли: Милутиновићи, Трипковићи, Јовичићи
и Јовановићи, као и Милошевићи и Вукашиновићи на граници
Злодола и Заглавка. Становништво злодолских засеока живе у
патријархалним заједницама. Станују у зградама које су градили
од плетива (чатме), набоја, брвана и ћерпича, које су покриване
шиндром и ћерамидом. Читав кућни инвентар састојао се од дрвене
синије са троношцима, сандука за посуђе, дрвених клупа. Није било
пећи, ватра се ложила на огњишту и земљаном фруном. У случају
епидемије србобоље, великог кашља, шарлаха, богиња, куге, тифуса,
народ се сналазио како је знао и умео, али већином је умирао.

12
13

Изјава Радоја Лукића аутору 6. маја 1980. године
АС, КК, XIV, 512, 1835.
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Формирање злодолских села и демографско кретање
становништва се може видети из статистичких података који су
наведени у табели:
ЗЛОДОЛ
Табела14

Према пописној књизи министарства финансија из 1863.
године, највеће породичне задруге у Злодолу су: Лазара Панића - 30
чланова, Ранка Алексића - 22 и Теше Лукића - 22 члана.
Становништво злодолских села бавило се земљорадњом и
сточарством. Простране травне површине у Страњој гори, површи
Поникава, као и сеоске утрине, погодне су за гајење стоке. Велике
пашњачке површине и кратак период зимске исхране, условљавали
су релативно рентабилно сточарство. Уз то, за развој ове привредне
гране било је у кућама и сеоским задругама радне снаге. Међутим,
сточарство има екстезивни карактер. Број стоке мањи је од
материјалне могућности појединих задруга. Од стоке гајена су:
говеда, овце, козе, коњи, свиње и перната живина. Највише су се
гајиле овце и козе, јер је зимски период њихове исхране краћи. С
јесени, вишак стоке продају и од добијеног новца злодолци купују
шећер, гас (петролеј), со, зејтин...
У другој половини XIX века главно занимање злодолских
сељака је ратарство и сточарство. У обради земље користе се: ралица,
плугови и мотика. Квалитет земље поправља се торењем, ђубрењем

Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинства и станова,
1961, Београд. 1965, 1971, књ.6, Београд,1981, Београд 1982, 1991, Београд 1994,
2001, Београд 2002, 2011, Београд 2012, Архив Србије, Министарство финансија,
зборник дефтера, бр. 580.
14
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стајским ђубривом, а најчешће остављањем површина неколико
година под пашњацима да се „занове“. Веома слаба материјална база
за ратарску производњу види се из чињенице што је 1866. године
становништво злодолских села користило пет коњских кола. У
условима екстезивне производње житарица, становници злодолских
села за време суше нису имали довољно хране, па су били приморани
да купују жито у Мачви. Продајом стоке долазили су до новца или су
вршили „трампу“ стоке за жито. Највише су производили кукуруз,
овас, раж, јечам, пшеницу, кромпир, пасуљ, купус, лук, конопљу...
Значајан чинилац у привредном развоју злодолских села је била
производња дувана. Није познато када је почело гајење дувана у
злодолским селима. Извесно је да је ова индустријска биљка гајена
на ширем подручју. За то је коришћена, поред природних услова, и
јефтина радна снага у кућама породичних задруга. Пред II светски
рат повећало се интересовање земљорадника из злодолских села
за гајење дувана.15 То користе послодавци па експлоатишу јефтину
радну снагу плаћајући минималне наднице. Ниска откупна цена
дувана није могла да покрије трошкове производње. Приликом
предаје дувана у магацину, комисија за процену дувана није узимала
у обзир квалитет производа, класирање је вршено према прохтевима
комисија. Тако је 1938. године откупна цена дувана била 3, 6 и 8
динара по килограму, што је била безначајна цена с обзиром на
вредност дувана и рада око њега: сађење, обрађивање, берба, низање,
сушење, слагање у сефте и бале и транспорт до магацина. Тај исти
дуван „Бајиновац“ управа државних монопола, уз малу фабричку
прераду, продавала је по педесет пута већој цени.

Отварање школа и довођење воде
После Другог српског устанка 1815. године, у ослобођеној
Србији кнеза Милоша Обреновића није било школа. Једино су при
црквама и манастирима постојале школе, где су ученици из црквених
књига и рукописа учили и добијали основне елементе писмености.
Уредбом кнеза Милоша из 1835. године, решено је да свака општина,
где постоји црква, по правилу треба да има школу.16 А законом о

15
16

АС, МФ, одељење фIII, 1, 1938.
Зборник закона, уредби и уредбени указ, књ. II, Београд 1835, 315.
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основним школама из 1882. године, основну бригу о „основним
училиштима“ има општина и школски одбор.17 Још 1853.године
било је говора на седницама месних органа власти у Дубу да се у
дубској општини отвори школа у близини цркве брвнаре. Међутим,
са отварањем школа у Дубу није ишло какао се желело и намеравало.
Нису се могли установити разлози одлагања отварање школе у Дубу,
јер архивска документа ништа о томе не бележе. По свему судећи,
недостатак стручног кадра, као и економске тешкоће, утицале су на
одлагање отварања школе у дубској општини,18 за више од двадесет
година. Тек 1878. године, почела је са радом основна школа у Дубу,
у приватној кући Сретена Мојковића. Декретом Министарства
просвете и црквених послова од 11. марта 1878. године постављен је
за учитеља дубске школе Сава Ђуровић, несвршен богослов.19
Народни посланик среза рачанског Сима Милошевић није
добио очекивани број гласова за народног посланика у дубској
и заглавској општини, па је поднео интерпелацију Народној скупштини Србије, 15. јануара 1881. године. У њој је изнео да обе
школе, и дубска и заглавска, раде у лошим условима, налазе се у
старим хановима и кафанама које нису могле „опстати због своје
трошност и тескобе, па су у школе претворене“. Најзад Милошевић
поставља питање ко ће да сноси одговорност, ако се, „једног лепог
дана, оне (школе) на децу сруше и заједно их са наставницима
погњаве“20. Сима Милошевић тражи да се обе школе затворе, да се
на „средокраћи“ између Дуба и Заглавка, у селу Злодолу изгради
заједничка школа. Становништво Заглавка и Дуба изненађује одлука
Министарства просвете, 21. јула 1881. године, која гласи: „Пошто су
школске зграде на Дубу и у Заглавку, као што јавља начелство писмом
својим од 10. о. м. тако рабатне, да је по дечије здравље опасно, ако и
даље у њима школа остане, одлучио сам да се обе школе, у Заглавку и
на Дубу затворе, а општинама заглавској и дубској препоручујем да
заједнички саграде нову школу на средокраћу у селу Злодолу“.21

АС, Министарство просвете, фасцикла XII, 1882. (даље у текстуАС, МП.Ф)
Село Злодол било је у саставу дубске општине све до 1955. године.
19
АС-МП , Ф, IX, 29, 1878.
20
АС-МП, Ф, Х, 231, 1881.
21
АС-МП, Ф, Х, Х, 46, 1881.
17
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Грађани села Дуба и Злодола не мире се са укидањем школе
и траже да се отвори школа у новој згради Сретена Мојковића.
Начелник среза рачанског Антоније Петронијевић и окружни
физикус, као чланови комисије, били су у Дубу, 17. маја 1886.
године и утврдили су да кућа Сретена Мојковића има два одељења
и ходник „довољно простран и удобан“. У целини, комисија се слаже
да се привремено смести школа у кући Мојковића. Одмах затим је
Министарство просвете донело решење, 30. јула 1886. године, које
гласи: „На основу извештаја стручне комисије, коју ми је спровело
начелство писмом од 15. о. м. да се у Дубу, у кући Сретена Мојковића,
може привремено отварати основна школа тј. најдуже за три године,
од дана када школа проради, док се не сагради нова школска зграда“.22

Школа у Злодолу

Школа у селу у Злодолу није могла бити изграђена у предвиђеном року за три године, јер је општина била сиромашна. На основу
молбе општине дубске, августа 1889. године, Министарство просвете
продужује рок за подизање нове школе у Злодолу за две године. И
после 1891. године, рокови за изградњу школе су били померени.

22

АС-МП, Ф, Х, ХVIII, 53, 1886.
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Нова школска зграда у Злодолу са четири велике учионице
и осталим просторијама завршена је 1898. године. Вредност
грађевинских радова износи 12000.23
После 1903. године, када је на престо Србије дошла династија
Карађорђевић, није било већих промена у систему школовања и
образовања. Нови закон о основним школама, који је донет 19.
априла 1904. године, увео је обавезно четворогодишње школовање.
У току Првог светског рата, многе основне школе у срезу
рачанском нису радиле, а у неким је повремено одржавана настава.
У вихору ратних пустошења, оштећене су школске зграде, намештај
је упропашћен. Према извештају школског надзорника од 28. јула
1919. године, у току окупације непријатељ је користио школске
зграде које је при напуштању мање или више оштетио.24
Уз ангажовање локалних органа власти, школских одбора и
грађана, школске 1920/1921. године, почињу са радом све основне
школе у срезу рачанском које су до тада отворене.
У извештају школског надзорника Министарства просвете,
од 25. јуна 1921. године, стоји да школа у Злодолу има 158 ученика.
Наставу изводе учитељи Радисав Ковачевић и Крста Антонијевић, у
две смене. Статистички извештај среског надзорника,16. јуна 1928.
године показује да већина учитеља ради у неповољним условима,
са великим бројем ученика у неподељеним и комбинованим
одељењима.25 У школи у Злодолу раде учитељи: Љубица Пенезић у
Iа одељењу, са 36 ученика, Саво Пенезић у II/IV, 37 ученика и Ружица
Костић III/I, 29 ученика. Управитељ основне школе у Злодолу,
Саво Пенезић, обратио се 27. априла 1930. године Централном
хигијенском заводу у Београду писмом у коме наводи да: „Школа
у Злодолу има редовних 150 ученика-ца, да нема своје купатило, које
је веома потребно. Школска општина нема могућности да исто
набави, па се моли Управа Централног Завода да, по могућности
додели школи потребне инсталације, а школски одбор из својих
средстава израдиће потребне просторије. С обзиром на васпитни
утицај ове хигијенске установе одбор се нада да ће се изаћи у сусрет
овој молби.“ Завод је тражио потпуније обавештење од школе, што су

АС-МП, Ф, Х, Х, 93, 1889.
АС-МП, Ф, 50, 84, 1919.
25
АС-МП, Ф, 59, 89, 1928.
23
24
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спремили у материјалу, радној снази и новцу за подизање народног
купатила, „како би Завод могао према односу тих (ваших) одредити
своју помоћ“. Школа је 25. јула 1930. године, известила Завод „...
да је одбор злодолске школе одлучио да изради грађевину за Народно
купатило по плану које достави тај Завод. Воду би користили из
школског бунара“...26 У истом извештају, месни школски одбор,
поред раније тражених инсталација, тражи цемент и нешто новчане
помоћи. Молбу су потписали Саво Пенезић, као „пословођа“, и
Никола Босић, председник Месног школског одбора. Завод је
одговорио већ 31. јула да остаје при обећању из претходног писма,
да ће дати само инсталације за купатило које је тај Одбор тражио од
овог Завода својим актом бр. 27-IV-1930. године, а да зидање зграде
за школско купатило морају решавати са другим дародавцима.
Пошто другог дародавца нису нашли, али и због недостатка новца
у школском буџету, школски одбор одустао је од градње купатила,
јер се испоставио и проблем довођења нове воде за школу. Наредне
године, 28. маја 1931. године, у злодолској школи је боравио
инжењер Завода, Веселин Томашевић, који је испитивао могућност
бољег снадбевања школе водом. Нашао је да се школа снадбева
водом из бунара дубине 12 метара са једном Нортоновом пумпом,
која је спуштена у бунар. Вода се често мути, због плитке воде у
бунару или рђаво намештене пумпе. Нашао је у близини школе, на
око 300 метара, извор „Бранкове воде“ са капацитетом Q=0,03л/сек.
Т=12°ц. Други извор нашао је на 200м. од школе, у „Репића барама“,
висински је над школом 5-6м“, издашност Q=0,80л/сек,Т=11°. На
крају извештаја предложено је да се школа снадбева водом из извора
у „Репића барама“ и да би једна или две чесме „решиле ово питање и
снадбевање водом оближње куће и путника и дале леп пример целом
овом крају, који обилује изворима, али неискоришћеним“. За овакво
решење довођења воде проценио је да би требало без копања око
40.000 динара.
После овога уследио је „прекид на везама“ између школе
и Београда. Тек 6. фебруара 1933. године, Завод је писао школи у
Злодолу оштро, захтевајући да одговори да ли се још интересују за
довођење воде на чесму. Пошто из школе није било одговора, Завод
је 4. априла још оштрије тражио одговор, „у противном ће вам молба

26

Исто.
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за 15 дана отићи у акта“. Пошто одговор није послат, захтев школе у
Злодолу отишао је у „акта“. Последњи акт у овој преписци је молба
управитеља школе Видосаве Николић, 19. марта 1938. да помогне у
довођењу воде у злодолску школу, јер је вода у постојећем бунару
„загађена клицама трбушног тифуса и осталих болести, те је, према
мишљењу стручњака, заувек забрањена за пиће. Најучтивије молим
за помоћ да би се добила изворска вода, како би могли у школском
дворишту имати чесму или шмрк“.
24. маја 1938. године, Завод шаље своје инжењере у
злодолску школу да утврде најповољнији начин снадбевања школе
водом. После снимања терена, инжењери Завода, М. Максимовић и
Мил. Марјановић поднели су извештај: „Школа се снадбева водом
из бунара дубине 12 метара помоћу пумпе. Недавна поплава је
преплавила и бунар и „кроз оплату око пумпе загадила воду, тако
да је био случај обољења од тифуса (управитељ школе), те да је од
то доба бунар ван употребе“. И они, као и инжењер В. Томашевић,
1931. године, помињу исте изворе, али ниједан не предлаже за
каптирање за потребе школе, већ предлажу копање новог бунара у
школском дворишту. Хигијенска опрема бунара са пумпом коштаће
око 7000 динара. Овим се завршава преписка између школе и ЦХЗ
око копања новог бунара.27 Због недостатка новчаних средстава,
школски одбор је одустао од копања новог бунара. Нова текућа
вода доведена је испод корита реке Дервенте испод Благојишта, 20.
августа 1938. године.
У преписку са ЦХЗ у Београду укључује се Милан Ђуричић
из Злодола, деловођа општине Дубске, 19. фебруара 1938. године, с
молбом да помогне довођење воде у засеоке: Босиће, Ђуричиће и
Лукиће у селу Злодолу општине дубске, који имају 35 кућа, у којима
живи 300 душа, и муче се без воде, „како народ тако и стока“. Воде
су им удаљене, а осим тога, воде нестају лети када су најпотребније.
Предлаже да се вода доведе у поменута села са извора „Језеро“ који
се налази у Страњој гори, удаљена од села Лукића око 6 км. Ове
наводе М. Ђуричића својим потписом потврдио је као „у свему
истините“ председник општинске управе, Чедомир С. Мојковић.
Завод је преко општине одговорио да би довођење воде са те
даљине коштало „веома много“, око 300.000 динара, а само његово

27

АС, Г/229, Ф. 44.
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годишње одржавање 5-10.000 динара, „што би за такве засеоке
сигурно био приличан терет“. Онда је Милан Ђуричић 12. марта
преко општине поднео нови предлог, да се за поменуте засеоке
каптира „Хајдучка вода“, удаљена око четири километра. Нови
предлог потписали су деловођа, Обрад Лукић, и председник
општинске управе, Чедомир Мојковић. Као посебан аргумент у
прилог „потребности“ довођења здраве воде навео је: „Надам се да
није потребно доказивати потребу здраве воде у нашем крају где је
гушавост тако распрострта“.
Завод је послао свог инжењера на терен у Злодол В.
Томашевића, који се нашао код кућа Ђуричића, кота 658 м, а
затим на коти 805м, извор „Хајдучка вода“ Q=0,5л/цек и нешто
даље извор „Језеро“ Q=2л/сек, и још даље - извор „Беле воде“, а
најближи кућама Грабље Q=0,8л/сек, који би се каптажом поправио.
За водоснадбевање је предложио извор „Грабље“.28 Међутим, због
недостатка финансијских средстава вода није доведена са извора
„Грабље“, па се водоснадбевање вршило из заједничких или
појединачних бунара.
Тек педесет година касније, априла 1968. године, грађани
засеока Босића, Ђуричића и Лукића довели су воду са извора „Језеро“.
О копању канала дужине око 6 километара од „Језера“ до Лукића
главице, учесник тих радова, Радосав Р. Лукић, између осталог, је
рекао: Из села Босића, Ђуричића и Лукића, свако домаћинство било
је задужено да сваког дана, када се копа канал за водовод, учествује
са једним копачем од јутра до увече. Поред копања канала, свако
домаћинство је учествовало у куповини цеви и вентила. Тешко је
било кроз Стању гору копати ручно са: будаком, пијуком, ћускијом
и лопатом, јер је терен био каменит. Највише је коштало довођење
воде у Лукића домаћинства, због удаљености а најчешће су у летњем
периоду остајали без воде.29 Почетком XXI века, због честих суша у
летњем периоду и због заливања башти и малињака, засеок Лукићи
је у летњим данима остајо без воде са извора „Језеро“, па су Лукићи
морали користити бунарску воду из заједничког бунара у Марићима.
Доношење воде са бунара за кућне потребе и стоку оптерећивало је
домаћинства па се почело причати о каптирању извора „Хајдучке

28
29

Исто.
Изјава Радосава Лукића, дата аутору 6. маја 2016.
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воде“ Q=0,5л/сек. у постојећи водовод „Језеро“. У међувремену,
месна заједница Злодол обавестила је становнике засеока: Лукићи,
Ђуричићи, Босићи и Деспотовићи да је норвешка влада донирала
новчана средства Србији за водоснадбевање сеоских насеља.
Највећу заслугу за коришћење поменутих донација села Злодола и
засеоке имао је дипломирани теолог и старешина ужичких цркава и
Златиборског округа, Милош Босић, који је ујединио засеоке: Лукићи,
Ђуричићи, Босићи и Деспотовићи, својим ауторитетом покренуо је
грађане и био на челу организационог Одбора. О довођењу воде са
извора „Хајдучка вода“ у поменуте засеоке, Миодраг Деспотовић је
причао: „Каптирање тадашњег извора „Хајдучка вода“ у водовод
„Језеро“ не би решило водоснадбевање па су инжењери сондама из
Београда извршили бушење испод извора „Хајдучка вода“ на дубини
од 20 метара и нашли Q=6л/сек. што је количински одговарало
потребама засеока. Сви трошкови око копања резервоара, канала,
уградње цеви и вентила, плаћени су добијеним новцем из донација,
а учешће домаћинстава било је у копању канала од централних
резервоара засеока до шахти пред кућама и куповина водомера
и цеви у вредности од 20 до 30.000 динара, зависно од удаљености
домаћинства од резервоара.“30 Тако је 2012. године решен
дугогодишњи проблем водоснадбевања наведених засеока.
У току Другог светског рата 1941-1945. године рачански
крај је претрпео велику материјалну штету. Школска зграда у
Злодолу имала је 30% оштећења. Уз пуну подршку органа народне
власти, учитеља и мештана у кратком временском периоду „доводе
школе у исправно стање“. Захваљујући залагању народне власти и
активности друштвено-политичких организација,31 од 1948. године
у срезу рачанском обухваћено је основним образовањем велики број
школске деце у 29 основних школа. Међутим, већи број школа ради
у приватним кућама које не одговарају „просветним стандардима“.
На основу записника са седнице Савета за просвету и културу
среза рачанског крајем школске 1951/52. године, у срезу ради 30
основних школа.32 Године 1950. донет је Закон о основним школама

Изјава Миодраа В.Деспотовића, дата аутору 16. априла 2017.
КПЈ, ЈНОФ и СКОЈ-а.
32
др М. Лукић, Шездесет година осмогодишње школе у Злодолу, Ужички зборник
37, Ужице 2013.
30
31
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којим је уведено обавезно осмогодишње школовање за децу од 7. до
15. године.
Савет за просвету и културу среског НО донео је 15. маја
1953. године одлуку да школске 1953/1954. године почне са радом
осмогодишња школа у Злодолу33 у просторијама задружног дома до
изградње зграде осмогодишње школе. До краја школске 1954/1955.
године школска зграда је завршена и стављена под кров. Међутим, и
после изградње овог школског „здања“ од стране општине у Злодолу
(1955-1957), проблем школског простора нешто је ублажен, али не
и дефинитивно решен. О томе најдокументарније говори извештај
управитеља осмогодишње школе, Димитрија Симеуновића, јуна
1960. године. Осмогодишња школа у Злодолу има 14 одељења, а
7 учионица, у којима се ради у две смене,34 са 729 ученика. После
експанзије школства и појаве масовног образовања, са почетком
привредне реформе 1965. године, настаје раздобље лаганог опадања
броја ученика, што се објашњава, поред осталог, све присутнијом и
већом миграцијом становништва са села у градове, што се види из
статистичког кретања ученика школе у Злодолу. Шкојске 1969/1970.
године у осмогодишњој школи има 12 одељења и 469 ученика,
а школске 1976/1977. године 12 одељења и 350 ученика. Школске
1986/1987. године има 8 одењеља и 200 ученика. Школске 2016/2017.
године у Злодолу, као издвојено одељење Основне школе „Душан
Јерковић“ у Костојевићима, има 24 ученика.
После ослобођења земље 1945. године, залагањем друштвенополитичких организација, расте интерес за књигу и читање. Општу
бригу о развоју библиотекарства има Министарство просвете, а
касније Савез културно-просветних друштава. То је допринело да
свака школа има библиотеку. Злодолска школска библиотека је маја
1946. године имала 188 књига, 8 листова, 4 часописа и 200 читалаца.
Према извештају Среског одбора културно-просветних друштава од
15. августа 1950. године у срезу рачанском ради 25 библиотека35 у
којима раде нестручни књижари, као што је био Циндо у злодолској
школи. После четири године у злодолској школи се повећао фонд

Исто.
ИАУ, НОО Костојевићи, ф.4.
35
АС, СНО, Ф.15.
33
34
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књига, јер је Савет за просвету и културу Србије доделио као поклон
злодолској школској библиотеци 850 књига.
Да је књига била тражена почетком друге половине XX
века наводимо сећање бившег ученика осмогодишње школе у
Злодолу, данас цењеног инжењера Станоја Петровића, који ми је,
између осталог, причао: „Пре поласка у школу научио сам уз помоћ
родитеља да читам, јер је мој отац узимао дневне новине, и ја сам их
читао. Када сам пошао у школу омиљена школска литература биле
су дечије новине: „Полетарац“, „Кекец“ и „Змај“. У трећем разреду
сам учествовао на конкурсу дечијих новина „Змај“, за послату причу
добио сам награду књигу песама Љубе Ненадовића. У петом разреду
почео сам читати обимније књиге као што је „Одисеја“ од Хомера,
а када сам тражио „Илијаду“ увек је била на читању. Једнога дана
родила ми се идеја да некако уђем у библиотеку и да нађем жељену
књигу. Наговорио сам још два друга да када буде прилика уђемо кроз
прозор у библиотеку и узмемо књиге које нам се допадају, и да их на
исти начин вратимо када књиге прочитамо. Ушли смо са доста
муке, нас двојица, кроз прозор школске библиотеке, док је трећи
друг чувао стражу. Прва књига на коју сам наишао била је тражена
„Илијада“ од Хомера, а друга је била „Немирна земља“. Хтео сам
да књиге вратим у библиотеку, али прозор више никад није био
одшкринут, па сам на крају одустао због великог ризика да будем
откривен за недозвољено узимање књига, тако да су те књиге остале
код мене. Много година касније, 2000. године, у време Сајма књига у
Београду, на Радио Београду слушао сам интервју новинара са писцем
Драговићем, који је написао књигу „Матична поља“. У том разговору
писац је између осталог рекао „да једино крађа књиге није крађа.“
После овог сазнања пао је терет са мене.“36
На развоју просвете, здравства и културно-просветних
друштава у селима највише раде учитељи. У злодолској основној
школи школске 1950/1951. године раде учитељи Косара Мојковић
Рашић и Јелена Божић. На иницијативу Јелене Божић у Злодолу је
основано културно-просветно друштво „Јавор“ на челу са Миленом
Поповић, Адамом Петровићем и Раниславом Пејићем.

36

Сећање инг. Станоја Петровића дата аутору 6. маја 2016.
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Поред редовне наставе у школи у Злодолу поједини учитељи
били су укључени у извођење наставе здравственог течаја сеоским
омладинкама. Иницијативу за организовање поменутог течаја на
подручју села Злодола носили су месни НО, омладинска организација
и донекле партијска организација. Укључивање омладинки вршено је
у почетку агитацијом, а затим административним путем. Омладинке
су у почетку нерадо посећивале течај због неодобравања родитеља,
јер су неки од њих рачунали да је боље да се нешто уради у кући,
“него губити време у школи“.
Настава је извођена без материјалне надокнаде. Рад учитеља је
био на добровољној бази, на пример, учитељица Зорка Симеуновић
радила је у школској 1957/1958. године сама са течајкама без новчане
надокнаде. Здравствени течај у школи у Злодолу похађале су 32
омладинке. Одлична је била само Радојка Р. Лукић, врло добрих
6 и добрих 25 омладинки. Радојка Рада Лукић,37после завршеног
здравственог курса, била је инструктор здравственог васпитања
сеоске женске омладине у засеоцима Лукићи и Ђуричићи.
У првој половини XX века, у једном патријархалном друштву
школовање је било привилегија мушкараца. Сеоска девојчица
расла је под окриљем неписмене мајке, која се у васпитању држала
традиционалних вредности и принципа, што је подразумевало да се
нешто „ваља“, а нешто „не ваља“, а обе су биле у сенци мушкараца.
Тако да се на селу стварала нешколована и здравствено непросвећена
омладина.
Циљ ових курсева-течајева био је да им се предоче све
предности обраћања лекару, да науче како да победе заразне
болести, шугу и вашљивост, савладају основне поступке кућне неге
болесника.

37

Омладинска активисткиња уз рад завршила Вишу трговачку школу у Београду.
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Оснивање општине, сељачке радне задруге и
земљорадничке задруге
После ослобођења Србије и Београда, крајем 1944. године,
народна власт се конституише на политичко-правним основама Другог
заседања АВНОЈ-а. У духу њихових смерница донети су правни
акти о устројству повереништва као органа власти. Одмахзатим,
1. децембра 1944. успостављају се народноослободилачки одбори
као носиоци власти, и то: месни, општински, срески и окружни.
Избори за месне НОО завршени су до краја 1944. године. У дубској
општини која покрива села Дуб и Злодол конституисан је крајем
децембра први НОО у саставу: Јеврем Панић, председник и Адам
Петровић, секретар. Према Уставу и на основу Закона о народним
одборима из 1946. године они су једини и највиши орган власти на
својој територији. Главни задаци НОО јесу: откуп жита, исхрана
становништва, наплата пореза и припрема за сетву.38 Највећа
инвестиција 1948. године је изградња задружног дома уз помоћ
самодоприноса мештана села Злодол, Дуба, месног и среског
НОО. Задржуни дом, поред продавнице, поште, магацина и других
просторија, има велику салу са бином у којој су одржавани разни
скупови као што су приредбе и игранке.
И у току 1948. године органи народне власти суочавају се
са проблемом исхране становништва због прекомерног принудног
откупа, у неповољним привредним околностима, које су настале
после резолуције Информбироа.39
Екстензивна пољопривредна производња није могла да
покрије неопходне потребе откупа и личне потрошње становништва
злодолских села. Зато је повећање ратарске производње постало
веома актуелно. Доста се очекивало од сетве овса и пшенице
на друштвеном добру на Пониквама, које је створено аграрном
реформом 1945. године, које је површински повећано, реформом

ИАУ, НОО Бајина Башта, Ф, 11, Извештај среског комитета за месец март
1946.
39
Информациони биро створен је 1947. г. у Пољској од комунистичких партија
СССР, Бугарске, Румуније, Мађарске, Чехословачке, Пољске, Југославије,
Француске и Италије са седиштем у Београду.
38
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1953. године. Сва одузета земља ушла је у задружни фонд. У току
1949. године проширена је трговинска мрежа у срезу рачанском.
Отворене су нове продавнице за индустријску робу, међу њима и
продавница у Злодолу која је радила у Задружном дому.
Резолуцијом ЦК КПЈ јануара 1949. године почела је
колективизација села у условима економске и културне заосталости,
а у циљу унапређења пољопривреде. Отпора колективизацији
било је и јавно и тајно. Зато општински комитет КПЈ упозорава на
опортунистичко држање појединих чланова партије, који дају изјаве
да не могу ступити у сеоске радне задруге (СРЗ), „јер им за то нису
родитељи“. Удружени сељаци у СРЗ били су ослобођени плаћања
пореза и откупа жита и стоке.
Сељачка радна задруга „Нови живот“ у Злодолу основана
је 1949. године више принудно него добровољно. Чланови СРЗ
удруживали су целокупну имовину сем куће и кућног дворишта,
све остало је било заједничко. На основу рада и броја чланова
остваривана је зарада. На пример, у селу Лукићи од 22 домаћинства
само 6 домаћинстава је било у СРЗ, и то: Десимира, Павла, Ђорђа,
Милорада, Радивоја и Радисава.
Сеоска радна задруга у Злодолу у условима неразвијене
техничке основе није могла да оствари већи принос у пољопривреди.
Осећао се монопол индивидуалног газдинства у ратарској и
сточарској производњи. Сељачка радна задруга у Злодолу имала је
солидан земљишни фонд, али су приноси житарица мали. Сточарска
амбуланта при среском Задружном савезу има задатак да ради на
повећању сточног фонда и унапређењу сточарства, у првом реду у
СРЗ. У том циљу је у засеоку Лукићи изграђена штала димензија 40
х10 метара на Зборишту, за приплодне јунице, о којима се бринуо
Ђорђе Лукић.
И поред интензивног агитационог рада, колективизација села
тече споро, схваћена као кампања принуде, а у њиховој реализацији
било је метода психолошког притиска. Није изостало ни повећање
пореза и обавезног откупа оним земљорадницима који су се
одупирали колективизацији.
Лоши резултати у СРЗ навели су ЦК КПЈ да донесе крајем
1951. године Упутство за реорганизацију СРЗ, тј. њихово укидање
1952. године.
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Поред економске блокаде од стране социјалистичких земаља40
(санкција) пољопривреда злодолских села претрпела је велику
материјалну штету од суше 1952. године. Суша је смањила приносе
житарица, а сточни фонд је био угрожен због нестанка хране. Моги
пољопривредници косе зелену папрат и крешу лист за стоку да би
одржали сточни фонд.
Ускоро се мењају ставови власти у вези са обавезним откупом,
преовлађује мишљење да ова мера не стимулише произвођаче и не
доприноси унапређењу пољопривредне производње, па је крајем
1952. године укинут обавезни откуп.
Према Уставном Закону из 1953. године, тежиште управне
власти преноси се на општине. На основу одредбе Закона, из јуна
1955. године, укинути су дотадашњи срезови, па и срез рачански.
Основан је нови срез у Ужицу, који покрива подручје рачанског
округа ужичког, а на подручју бившег среза рачанског оснивају се
четири општине у: Рогачици, Перућцу, Бајиној Башти и Злодолу.
Нова општина у Злодолу41 има 1.189 домаћинстава, 7.262 становника,
а њена површина износи 11.510 ха и покрива дотадашње општине;
дубску и костојевићску, а оснивају се и месни одбори у: Заглавку,
Дубу, Костојевићима, Јеловику, Добротину и Драксину. Злодолска
управа финансира се од пореза на земљу, пореза занатских радњи и
пореза на ушур воденица.42 Уредба о земљорадничким задругама из
1954. године отвара широке перспективе у садржајима и облицима
повезивања индивидуалних пољопривредних произвођача са
задругама. Од тада земљорадничке задруге имају већу улогу у
преображају села. Оне постају носиоци унапређивања пољопривреде
кроз разне облике кооперације са земљорадницима. Сарадња
задруга и земљорадника омогућује пољопривредницима добијање
кредита (Зелени план), набавку механизације, тов стоке. На пример,
Маријан из засеока Лукићи товио је бикове које је откупила задруга
у Злодолу. Задруга чини напоре да побољша расни састав стоке
(вештачко осемењивање крава преко својих пунктова; набавка
приплодних и квалитетних бикова).

Због резолуције Информбироа.
Општина у Злодолу функционише од 21. јуна 1957. године, од тада је месна
заједница до 2016. године када је укинута, као и све сеоске месне заједнице у
општини Бајина Башта.
42
ИАУ, Среска зантаска комора, књига протоколисаних радњи, 1955. године.
40
41
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Пољопривреда, као основна привредна грана „подбацила“
је због велике суше 1958. године, тако је део домаћинстава морао
да купује жито ван рачанског подручја. Задруга у Злодолу, поред
кооперације са својим земљорадницима, врши откуп пољопривредних
производа и из својих магацина робу даје продавницама у Србији и
ван ње на одложено плаћање. Једној продавници у Сарајеву задруга43
је 1964. године испоручила већу количину јабука, кромпира и пасуља
у вредности од 70.000 динара. У међувремену, та продавница отишла
је у стечај, па задруга није добила накнаду за робу.
Привредна реформа од 1965. године имала је утицај на развој
задругарства. Излаз из тренутне економске стагнације (кризе) се
тражи, пре свега, у бољој техничкој опремљености и интеграцији
задруга. Половином 1966. године, привредно јачој земљорадничкој
задрузи у Бајиној Башти припаја се задруга у Злодолу и послује у
оквиру задружне организације „Воћар“ као радна јединица.
Према службеним статистичким подацима од 1960. године,
у општини Бајина Башта електрифицирано је свега 7% пољопривредних домаћинстава.44 Пре електрификације, злодолска села
употребљавају за осветљење петролејске лампе (гасаре), лојанице
и зубље луча. Највећа динамика радова на плану електрификације
општине Бајина Башта и њене околине забележена је у времену
од 1961. године до 1964. године. За електрификацију користе се
финансијска средства из месног самодоприноса, општинског фонда
за електрификацију и лично ућешће домаћинстава. Грађани Злодола
добили су електрично осветљење 1963. године. Две године касније
отворена је Здравствена амбуланта. Електрификација злодолских
села много доприноси њиховом производно-економском, културном
и социјалном преображају. Све се више напушта традиционални
начин живота а усвајају савремена културна достигнућа, мењају се
обичаји и навике, усавршава култура живљења. Некада заосталим
крајевима, сада су доступни савремени комуникациони токови
(радио, телевизија, касније телефони). Упоредо са електрификацијом
постављају се основи инфраструктуре - водоснадбевање.

43
44

ИАУ, Општина Б. Башта, ф, 16.
СР Србија 1959-1964. статистички подаци, Београд, 1965, 137.
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У току 1966. године наставља се активно учешће младих
на радним акцијама, углавном локалног значаја (поправка путева
и пошумљавање голети), као и на другим пословима. Омладина
Злодола истакла се у пошумљавању голети у Страњој гори, испод
Поникава, под руководством омладинске организације и њеног
председника, Радосава Р. Лукића, уз помоћ шумске секције из Бајине
Баште.
Са већом заступљеношћу механизације у пољопривреди,
примене агротехничких мера, тече и процес социјално-економских
промена на селу. Разорена је патријархално-сеоска структура
села тако да данас имамо више категорија домаћинстава: сеоска
домаћинства, мешовита сеоско-радничка, старачка домаћинства
и викенд домаћинства. Имиграција активног пољопривредног
становништва и њихово укључивање у привреду ван села утиче на
смањење ораница под усевима, а повећање ливада и пашњака. Опада
производња кукуруза, пшенице и других житарица, тако да је крајем
XX века скоро престала производња пшенице, донекле и кукуруза.
Почетком XXI века, становништво злодолских села и
градског становништва пореклом из Злодола, бави се искључиво
производњом малина. У Лукића пољу Радивоје М. Лукић, саградио
је објекат у коме се врши откуп и лагеровање малина у хладњачи.
Из године у годину погоршава се старосна структура
становништва у селу, а млађе, веома ретко становништво, које
се одлучило да ради у пољопривреди, мења навике, начин
становања, исхране, одевања, коришћење слободног времена, начин
обележавања рођендана, организацију весеља и друго. Све су мање
разлике између града и села, као и њихових становника.

Погинули борци и жртве рата у Злодолу
1912-1918. и 1941-1945. године
Ратови у првој половини XX века оставили су иза себе велике
људске губитке и немерљиву материјалну штету. Село Злодол у
балканским ратовима 1912-1913, у Првом 1914-1918. и Другом
светском рату 1941-1945. дало је велике жртве.
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Изгинули у ратовима 1912-1918.
1. Алексић Марко, 2. Босић Петар, 3. Босић Радојица, 4.
Вукашиновић Витомир, 5. Глигоријевић Милан, 6. Грашиловић
Добрисав, 7. Ђуричић Вићентије, 8. Ђуричић Раденко, 9. Јоксић
Божо, 10. Јоксић Војимир, 11. Јоксић Велимир, 12. Јоксић Добрисав,
13. Јоксић Милош, 14. Јоксић Радисав, 15. Јоксић М. Радич, 16.
Ковачевић Боривоје, 17. Лукић Борисав, 18. Лукић Вукосав,19.
Лукић Лука, 20. Лукић Љубомир - Продан, 21. Лукић Радован, 22.
Милутиновић Добрисав, 23. Панић Радисав, 24. Панић М. Радисав,
25. Петровић Маријан, 26. Радојичић Владимир, 27. Ристић М.
Обрен.
Мало је догађаја новије историје који су оставили дубоке
трагове у колективном памћењу, као што је повлачење српске војске
преко непроходних гудура Албаније на истеку јесени и прагу зиме
1915. године. У драматичним околностима, на хладноћи, без одеће
и обуће, гладни, изнурени, исказивали су храброст, солидарност
са рањеним и болесним, и борбени морал. Носиоци Албанске
споменице у Злодолу су: 1.Ђуричић Милан, 2. Савић Милорад и 3.
Лукић Тиосав.
Почетком априла 1941. године, Немачка је, уз помоћ
савезника, без објаве рата, предузела концентричан оружани
напад на Југославију. Током десет дана драматичних борби и
пораза југословенске војске, расточене корупцијом и издајом
Хрвата, непријатељска врховна команда издиктирала је ултиматум
безусловне капитулације 17. априла 1941. године. Србија је стављена
под немачку војну управу.
Током четири ратне године (1941-1945), на простору злодолске
општине као борци или као жртве рата страдала су следећа лица:
1. Алексић Видоја Миломир, земљорадник, 1922 -1945, погинуо на
Тари 1945.
2. Алексић Витора Радоје,службеник, 1894 -1942, страдао у логору
Бот у Норвешкој 1942.
3. Алексић Цветка Јован,земљорадник, 1924 -1943, погинуо у Дубу
4. Аћимовић Ранислава Обрад, 1920-1945, погинуо на Николића
брду
5. Благојевић Дамљана Здравко, земљорадник1922-1945, погинуо на
Сремском фронту
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6. Благојевић Средоја Дамљан, земљорадник, 1900-1943, погинуо у
Злодолу
7. Благојевић Милије Јована, домаћица, 1900-1943, погинула у
Злодолу
8. Благојевић Саве Обрад, пољопривредник, 1914-1943, погинуо у
Ужицу
9. Вукашиновић Витора, Драгомир, земљорадник, 1908-1943,
погинуо у Злодолу
10. Глигоријевић Јова Радисав, 1898-1942, погинуо у Дубу
11. Глигоријевић Миленка Владислав, земљорадник, 1927-1945,
погинуо у Шиду
12. Ђуричић Витомира Богдан, земљорадник, 1920-1941, погинуо у
Црвици
13. Ђуричић Милоја Тихомир,земљорадник, 1910-1943, погинуо у
Ужицу
14. Ђуричић Живојина Станимир, земљорадник, 1899-1944, погинуо
у Злодолу
15. Живановић Алемпија Гвозден, службеник,1920-1945, погинуо у
Карловцу
16. Јоксић Јована Брена, домаћица, 1904-1944, погинула у Волујцу
17. Јоксић Василија Војислав, земљорадник, 1894-1944, погинуо у
Волујцу
18. Лазић Николе Василије, земљорадник, 1892-1944, погинуо у
Волујцу
19. Лукић Чеде Витомир, дете, 1934-1944, погинуо у Злодолу
20. Лукић Продана Милојко, земљорадник, 1914-1944, погинуо у
Злодолу - Поникве
21. Петровић Љуба Радивоје, земљорадник, 1919-1944.,45погинуо на
Дубу

Др Стево Игњић, Споменица изгинулим борацима и жртвама Среза рачанског,
Ужице, 2008, 192.

45
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Лукићи у Злодолу у XX и
почетком XXI века
Село Лукићи налази се на брдовитом терену, на 600 метара
надморске висине, јужно од Злодола, удаљености око један
километар. Досељеници из Пиве почетком 19. века, формирали
су насеље поред извора „Кућиште“,46 заклоњеног од ветра, на
сунчаној страни и скривено од главних комуникација. Временом
су се досељене породице увећавале. Бавили су се земљорадњом,
сточарством и повремено занатством. Живели су у патријархалним
задругама са великим бројем чланова. У попису становништва 1863.
године, у засеоку Лукићи евидентирана су четири домаћинства са 48
житеља, међу њима је било домаћинство Теше Лукића са 22 члана.47
Почетком XX века због неслоге у патријархалним породицама долази до деоба и формирање нових домаћинстава. У
првој половини XX века у Лукићима има 23 домаћинства од којих
су три домаћинства формирали своје домове у Страњој Гори под
Пониквама.
Култура становања у селу Лукићи
Падом српске државе под турску власт 1459. године, српско
становништво, због турског харача и велике пљачке, вратило се
простијем начину живота. Српско становништво, остављено на
милост Турцима, изгубило је много од оне материјалне сигурности
до које је било дошло у средњовековној српској држави.48 Вратило се
примитивнијим обичајима и навикама из раног феудализма, а то је
српска патријархална задруга, која се задржала до прве половине 20
века. Велики број чељади, начин привређивања и начин становања
у задрузи (домаћинству) морали су бити усклађени. „Сељачка кућа
није у првом реду породица, него је средиште привредног живота“.49

Обично се место првог насељавања назива кућиште.
АС, МФ, П одељење, пописна књига бр.195, 1863.
48
Јован Цвијић, Балканско полуострво, Београд, 1987, 199.
49
Сретен Вукосављевић, Историја сељачког друштва књ. II Социологија
становања, Београд, 1965,131.
46
47
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Поред куће, која је главно привредно и стамбено седиште,
код домаћина у овом селу постоје и друга стамбено-привредна
седиште у Страњој гори и на Пониквама која се зову „колибе“. Поред
наведених објеката за становање постоји још један, то су штале, које
су лоциране углавном даље од куће, на делу већег имања, обично
ливада и пашњака. У шталама је држана стока (обично овце), ради
паше и ђубрива. Чобанин је ноћ проводио на тавану а дању се
враћао кући. На пример, Ивко је такве штале имао у Благајиштима
и Брезовцу, Рајко и Радивоје на Вровинама, Раде, Микаило и Сретен
на Брезовцу... Сваки домаћин је имао у близини куће шталу у којој
је држао мужну стоку. Кућа је главно седиште стамбеног простора
и привредног живота, али и највећа грађевина у оквиру једног
домаћинства. Постепено насељеник подиже и друге објекте око
куће и тада ограђује двориште - авлију. У почетку су те куће биле
дводелне. Соба као просторија за спавање није недостајала, јер су
овдашњи становници за спавање имали зграде (вајате). У дводелној
кући на средини „куће“ је огњиште, ограђено каменом или циглом.
На огњишту се налазе земљани лонци, црепуље, саџак и сач, а
поред огњишта су маша и кукача и неизоставне столице троношке.
Изнад огњишта је черн, то је део таванице који се налази само изнад
огњишта а причвршћен је на два дебеле греде. На доњој страни
черна причвршћена је греда верижњача на коју су окачене вериге.
На веригама се обично налази окачен бакарчић. Наћивар је са друге
стране „куће“, а са друге стране, налази се полица, врло ниска, на
којој су поређане буце, бучице и чабар за воду. На горњем зиду
куће је клупа - полица. На клупи се налазе лонци, ћупови, углавном
крупније посуђе, а у долаву су ћасе. На зиду до наћивара обешен је
прибор за мешење хлеба: разна сита, лопар, лопарица, текне, а на
зиду су окачене велика и мала синија. Поред наћивара је жрвањ и
ступа за туцање соли. У наћвару се у доњем делу држи брашно а у
горњем хлеб.
Соба је други део куће, попатошена је широким даскама
које су у исто време таванице подрума. Таваница собе је обично
зазидана шашовцима преко којих су закуцане летве и трска а преко
њих иде малтер. За разлику од „куће“, соба има мале прозоре са
капцима.У соби се слави, у њој се налази кандило, икона, дугачак
астал с клупама, један или два кревета, зидана вруна, колевка, испод
кревета је мали сандучић за вредне ствари. Подрум куће се користи
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за зимницу, ту се држи кромпир, јабуке, крушке, шаргарепа и цвекла
и бурад са ракијом.
Поред куће налазе се зграде за спавање. Њихов број зависи од
броја мушких ожењених глава, а величина од имовног стања задруге
- домаћинства. На пример: у домаћинству Радоја Лукића, поред куће,
биле су две зграде са подрумима и једна са већом дрвеном верандом.
Поред кревета, у згради се налазе и два сандука, испод сваког кревета,
за одећу и постељину, преко зида је једна ленка на коју је пребачена
одећа да се не гужва, сто на коме обично стоје сложено и савијено
младинско „руо“ (ћилими, поњаве, јастуци, сламарице и остало). У
подруму зграде је најједноставнија столарска тезга, и алат за пољске
радове: виле, грабуље, српови, косе, мотике, будаци и друго.
Млекар је мала дрвена зграда у којој се налазе полице од
дебелих даски, на којима су поређане карлице за разливање млека,
качице за сир и кајмак, грудњача за цеђење сира и крављача за мужу.
У ову просторију, сем „планинке“ (жена која се стара о белом мрсу),
нико не улази.
Амбар је мала грађевина од брвана која служи за чување
житарица. Он је подигнут од земље око пола метра, на дрвеним
дирецима или на камену, висок је и преко два метра, а врата се
налазе под самим кровом. У амбар се заправо не улази (осим када
се потроши жито), већ се одозго, испод крова на мала вратанца сипа
жито (пшеница, јечам, зоб, пасуљ и ређе кукуруз) у четири или више
преграда а узима се помоћу дугачке мотке на којој је насађена кутија.
Чардак је подигнут од земље око метар на дрвеним дирецима
или на камењу, цео је оплетен летвама са малим размацима, с кровом
на две воде, дужине од 8 до 10 метара и ширине око два метра, а
висине 2 до 3 метра, у њему се држао кукуруз у клипу.
Фруна за хлеб је зидана од цигле. У њој се пече хлеб, јагњад,
прасад и живина када су весеља и славе. У фруни стоје панакоте плекови разних величина од печене глине, лопата за хлеб од дрвета
и крпа на дугачкоју мотки која служи за чишћење пепела.
Качара је најчешће подаље од куће, изграђена од брвана, јер
се послови који се у њој обављају прилично прљави. У њој се држе
каце за шљиве. Када шљива преври она је спремна за печење у казану.
У качари се обично озида постоље за казан који се ту „наставља“
а рад се не прекида док се ракија не испече. Увек, обично у јесен,
да би оном који пече ракију било лакше, долазе комшије и праве
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му друштво, пијући ракију, пеку кромпир и певају. Када се ракија
пече, потребна је већа количина воде за табарку кроз коју пролази
цев из казана до капалице. Испод качаре ископана је једна јама у
коју се сипа џибра која се користи као храна за свиње. Мало је било
домаћина који су имали казан. Зато се казан узима за испек. За њега
се плаћа казанска: по литар и по ракије од сваког казана ако уз њега
иде власник, а ако уз њега нико не иде даје се килограм казанске.
Сушара је мала, уска и висока зградица за сушење меса.
Кошара за крупну и ситну стоку, као обор и тор, налази се
подаље од куће. Она се обично правила на спрат, у чијем доњем делу
борави стока а на спрату је смештено сено које се у јасле убацује
кроз мали отвор - бача. Поред штале се често призиђује шупа под
којом су смештена кола, чезе, санке, плугови и остали крупни алат.
Обор за свиње је најчешће поред кошаре а у његовој близини је и
кокошињац. Котар и тор за овце се налази у близини штале и у току
дана овцама се полаже у тору, те уједно ђубре и њиву. Котар за сено
је већином ограђен да стока не би без реда јела сено, шашу и сламу.
Гумно на коме се „вршало“ жито, такође се налази ван
дворишта, а може и у авлији ако је раван терен. Оно се прави сваке
године на истом месту. Место се добро закоси, до саме земље, па се
обрише брезовом метлом. Гумно је округло, у средини је пободен
стожер стуб за који се веже коњ док врше. Снопови жита се распореде
око стожера тако да им је класје окренуто стожеру. Коњ се везује за
стожер дугачким конопцем, а неко од старијих узима прут и полако
тера коња да гази жито а постепено му прутом повећава брзину
до каса. Када се конопац скрати, коњ га окретом на другу страну
одмотава. Док се коњ одмара, жито се претреса и прегледа да ли је
овршено, ако није радња се понавља. Када се вршидба заврши, слама
се склања а трина обрише метлом. Потом се на ветру жито „развије“.
Кутијом се захвата, диже изнад главе и полако сипа на гумно, а ветар
односи плеву. Касније су направљене ветрењаче помоћу којих је
„развијено жито“ у свако време независно од ветра. Познато је да је
ветрењачу Радоја Лукића користио цео засеок.
Поред набројаних, који се налазе поред куће, главног
домаћиновог стана, постојале су и колибе које се налазе као сточарски
станови у Страњој гори и на Пониквама. Главни објекат овог другог
стана је колиба. То је једноделна грађевина малих димензија.
Већина колиба нема прозоре, од покућства има све, али умањено:
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мали наћвар, малу синију, мале буце за воду и тестије. Огњиште је
на средини колибе при крају брвана. На греди се везује ланац који
служи да се на њега окачи бакрачић у коме се кува млеко. Лонци
се стављају у огњиште и у њима се кува јело. Ту је и сач за хлеб
којим се покрије и мешана проја и затрпа жаром и пепелом, и тако се
хлеб испече. Кошаре су се правиле уз колибу или одвојено. Ретке су
биле зидане колибе у Пониквама. Имали су их Радоје, Ивко и Раде.
Радојева друга колиба била је сазидана од сиге - седре, а потом од
камена на спрат. У подруму је била стока, а на спрату велика соба,
попатошена даскама, са три прозора, и мали простор при улазу са
врата за огњиште. У колибе са стоком се улазило после Ђурђевдана
и остајало се док деца пођу у школу. Покућство у колиби, као и у
кући, било је од дрвета и глине, а касније и од метала.
Ложишта - најстарије ложиште је огњиште. Оно може бити
поплочано каменим плочама или опекама. Оно греје, осветљава,
суши влажну одећу, око њега се седело, на њему се пекао хлеб,
кувало, и око њега се обедовало. Око огњишта у почетку се спавало,
поготову ако је већа зграда. Касније, поред огњишта почињу да се
праве пећи од земљане глине, „земљане вруне“, које су постављане на
преградном зиду између „куће“ и собе. Нешто касније, прелази се на
шпорете зидане са додатком гвоздених делова. Врата, рерна и плотна
су од гвожђа које је уграђено у остале земљане делове. Тек између
два светска рата у Лукићима почиње куповина кованих шпорета.
Осветљавање кућа у почетку је било помоћу зубље луче. Касније,
када се појавио петролеј употребљавале су се лампе „чкиље“50. То је
мала метална или стаклена флашица са узаним грлићем кроз који се
сипа гас-петролеј, а после се убацује фитиљ који се запали.
Седишта - седиште у овом селу најчешће је била троношка
столица. То је мала ниска столица са три ноге на којој се седи поред
огњишта. На троношкама се седи и кад се за синијама, која је такође
врло ниска, обедује. Поред троношке, постојала је и столица „стол“
или „столовача“. То је исто столица са три ногара, али је знатно
виша и има наслон за руке. Клупе су биле са наслоном и без наслона,
прављене од даске. Две клупе са наслоном, једна или две, могу бити
покретни кревет, када се преко њега стави сламарица.

50

Аутор овог рада је увече учио према лампи „чкиљи“, око 1954.
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Лежишта су настала крај огњишта као заједнички кревет
за више чељади. То је један широк подијум, сачињен од дасака
наслоњених на греде или ногаре. Висок је до 30 цм, низак да не
смета и да се не мора обилазити, него да се може и газити преко
њега или седети на њему према огњишту.51 Поред тога, због тескобе,
сељаци су употребљавали монтажне кревете од клупа. Касније са
већим простором у кући прављени су монтажни кревети коју су
стално били на истом месту и износили се само за време божићних
празника. Лежишта за малу децу биле су колевке статичне, али и оне
које су могле бити премештене на друго место.
Трпезе су столови којих има и већих и мањих. Већи столови
се употребљавају на вессељима и славама а мањи за свакодневну
употребу. На челу за столом при обеду седи домаћин дома. У
прошлости се за свакодневно обедовање употребљавала синија. То
је ниска округла трпеза или софра, која у почетку није имала ногаре
већ се постављала на троношке столице и на њој се обедовало.
Синија се после употребе окачи о зид куће. Касније су прављене са
ногарима и било их је разних величина.
Сандук је дрвени ковчег у коме се чува одећа, и који је био
обавезани део спреме сваке девојке на селу. То је најстарији део
покућства. Сандуци су се користили вишеструко: на њима се седело,
у њих је остављана постељина и остале ствари, могло се обедовати,
служити као путни пртљаг, као каса за породичне вредности. Сваки
војник при одласку у војску носио је кофер - сандучић. Мали
сандучић - чекмече је мањих димензија, служио је за држање новца,
докумената и других вредности. Увек је био закључан и стајао је
обично испод кревета.

Обичаји у селу Лукићи
Позајмица има три врсте: у стварима, у раду и новцу.
Мушкарци позајмљују новац, волове и пољопривредне алатке, а
жене преслицу, вретено, плетеће игле и друго. Кад код куће нестане
брашна, а брашно из воденице није довезено, домаћица одлази у
комшилук и позајмљује брашно. Позајмичарка брине да се брашно

51

Вук Стефановић Караџић, Српске народне пјесме, књ. II, Београд, 1958, 226.
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врати у истом суду. Осим брашна, жене једна другој позајмљују со,
алеву паприку, кафу, кудељу вуне...
Мушке позајмице су позамашније. Ако неком домаћинству
нестане жита за исхрану, старешина задруге ће позајмити одређену
количину кукуруза да му врати од новог кукуруза када буде сув.
Ракија се може позајмити само када се догоди смрти случај. Честе су
позајмице за време сезонских послова у пољопривреди, када треба
доста радних руку: у жетви, вршидби, окопавању кукуруза, косидби,
орању, берби кукуруза, када се превлачи и слаже сено у сењацима.
Пословне позајмице су чешће код мушкараца. Обавезно је враћање
надница у сезони истог посла.
Моба је бесплатна помоћ у раду која не мора, али треба да се
врати у неодређеном року. Такве мобе се зову за скупљање шљива, за
жетву пшенице, да се почупа конопље, окоми кукуруз, коси, окопава
кукуруз. Мобе се сазивају усменим путем, моба има по дану, али има
их и ноћи, као што је комишање кукуруза. За учеснике дневних моба
припрема се ручак, вечера и врућа ракија.
Комишање - када кукуруз сазри, сељаци га беру, довозе кући,
стрпају на гомилу, па га онда коме. Такав посао назива се комишање.
Комишање се лакше обавља уз разговоре и песму. Обично на једном
крају гомиле су момци а на другој девојке и надпевавају се. На
комишању има и знатан број „средњака“, па и старијих људи, али
младих највише. Комишање може бити у дворишту, ако је лепо
време, под светлошћу пуног месеца, или пертолејског фењера и
лампе унутра, где је већи простор.
Прело је познојесења или зимска седељка на којима жене и
девојке преду тежинова (од конопља) или ћетенова (од лана) повесма
или кудеља. На „малим“ прелима искупе се жене из комшилука
у кући једне и преду свака за себе, друге вечери код друге и тако
редом. Поред пређе, млађе преље повремено певају или слушају
читање епских песама.52 На „великим“ прелима учествује много
више женских особа, а мушкараца има понекад више и налазе се у
суседној просторији док траје прело. Свака преља доноси са собом
преслицу и вретено и преде за домаћицу влакна од лана или конопља,
шта је она припремила. Прељама се не даје вечера, али се служе
слаткиши а старијим женама ракија. Мушкарци у суседној соби седе

52

Аутор овог рада је на „малим“ прелима прељама читао епске народне песме.
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на клупама, шале се, играју мице или карте уз навијање, пију ракију
и надпевавају се. На крају преље пређу „смотају на полутке“, па
настане игранка уз фрулу.53
Поклони су веома чести, нарочито приликом просидбе,
првине, у рубљу (кошуља, чарапе, појас...), а она страна која прима
поклон „одужује се“ захвалношћу или новцем. Када се женска особа
дарује новцем, она као уздарје даје нешто од рубља. Старе жене неће
никог пустити без дара, када им неко први пут уђе у кућу давале су
макар јаје или коцку шећера деци и младежи. Ако им је посетилац
сродник, онда: чарапе, пешкир, марамица...
Марамице украсне са иницијалима уз народну ношњу на
селу су носиле жене, али исто тако и млади мушкарци на свадбама,
игранкама и вашарима. Ове марамице девојке су везле и намењивале
момцима, најчешће будућим мужевима. Ако девојка има момка „с
ким се виђа“, он јој краде марамицу са њеним иницијалима, коју
она њему намењује. Марамице са навезеним порукама, везене су
у облику срца, гранчица, спојених усни... Марамицом је везиља
желела да на што лепши и интимнији начин изрази своја осећања
према момку. Евидентно је да израда ових марамица и њихова
улога шездесетих година прошлог века представља један од видова
скривеног изражавања интимних осећања девојке54 према момку
због патријархалног васпитања девојака, јер нису смеле слободно
и отворено изражавати своја осећања као данас. Било је и таквих
девојака које су момку спевале песму и извезле на марамици.
Наводимо песму од девојке из суседног села момку из села Лукића,
која гласи:
Хеј Лукићи, морам вас обићи.
Да ја видим мог јарана Милована,
који оде на високе школе,
због тога га многе цуре воле.
Миловане, мораћу те сликат,
не могу те заборавит никад.55

Стојимир М. Лукић, већином је на прелима свирао кола за игру на фрули.
Марамица коју девојка даје момку, значи њено заветовање, поклањање пуног
поверења, најдубљих, најтоплијих осећања момку са којим жели да започне
дружење.
55
Марамица је лична својина аутора овога текста.
53
54
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Женски рад - везење је женски рад, ткање, предење, прање
рубља и посуђа, мужа крава, оваца и коза, доношење воде са бунара
или чесме... Све остале грубе и тешке послове, изузев жетве, раде
мушкарци и ти се послови сматрају „мушким“. Међутим, у новије
време неке од мушких послова раде и женска чељад упоредо са
мушкарцима: окопавање кукуруза или поврћа, плаштење сена,
купљење шљива, чупање пасуља и у најскорије време берба малина.
Код женских особа, ако жена поред „својих послова“ ради мушке
послове, то јој подиже углед и ствара добар глас. Код мушкараца,
ако ради женске послове, није тако. Њих подсмешљиво називају
женскоњама. Често се о њима причају подсмешљиве приче и тврди
да они нису „прави мушкарци“, већ нешто „ни мушко ни женско“.
Алат којима су се жене служиле: натра (разбој за ткање),
чекрлије (за предење вуне и тежине), чекрци (за намотавање цеви),
витлови (пређа се помоћу њих са канчела премотава на клупчад).
Пређе могу бити вунене или пртене, од вуне и конопља. Пређа се са
вретена намотава на мотовило. Оно је од неког тврдог облог дрвета,
на једном крају ракљасто а на другом му је попречна дашчица.
Дугачко је око 120 цм. Основа (уздужне жице пређе у платну) снује
се и навија. Када се основа снује на вратило (које је смештено на
два коца), око њега се обмотава пређа. Навијање пређе на вратило
не уме свака жена, већ само бистре и практичне жене. То је, поред
осталих, радила Даринка у засеоку Лукићи. После навијања, основа
се уведе у ните и брдо и ткаља седа за разбој за ткање и тка по жељи
и потреби: без, сарџаде, ћилиме, стазе.

Свадбени обичаји у Лукићима
Просидбени обичаји
Склапање брака спада у најрадосније догађаје у животу, па је
испраћен низом обичаја. Обичаје, везане за склапање брака, можемо
поделити на предсвадбене и свадбене. У предсвадбене спадају:
упознавање момка и девојке, удварање или бегенисање и просидба.
У свадбене обичаје спадају: свадба, муштулгчија, брачна даривања
и првечани.
Када се момак и девојка после познанства допадну једно
другом и девојка пристане да се уда за њега, он о томе прво обавести
своје родитеље. Ако су родитељи сагласни с његовим избором, тј.
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ако је девојка из добре куће и здрава, вредна и лепа, неко од блиских
чланова породице одлази да то каже младиним родитељима и пита
да ли би они дали своју кћер за тог момка. Ако је одговор позитиван,
уговори се прошење. Просидба је обичај којим се девојка „обећа“
момку прстеновањем, којим се означава пристајање девојке да се
уда, као и прилика да се породице договоре око многих питања
везаних за свадбу. У просидбу увек иде отац, мајка, сестра и брат
младожењин.
Свадбени обичај
Десетак дана пре свадбе, домаћин који жени сина иде по
селу са чутуром пуном ракије и јабуком и позива на свадбу. Званице
дарују чутуру пешкиром или везеном марамицом, јабуку металним
новцем који забадају у њу. Свадбе су заказиване суботом и трајале су
два дана. Један број чланова из позваног домаћинства на свадбу иде
у сватове а остали долазе на свадбу увече.
Позвани у сватове долазе ујутро у кућу домаћина младожење,
где их дочекује музика, обично трубачи, ту се ките јесењим ружама,
доручкују и после доручка иду по девојку у дом њених родитеља.
Већином се ишло пешке, а на коњима: младожења, стари сват, домаћи
и ко још има коња. Главну улогу у сватовима имају: домаћин, обично
први комшија, стари сват - ујак младожење, кум и чауш.
Када сватови дођу девојачком дому, испред капије дочекује их
отац и мајка девојке и остали девојчини свадбари. Да би ушли сватови
у двориште морају прво да оборе јабуку окачену на високо дрво
(или високу мотку). Неко од сватова, углавном одређен, гађа јабуку
најчешће из ловачке пушке, и кад оборе јабуку улазе у двориште,
и тада настаје поздрављање сватова и свадбара. Младожењини су
донели пријатељима печеног овна, балон ракије и још неких дарова.
После тога, сватови седају за софру и служе се водом, шећером,
кафом и ракијом. Затим се сватови ките, после тога даје се ручак.
Девер - брат или рођак улази у кућу и изводи младу која је
обучена у бело рухо, тада неко од сватова пуца из пиштоља или
пушке - оглашава извођење младе, коју девер доводи до младожење.
Тада се млада љуби са младожењом и његовим родитељима а
са осталим сватовима рукује, затим послуга поставља ручак. За
време ручка, сватови се веселе уз песму и игру. У исто време, зет
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младожење је задужен за утовар руха56 и девојачке спреме57 која
се налази у великим дрвеним сандуцима, на којима седе младине
сестре, оне зету младожењином дају сукњу коју он облачи преко
панталона, а он њима, да би сишле са сандука, даје новац да би
утоварио сандуке на војулска кола којим ће отерати рухо и девојачку
спрему младожењиној кући.
После ручка сватови одлазе младожењиној кући, а
младожења, млада, кум, стари сват, ужа младожењина родбина и део
сватова одлазе у цркву на венчање. По обављеном венчању, неко од
присутних на венчању иде коњем или пешице младожењиној кући
да узме муштулук, да јави да ускоро долазе младожења и млада.
За муштулук мајка и отац младожење дају муштулугчији: вунене
чарапе, кошуљу или новац.
Када млада и младожења, и остали сватови, стигну кући
младожење, млади дају сито у коме је пшеница и јабука које баца
преко куће, љуби праг и улази у кућу, где је дочекује свекар и свекрва,
све је то праћено музиком.
Пред вечеру, чауш позива присутне на свадби - домаћине,
кумове, старог свата и остале сватове и свадбаре, да седају за софру.
Ашчије - послуга послужују воду, шећер кафу, ракију и постављају
вечеру, домаћи хлеб, сир, кајмак, слатки купус, паприкаш, кувано
месо и пите са сиром. За време вечере, чауш приказује прилоге
свадбара које су донели младожењином оцу. Чауш изговара ове речи:
„Погледајте и чујте како је домаћин Радоје дошао на весеље Ивку и
донео печеног овна, балон ракије, пешкире за младу и младожењу“ и
тако редом док има прилога. Затим чауш приказује девојачко рухо
које је млада донела свекру, свекрви, деверу, заови, куму, старом
свату и домаћину.
Сутрадан, другог дана свадбе, после подне, у младожењину
кућу долази младин отац, мајка и ужа њихова родбина. Они се
називају првечани. Пола века касније, у процесу модернизације,
свадбени обичаји су претрпели низ формалних промена. Друштвени
развој успоставља другачије и либералније друштвене норме, све
мање се поштује традиција.

Девојачко рухо је било својеврсан девојачки „образ“, за рухо се шила и везла
постељина.
57
Девојачка спрема у ширем смислу значи и дарове које млада добија од своје
породице.
56
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1. Девојке и младићи се лакше и слободније упознају и виђају и сами
доносе одлуку о свом будућем супружнику.
2. Повећава се број склопљених бракова без родитељског одобрења.
3. Помера се старосна граница младих при ступању у брак. Девојке
и младићи почетком XX века ступали су у брак са 20 година. Данас
се та граница померила до завршетка жељеног школовања тј. 25-30
година.
4. Поједини свадбени обичаји се губе, као просидбе и муштулугчије.
5. Свадбе се данас обављају у ресторанима.
6. Брачно даривање се задржало.

Занати у селу Лукићи
У српској средњовековној држави занати су били веома
развијени по селима. Ослобађањем од Турака, после Другог српског
устанка, наша земља је била права сељачка земља. „Народ српски
нема других људи осим сељака и нешто мало варошана.“58 Пошто
сеоске занатлије не напуштају своје пољопривредно занимање
(сточарство и земљорадњу) веома је тешко утврдити шта је једном
сеоском занатлији главно а шта допунско занимање (занат или
пољопривреда). Ми ћемо у селу Лукићима мушке сеоске занате
поделити у три врсте: 1. услужни занати, 2. производни занате и 3.
остали занати.
Услужни занати - занатлије ове врсте врше услуге и
наплаћују. Они су власници средстава за рад (воденице и кафане),
стоке, уз чију помоћ обављају посао (волови, коњи) и алат.
Рабаџилук - врше транспорт, пренос робе, али не на коњима већ
на колима у која су упрегнути волови. Кола која су се употребљавала
половином XIX века била су сва од дрвета, веома гломазна и
неугодна. Точкови су били од једног парчета дрвета, оструганог од
неког широког дебла што је отежавало кретање. Касније се кола
усавршавају, точкови се праве из више делова (паоци), али су били без
металних окова. У првим деценијама XX века кола се усавршавају
на тај начин што се точкови окивају шинама и многи други делови
се мењају, да би се, већ шездесетих година када рабаџије престају да
рабаџијају, појавила кола са аутомобилским точковима „гумараба“.

58

Вук Стефановић Караџић, Даница, 1827,101.

142

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Село Злодол и Лукићи у њему у XX и почетком XXI века

Рабаџије су ишле путевима у групама. На колима су, поред онога
што су превозили, носили храну за себе и волове. У току дана се
неколико пута одмарало. Том приликом волови су се испрезали,
пили воду, јели сено и одмарали се. Пред вече су рабаџије журиле да
стигну на одређено место на конак. У селу Лукићи, педесетих година
XX века, било је неколико рабаџија, међу њима је био најпознатији
Радоје, који је из Ужица до Бајине Баште превозио разноврсну робу
за потрбе појединих дућана.
Поред воливских кола, постојала су и коњска кола код богатих
домаћина, Ивка и Рајка, који су путовали или у град или на неки
вашар или ка цркви. Власници ових запрега нису путовали да би
превозили путнике, већ искључиво ишли због својих потреба. Када
су успут вршили превоз то су незнатно наплаћивали, а за познанике
је било бесплатно. Доста терета се преносило и на леђима. Вода са
удаљених извора, жито у мањим количинама у воденице, производи
за продају на градским пијацама. Навешћемо пример како су млади
долазили до новца за своје потребе. Ученик завршног разреда
осмогодишње школе у Злодолу, Радосав Р. Лукић, продао је на
ужичкој пијаци два ћурана, за тај новац је ишао на екскурзију у
Београд. У вези са екскурзијом Радосав каже: „Старија моја браћа,
Раденко и Милован, у то време били су ученици средњих школа у
Београду. Због тога ја нисам могао да идем на екскурзију завршног
разреда осмогодишње школе у Злодолу. Нисам се мирио с тим, па сам
приговарао родитељима како су моја браћа ишли на екскурзију када
су били осми разред основне школе. После извесног времена отац ми
рече: „Узми два мања ћурана и продај на ужичкој пијаци па уплати
за екскурзију“.“59
Воденичарство - воденице су могли имати само они сељаци
кроз чије имање или поред протиче река или поток. Воденица је
дрвена грађевина чија се једна половина налази на земљи а друга на
дирецима изнад јаза којим тече вода. У делу који се налази на земљи
је соба у којој спава воденичар. Део који је изнад воде има вреће са
житом, брашном, кантар, бучук. Накнада за млевење је у брашну,
што се зове „ујам“. Ујам износи од 100-5 кг за рад. Воденичар бити
не значи знати неки занат. Сваки власник је и воденичар, понекад
га замењују чланови породице. У засеоку Лукићи радиле су две
воденице, Милорадова и Милова.
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Изјава Радосава Р. Лукића, дата аутору 6. маја 2016.
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Кафане - мали месни центри где се налази школа, обично
су имали и кафану. Угледавши се на Дуб у коме кафана има дугу
традицију, у Злодолу је отворена кафана седамдесетих година
прошлог века. Механџија је био професионалац - Миленко Мићо
Лукић. Кафана је била у кући. Поред тог посла, механџија се бавио и
пољопривредом као и остали сељаци у селу. Нешто касније, у центру
Злодола отворили су кафану Саво и Радмила, која и данас успешно
ради, у истој згради је и продавница прехрамбене робе.
Производни занати - занатлија прави производ који има
употребну вредност. Пошто су ови занати многобројни, они се деле
према врстама материјала на производе: 1. од дрвета, 2. од глине,
3. од камена, 4. од метала, 5. од коже, 6. од природних влакана и
текстила.
Производи од дрвета - пошто читав овај крај обилује
многобројним врстама дрвета, то је утицало да се израђују
разноврсни производи од дрвета. Мајстори, произвођачи дрвених
предмета називали су се качар, столар, колар... Као и остали сеоски
мајстори и дрводеље су били обични сељаци, а када би им се указала
потреба, онда би градили зидане грађевине и предмете за кућне
потребе у једном домаћинству.
Качари су мајстори који производе дрвене судове: каце и
качице разних величина, буце и бучице за воду, крављаче у којима
се музе млеко, бурад и буриће разних величина за ракију, табарке и
капалице за казане и друго. У селу Лукићи нарочито је био познат
качар Андрија који је највише правио каце за шљиве и бурад за
ракију, поред осталих водених судова.
Тишљери-столари су производили широк асортиман
производа:о квире за прозоре и врата, разне врсте намештаја,
кревете, наћваре, сандуке за рухо, столове, клупе, столице, табуте,
чекрке, виле, грабље, косишта, колевеке, карлице, текнета, корита
и друго. Најпознатији тишљар у Лукићима био је Миломир, који се
поред тишљераја бавио земљорадњом и сточарством. Поред њега, у
изради вила, грабуља, косишта и јармова за волове, били су познати
самоуки мајстори дрводеље, браћа Цветко и Радован.
Колари су били цењени мајстори. Некада је свако село
имало колара и ковача. О коларима су дати основни подаци када је
писано о рабаџијама. Мајстор за кола, сејалице, вршалице и остале
производе од метала био је самоуки мајстор Радисав. Често су
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за њега суграђани говорили: „Што очима види то рукама створи“.
Повремено је код мајстора Радисава било и по неколико ученика
који су изучавали браварски занат. Поред поменутог посла, Радосав
се бавио земљорадњом и сточарством.
Каменоресци - у сваком селу је постојао по неки самоуки
каменорезац који је знао да сатеше крстачу, на њој испише податке
и тако обележи гроб предака. Споменици су били од камена који су
вађени из локалног мајдана. Од Лукића каменорезаца најпознатији
је био „Велимир - мјесечар испод Поникава“.
Ковачи су били веома цењени у сваком селу. Они су правили:
мотике, будаке, виле, ћускије и друго. Обављали су поткивање волова
и коња, без чега стока није могла. У селу је био познат ковач Миле.
Опанчари - на селу су били ретки, јер је опанчарски еснаф
код државе издејствовао да се забрани израда опанака по селима. И
поред тих забрана скоро у сваком селу је био по неки мајстор који
је израђивао опанке и поправљао обућу. У Лукићима, такав човек је
био Сретен - Ћиро, који је поправљао обућу, док је Маријан правио
опанке од разних врста коже за засеоке Лукићи и Ђуричићи.
Кројачи су мајстори за шивење одела и на селу су углавном
били самоуки, пошто се обуче шијући укућанима а онда су почињали
да шију и другима (комшијама рођацима). Међутим, шездесетих
година прошлог века, све више је школованих кројача који шију
сукно, али и финије штофове. Станоје Лукић се, као школован кројач,
запослио у конфекцији у Београду. Поред њега, познати кројачи у
Лукићима били су Милутин Луле (Радованов) и његова жена Ружа.
Свирачи су људи који су свирали на разним инструментима
и увесељавали народ на разним скуповим (прелима, комишањима,
игранкама, вашарима, свадбама...). Гусле су најстарији инструмент
у овом крају. Оне никада нису служиле за увесељавање, већ су се
на њима свирале и уз њих певале песме о тешком животу, али и
херојству српског народа. Некада су се злодолским брдима разлегали
звуци фрула и двојница. Скоро сваки дечачић, чувајући овце и
говеда, скраћивао је време свирајући фрулу. Бољи фрулаши свирали
су на мањим скуповима (комишању и прелима). Најпознатији
фрулаш у Лукићима био је Стојимир. Миленко Мића (Радојев), док
је био младић правио је тамбурице за себе и пријатеље. За време
божићних и ускршњих празника, и за славу Ђурђевдан, свирао
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је за укућане и госте. Најпознатији свирач, поред Милана,60 на
хармоници, био је Радован (Душанов), који се поред свирања, бавио
и земљорадњом и сточарством. Његов наследник данас у селу је
Радивоје (Милисављев), који се поред свирања на весељима, бави
и откупом малина и смештајем малина у хладњачу (сопствену)
у Лукића пољу. Најпознатији свирачи на труби су Миливојеви и
Станијини синови: Дарко и Жарко који су професионалци и свирају
најчешће на свадбама.

Родослов домаћинстава Лукића
у XX и почетком XXI века
1. Лоза Мила и Стаменке
Син Недељко, снаха Милица, унуци Бранко и Ацо
Син Живан, снаха Радмила, унуци Цвета и Светлана
Син Петко, снаха Рада, унук Владимир, унука Виолета
Син Анђелко, снаха Милка, унук Жељко, унука Снежана
Син Благоје, снаха Јевра
Кћи Лепосава, унуке Драгана и Драгица
Кћи Спасенија, унук Миодраг, унука Коса
2.Лоза Душана и Јованке
Син Радован, снаха Милица, унук Милутин Луле, унука Милунка
Син Момир, снаха Стоја, унук Милан, унука Гордана
Кћери - Милена, Стојка, Обрадинка, Боја и Милица
3. Лоза Микаила-малог и Стевке
Син Миленко, снаха Драгана, унук Милош, унука Мира
Кћери - Крстина, Ната, Перка и Јелка
4.Лоза Андрије и Лукијане
Син Властимир, снаха Љубица, унуке: Вера, Милеса, Нада
Син Милорад, снаха Милојка, унуци: Саво, Милован, унука Раденка
Син Бошко, снаха Продана, унука Радојка
Син Обрад, снаха Илинка
Кћери - Здравка, Цвета, Миленка
Милан (Ивков) свирао је хармонику на свадби код Милована Благојевића у
Грашиловићима, његов зет Милојко Лазић, пуцајући из пиштоља нехотице га је
убио.
60
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5. Лоза Велизара и Петрије
Син Сретен, снаха Милица, унук Миодраг, унука Јулка
Син Петар
Кћи Јулка
6. Лоза Милорада и Новке
Кћи Миља, унук Милан
Кћи Соја, унуци Десимир, Слободан, Ђорђе, Спасоје
7.Лоза Рада и Радојке
Син Цветко, снаха Видосава, унуци Миломир, Раде, унука Рада
Син Радован, снаха Видинка, унуци Благоје, Станоје, Васо
Син Слободан
8. Лоза Ивка и Стојанке
Син Петроније, снаха Милица, унук Раденко, унука Рада, праунуци
Небојша, Горан
Син Средоје, снаха Милијана, унуци Бошко, Радомир, Благомир
Син Видан, снаха Тривуна, унука Зорица
Син Симо, снаха Славица, унук Зоран
Син Станоје, снаха Милица, унук Александар
Син Милан
Кћи Илинка, унуке Вера и Олга
Кћи Мирка, унука Светлана
9. Лоза Рaдисава и Љубице
Син Чедо, снаха Рада, унуци Милован, Никола
Кћи Милеса, унук Раденко, унука Анка
Кћи Рада, унук Небојша, унука Наташа
Кћи Милица, унук Радојица, унука Слађана
10. Лоза Радивоја и Новке
Кћи Драгана, унук Радиша и Милија
Кћи Коса, унук Радиша и унука Биљана
11. Лоза Обрада и Стоје
Син Милоје, снаха Милица, унуци Милош, Никола, унука Радина,
праунуци Милоје и Биљана
Син Добросав, снаха Коса, унуке: Милица, Славица
Син Недељко, снаха Танкосава, унук Горан
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Син Владан, снаха Горгина, унук Обрад
Син Станислав, снаха Зора, унука Слађана
12. Лоза Рајка, Славке и Миље
Син Миладин, снаха Миленка, унук Милојко, унука Мира, праунуци:
Жељко, Миленко, Душица, Љиља
Син Драган, снаха Милица, унук Радомир, унука Славица
Кћи Милунка
13. Лоза Милорада и Наде
Син Бојо, снаха Обрадинка, унук Милорад, унука Наташа
Син Љубомир, снаха Добринка, унуке: Милојка, Милена
14. Лоза Павла и Милице
Син Миленко, снаха Тања, унук Драган, унука Драгана
Кћи Станојка, унуци: Милојко и Милорад
Кћи Стојка, унук Миладин и унука Милена
15. Лоза Милоја и Раде
Син Велимир, снаха Коса, унуци Милоје и Милена, праунуци Дарко
и Жарко
Син Зарије
Кћи Миља
Кћи Милена, унука Стојана
16. Лоза Ђорђа и Манде
Син Милисав, снаха Ружа, унук Радивоје, праунуци Срђан и
Мирослав
Син Томислав, снаха Павлина, унук Срђан, унука Снежана
Кћи Томка, унуци Радан и Рада
17. Лоза Љубомира -Продана и Јованке
Кћи Драга, унуци: Славко, Раденко, Радул, праунуци: Миле,
Мирослав, Зоран, Соња, Мирјана, Светлана и Јелена.
Син Радоје
Син Милојко
18. Лоза Влајка и Савке
Кћи Стевка, унука Миленија, праунуци: Драган и Милица
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19. Лоза Милојка и Миље
Син Милан, снаха Станојка, унуци Милојко и Милорад, праунуци:
Марко, Марија и Милица
20. Лоза Радоја и Даринке
Син Миленко - Мића, снаха Милада - Мила, унуци: Горан и Дејан,
праунуци: Тамара,Тања
Син Раденко, снаха Милена, унуци: Зоран, Срђан, праунуци: Марко
и Марија
Син проф. др Милован, снаха Душица, унук др Александар
Син Радосав, снаха Невена, унуци: Слободан, Весна, праунуци:
Вељко, Невена, Мирослав, Александар и Анђелина
Кћи Милева - Мица,унуци: Милија, Петар - Перо, праунуци: Марко
и Марија
Кћи Радојка - Рада, унуци: Бобан, Биљана, праунуци: Јован, Анђелија,
Александар и Никола
Кћи Мирка - Мирјана, унуци: Саша, Иван, праунуке: Марија и Ана
Кћи Гвозда
21. Лоза Тиосава и Јелене
Син Десимир, снаха Станика и Борка, унуци: Неђо, Мирко, Јелена,
праунуци: Радиша и Радул
Син Петар, снаха, Драгица, унук Негован
Син Милорад, снаха Милена, унука Стојана
Син Новак, снаха Целестина
Кћи Јелка
22. Лоза Радомира и Славке
Син Марјан, снаха Божидарка, унуци: Миломир и Раденко, унуке:
Станојка, Ната, Раденка, праунуци: Милијан, Славка, Слађана и
Јевросима
Син Милан, снаха Гвозда, унуци: Радојица, Радивоје, праунук
Милан, праунуке: Јована и Катарина
Син Миленко - Миле
Кћери: Душанка, Милена, Миланка и Стана
23. Лоза Миломира и Милке
Син Сретен, снаха Јованка, унуци: Александар и Драгица, праунуци:
Милан и Милена
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Син Петар - Перо, снаха Нада
Кћи Љубица, унуци Милија и Милета
24. Лоза Милана и Руже
Син Стојимир, снаха Милијана, унуци: Милован, Љиља и Мира
Кћери: Сава и Анђа
25. Лоза Луке и Јованке
Син Велимир, снаха Анка, унуци: Милутин, Драго, Богдан, Лука,
Милијана и Радина, праунуци: Владе, Боре, Драгиша и Славка
Син Љубиша ,снаха Миља, унуци: Љубинко и Драган, праунуци:
Слободан и Милоје
Син Милан, снаха Миљана, унуци: Божо и Кадива, праунуци: Милош
и Мира
Кћи Ђевка61

Казивања најстаријег мештанина Недељка Лукића и разговор аутора са
старешинама домаћинстава засеока Лукић
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Домаћинства Лукића по попису
из 1863. године
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Закључак
На иницијативу Одбора за проучавање села САНУ-а одлучено
је да се настави писање хронике села Србије. Почетком 2015. године
Одбор за проучавање села Српске академије наука и уметности
организовао је састанак потенцијалних аутора хроника села. За
писање хронике о једном сеском насељу какав је Злодол не бих се
никада одлучио да није моје село и жеља да се одређени подаци
сачувају од заборава.
Злодол је село које се налази на падинама планинске површи
Поникава и Јаворине које се благо спуштају и прерастају у поља, са
пуно извора и потока. Брдовито земљиште, конфигурација терена
и земљорадничко сточарска привреда одредила је физиономију
злодолских засеока у „збијена села“. Данашње становништво Злодола
је мешавина досељеника из Пивске жупе, Дробњака и Колашина.
Становништво се бавило пољопривредом, претежно ратарством,
сточарством и воћарством.
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Данашње становништво села постоји нешто више од 200
година. Старије становништво које је живело на овим просторима
иселило се крајем XVIII века, тако да између тог старог и досељеног
становништва готово да нема никакве везе. Ако се неким случајем
неко од старих становника задржао, после велике сеобе 1690. године,
он се асимилирао у маси нових досељеника. Досељавање је нарочито
било интензивно после Другог српског устанка.
Формирање села Злодол и демогрфско кретање становништва
дају статистички подаци у времену од 1818-2011. године.
Од средине прошлог века скоро из сваке куће неко је био
запослен у граду, а појединци из многих породица имају куће у
Ужицу и Бајиној Башти, али и даље одржавају домаћинство - „викенд
домаћинства“. Неки се баве и производњом малина.
Садашње село Лукићи формирале су четири породице које
су дошле из Пивске жупе почетком XIX века, настаниле се поред
извора „Кућиште“. Бавили су се земљорадњом, сточарством и
занатством. Времном су та домаћинства била организована у велике
патријархалне задруге. Половином XX века деобом тих задругама
настала су 23 домаћинства. Свака породица чува усмено сазнање о
свом пореклу. Штампање ове хронике села ће та сазнања сачувати
од заборава.
Summary
The village of Zlodol and Lukići in it in the 20th and
beginning of the 21st century
At the initiative of the Committee for the Study of villages of
the Serbian Academy of Sciences and Art it was decided to continue
writing the chronicle of the villages of Serbia. In the course of 2015, the
Committee for the Study of Villages of the Serbian Academy of Sciences
and Arts organized a meeting of potential authors of the chronicles of
villages.
I would never have decided to write a chronicle of a rural
settlement such as Zlodol if it was not my village and if it hadn’t been for
the desire to keep certain data from oblivion.
Zlodol is a village located on the slopes of a mountainous plateau
of Ponikve and Javorina, which descend mildly and turn into fields with
many sources and streams. Hilly land, the configuration of the terrain,
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the agricultural cattle-breeding economy determined the physiognomy of
the hamlets of Zlodol. “compact villages” Today’s inhabitants of Zlodol
are a mixture of immigrants from Pivska parish, Drobnjak and Kolašin.
The population was engaged in agriculture, predominantly crop farming,
livestock farming and fruit growing.
Today’s population of the village has existed and lived here for
more than 200 years. The population that used to live in this region
emigrated at the end of the 18th century, so that there is almost no
connection between the old and newly-settled population. If, in some
cases, some of the old inhabitants remained after The Great Migration
of 1690, they assimilated into the mass of new settlers. The immigration
was particularly intense after the Second Serbian Uprising.
The formation of the village of Zlodol and demographic trends of
the population are provided by statistical data in the period from 18182011.
Since the middle of the last century, a member of almost every
house has been employed in the city, and individuals from many families
have houses in Uzice and Bajina Bašta, and they still maintain the
weekend households, some are also engaged in raspberry growing.
The present village of Lukići was formed by four families who
came from Pivska parish at the beginning of the 19th century, settled near
the spring “housing”. They were engaged in agriculture, cattle breeding
and crafts. In the meantime, these households were organized into large
patriarchal cooperatives. In the mid-20th century, the division of cooperatives created 23 households. Each family keeps a verbal knowledge
of its origin. The printing of this chronicle of the village will preserve this
knowledge from oblivion.

154

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Село Злодол и Лукићи у њему у XX и почетком XXI века

Извори и литература
Извори
Архив Србије, Београд
Кнежева канцеларија
Министарство просвете
Министарство иностраних дела
Збирка тефтера
Министарство финансија
Историјски архив, Ужице
Народни одбор среза Рачанског 1944-1955.
Архива СО Башта 1963-1985.
Општински одбор Злодол 1955-1957.
Литература
Милутин Гарашанин, Археолошка налазишта у Србији, Београд 1951.
Милан Милићевић, Кнежевина Србија, Београд, 1876.
Др Стеван Игњић, Бајина Башта и околина до 1941. Б.Башта 1985.
Др Стеван Игњић, Споменица изгинулих бораца и жртава Среза
рачанског 1912-1918. и 1941-1945, Ужице, 2008.
Др Милован Лукић, Шездесет година осмогодишње школе у Злодолу,
Ужички зборник 37, Ужице 2013.
Сретен Вукосављевић, Историја сељачког друштва књ. 2, Београд 1965.
Савезни завод за статистику, Попис становништва 1961. Београд, 1965.
СЗС, Попис становништва и станова 1971. књига 10, Београд, 1974.
РЗС, Општина Бајина Башта, домаћинства и пољопривредни
фондови 1981. Београд,1982.

155

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

др Милован Лукић, професор историје

ПРИЛОЗИ

СЗТ Радња у Злодолу Мила М. Грашиловића

“Бифе Домовина” у Злодолу Раде Ђуричић
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Село Злодол по попису из 1863. године
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Село Злодол по попису из 1863. године

158

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Село Злодол и Лукићи у њему у XX и почетком XXI века

Село Злодол по попису из 1863. године

159

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

др Милован Лукић, професор историје

Село Злодол по попису из 1863. године

160

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Село Злодол и Лукићи у њему у XX и почетком XXI века

Амбуланта у Злодолу

Лукићи, с десна на лево: Мића, Радосав, Рада, Милован,
Раденко, Мирка, Бобан и Зоран
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Лукићи, с десна на лево: Горан, Милија, Саша, Александар, Дејан,
Жаклина, Слободан, Срђан и Бобан

Лукићи, с десна на лево: Душица, Милован, Весна,
Драган, Весна, Слободан
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Лукићи, с десна на лево: Александар, Милован, Јелена,
Срђан, Мила, Радосав, Рада

Лукићи с десна на лево: Петар-Перо, Душица, Марија,
Милован, Марко и Коса
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Анђела БРКОВИЋ
етнолог антрополог
Народни музеј Ужице

УДК: 39:67/68(497.11)"19/20"

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАРИХ И
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У УЖИЦУ
(ЧАСОВНИЧАРСКО-ЗЛАТАРСКА РАДЊА
„М. ПЕТРОВИЋ“)

Апстракт: Стари занати, кроз традиционалан и својствен
начин израде производа, чувају и негују посебну традицију. Знања
и вештине старих заната преносе се са генерације на генерацију,
пружајући на тај начин осећај континуитета које појединци,
групе, заједнице препознају као део свог идентитета и културне
баштине. Стари занати су својим постојањем помогли да се
подстиче и промовише поштовање према културној креативности
и разноликости. Данас, под налетом серијске производње, занати
полако али сигурно нестају. У раду се кроз пример часовничарскозлатарске радње „М. Петровић“ даје приказ ревитализације
традиционалних и старих заната у Ужицу.
Кључне речи: стари занати, часовничарско-златарска радња,
занатлије.

Увод
Занатство је имало удела у формирању живота и стварању
културе једног народа. Кроз читав развој људског рода и људске
културе, занатство је било онај чинилац по коме се процењивао
степен материјалне цивилизације, све оно што је човек изграђивао,
било корисно, практично, али и лепо. Занатство је подједнако
било и подстицано и спутавано различитим историјско-културним
и друштвено-политичким збивањима. Динамичне промене које
су се десиле у нашем друштву од XIX века до данас су убрзани
развој привреде, развој науке и тeхнологије. Промене друштвено165
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политичког система, урбанизација, модернизација, индустрализација,
економски и технички напредак условили су делимично или потпуно
нестајање старих и традиционалних заната. Модернизација са већим
могућностима јефтине, брзе, масовне производње довела је до тога
да се данас бављење старим и традиционалним занатима чини
недовољно економски исплативим.
Оне занатлије које су се одржале упркос технолошким
достигнућима, изменили су се и прилагодили своју делатност
потребама савременог и модерног друштва. Знања и вештине
старих заната, преносе се са генерације на генерацију, пружајући
осећај континуитета које заједнице, групе и појединци препознају
као део свог иденти-тета и културне баштине. Својим постојањем
стари занати подстичу и промовишу поштовање према културној
разноликости и креативности. Данас, ови занати, под незадрживим
налетом серијске производње, полако али сигурно нестају.
Иако представљају велики, значајни и развојни део материјалне културе, занати и њихова проблематика су прилично
занемарени. У етнологији до сада није било систематских истраживања која би пружила увид у настајање и развој заната. Такође,
мало је података који говоре о заступљености и развијености
традиционалних заната, положају занатлија и њиховом броју данас,
а и грађа којa постоји не пружа могућности за нека прецизнија
закључивања.
Предмет мог истраживања ће бити анализа фактора који су
довели до неповољног стања у којем се, данас, налазе традиционални
занати. Ипак, и поред ових тешкоћа, стари занати су нашли пут
својим производима до заинтересованих купаца и јавности.
Индустрализација, промена укуса друштва, неприлагођеност савременим тржишним захтевима, дугогодишње занемаривање, као
и небрига друштва, само су неки од фактора који су довели старе
занате на сам руб постојања. Међутим, и саме занатлије су својом
незаинтересованошћу, неприлагођавањем модерним токовима,
допринели стању у ком се сад налазе. Бавићу се стратегијама и
мерама које би требало да доведу до ревитализације и развоја старих
заната. Индустрализација и дугогодишње занемаривање су само
неки од фактора који су довели старе занате на сам руб постојања.
Подршка занатству је недовољна и можемо рећи да не постоји.
Недостатак средстава за почетне пословне активности, средстава
за набавку опреме и обуке за почетак и ефикасније начине рада,
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недостатак тржишта, слабо развијен туризам и недостатак интереса
младих - само су неки од проблема са којима се сусрећу постојеће
занатлије и они који би то желели бити.
Упркос овим факторима који су довели до потпуног или
делимичног нестајања занатских радњи и услуга, постоји мали
број заната, који су успели да задрже традиционални изглед. Једна
од таквих занатских радњи, којом ћу се бавити је часовничарскозлатарска радња „М. Петровић“ која датира још од 1965. године.
Имају дугу традицију и производе који су тржишно интересантни.

Теоријско - методолошки оквир
Илдико Ердеи у својој књизи „Антропологија потрошње“
сматра да се данас аутентичност обликује на тржишту, да се
производи прилагођавају промењеним друштвеним условима.1
Висока индустријализована производња, убрзани развој
нових производа, све строже регулативне заштите потрошача, као и
нарастајући захтеви модерног потрошачког друштва, у великој мери
условљавају опстанак предузећа. Снажан технолошки раст и развој,
брзина примене нових достигнућа, пораст комплексности пословања,
нужност прилагођавања и планирања - само су неке од карактеристика
борбе за конкурентност. Успех малих предузећа, занатских услуга
зависиће и од успешности у прилагођавању стратегије тржишног
комуницирања новим технологијама. Савремени потрошач се јасно
разликује од својих претходника, он је пре свега добро информисан
о понуди жељених производа и услуга, његови ставови имају
видни утицај на формулисање маркетинга. Очито је да маркетинг
игра већу улогу него што је некада био случај.2 Власници сајџијске
радње „Петровић“ иду корак с временом, користе друштвене мреже,
интернет и медијски су врло активни, тиме се потражња за њиховим
производима проширује и на млађе генерације.
Што се тиче методолошког оквира у раду, користила сам
објављене изворе, старе фотографије, штампу, литературу која
се бави историјским развојем заната и теренским истраживањем.
Обавила сам интервјуе са власницима часовничарско-златарске
Ердеи Илдико, Антропологија потрошње, Библиотека XX век, Београд 2008, 21 - 41
Алмир Кркушић, Савремени концепт истраживања ставова потошача, Цивитас,
Нови Пазар 2011, 196

1
2
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радње „М. Петровић“, запосленима и потрошачима. Оно што сам
желела сазнати је управо тај историјски развој радње, као и саму
трансформацију кроз историју од стране главих актера - власника,
запослених и потошача. Занимало ме је који фактори утичу на
опстанак али и на нестајање старих заната; како је радња успела да,
после толико година, очува аутентичност; колико су своје производе
прилагодили савременој тржишној потражњи. И на крају, какав је
данас социо-економски положај занатлија.

Историјски развој старих заната у Србији
Под занатом се подразумева првенствено вештина ручног рада,
као и професија која ту вештину користи и упражњава. Занате обично
карактеришу традиционална знања и употреба традиционалних
технологија. Занатски производи се употребљавају као практични
предмети и оруђа у свакодневном животу, али и као предмети који
имају друге друштвене, симболичке и уметничке сврхе.
Реч „занат“ се у литератури употребљава у широком значењу.
„Занати су, у другом објашњењу, врсте привредне делатности
(производња прераде, разне услуге) коју врше појединци као стручно
оспособљено лице, сами или уз учешће мањег броја стручних, односно
помоћних радника“.3
У Србији су у XIX веку постојали сеоски и варошки занати.
Између сеоских и варошких заната постоји велика разлика. Они се
разликују не само по месту где се раде, већ и по пореклу, алатима,
терминологији, начину рада и организацији занатлија. У селима
је сточарство и земљорадња било главно занимање, они су се за
потребе куће бавили занатима, а понекад су, уз извесну накнаду,
радили и за друге. Варошки занати су увек били у рукама изучених
занатлија којима је занат био главно занимање, од кога су живели и
подмиривали своје потребе. Занат су учили код мајстора, радили су
га у дућанима, радионицама, чинили су засебан сталеж.4

Ковач Сенка, Традиционални занати у Србији у савремено доба, Етноантрополошки
проблеми, св. 10, Београд, 1995. Према 83, према: мала енциклопедија, Просвета,
Општа енциклопедија 1, Београд 1978. 648 с. в. Занатство
4
Ђорђевић Тихомир, Живот и обичаји народни, књ. 17. Српски етнографски
зборник 1928. 15
3
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Тихомир Ђорђевић је варошке занате поделио на: занате за
награду - то су занати у којима мајстори наплаћују муштеријама
сами свој рад (бербери, воденичари, кочијаши); занати за наплату то су занати у којим муштерија занатлији сама доноси материјал од
кога жели предмет (сукно, дрво) а занатлија узима само награду за
труд и додатке, уколико их је по изради употребио (поставе, копче,
гајтан); занате по поруџбини - када у изради користи свој материјал,
а муштерија плаћа и рад и материјал; занати за пијацу - у којима
занатлије израђују производе и продају их у својим радионицама,
дућанима или пијаци, или их ради продаје носе у друга места
(грнчари, кујунџије, опанчари); путничке занате - занати у којима
занатлије иду од места до места и у њима израђују предмете, било
од донетог, било од сопственог материјала, и печалбарске занате
- мајстори одлазе у туђину на рад, па се после извесног времена
враћају (дућери, мутавџије).5
Тихомир Ђорђевић, прави следећу класификацију занатлија:
1. Занатлије капталисте: то су занатлије који су своју радну снагу
уносили у посао и свој капитал. Имали су по три или више радника,
радили су савршеним алаткама, примали веће поруџбине, сировине
набављали у већим количинама. Радну снагу у њиховим радионицама
чиниле су искључиво квалификоване занатлије, док ученика није
било. Међутим, број занатлија-капиталиста био је ипак мањи у
односу на број осталих занатлија.
2. Ситне занатлије: чинили су највећи број свих занатлија. Њихов
капитал чинили су само алати и сировине. Држали су до три радника,
сами су учествовали у производњи, а само уз велико прегалаштво и
штедњу ситних занатлија успели су да створе мало капитала.
3. Занатлије раднике: то су сиромашне занатлије чији је сав капитал
био ручни алат. Ретко је у својој радњи имао шегрта а још ређе калфу,
већ је сам био свој једини радник, који је принуђен да ради и ноћу и
празником, како би издржавао себе и породицу.
4. Сеоске занатлије: то су занатлије које нису живеле само од заната,
већ су обрађивали земљу и гајили стоку; појединцима је занат био
споредно занимање, којим су се бавили зими, када престану пољски

Ђорђевић Тихомир, Упуство за прикупљање о занатима и еснафима у српским
земљама, Српска краљевска академија, Београд 1913, 10-11.

5
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радови. Били су јефтинија радна снага а и муштерије су производе
мање плаћале.6
Историјски развој заната у Ужицу
Ужички занати имају веома богату и дугу традицију,
разноврсност и бројност заната била је на знатно високом нивоу.
Највише је било табака, абаџија, бојаџија, дуванџија, мутавџија,
опанчара, ковача, пекара... Код већег броја занатлија постојала је
велика заинтересованост и жеља за обликовањем предмета. Код
појединих занимања поједина ручна израда производа прераста у
уметничка и мала ремек-дела. Неке од занатлијских радњи пратили
су потребе моде и времена и прилагођавали се укусу потрошача
и култури живљења. Штавише, на међународним изложбама у
Лондону (1895) и Лајпцигу (1986), занатлијски производи од коже
Јована Аћимовића, добили су признање и општу похвалу.7
Занатлијске радње протезале су се главном улицом и око
тргова, док су поједине биле у одређеним деловима вароши.
Познати путописац и историчар Феликс Каниц, који је у
два маха боравио у Ужицу (1860. и 1888. године) говори о високом
квалитету ужичких занатлијских производа, посебно ручних
тканина и „лепих облика грнчарских производа“. Обично у приземљу
кућа, према улици, „отворен је засвођен простор, који пролазнику
омогућава поглед на све чега има и на све што се ради у занатлијским
и трговачким радњама“.8
Због велике конкуренције приступачнијих фабричких производа, занатлије, захваљујући својој упорности, истрајавају, оснивају
еснафска удружења која имају за циљ да помогну унапређењу
заната, оснивају радионице, задруге, набављају сировине, пласирају
производе.
Хроничари казују, а књиге Занатске коморе потврђују, да је у
Ужицу са околином (срез) радило 373 занатлије, који су упражњавали

Годишњак занатске коморе 1910-1912. 10. по Ђорђевић Марија, Традиционални
занати у Београду данас, Београд 1998, 5
7
Игњић Стеван, Ужице са старих разгледница, четврто допуњено издање, Ужице
2007, 55.
8
Игњић Стеван, Ужице са старих разгледница, четврто допуњено издање, Ужице
2007, 55.
6
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47 заната (1932-1941). Сви су они, сваки на свој начин одолевали
наговештајима економске кризе; мање су се уздали у еснафска
удружења. Међутим, и поред привредних тешкоћа занатство се
одржало у Ужицу између два рата, успело да савлада изазове новога
времена, одоли налету индустријске револуције, да би у периоду
после рата доживело агонију и ишчезавање.9
У рукопису Миладина Радовића читалац може наићи на
податке о занатима у време када је Ужице изгорело. Радовић је
тврдио да је у то време у Ужицу било око сто занатлија пушкара.
Било је око десетак баруџија који су имали своје барутане у
Врелима и Волујцу где се производио барут. По његовим тврдњама
у то време било је око двадесетак мутавџија и исто толико двадесет
кујунџијских дућана. По његовом виђењу највише је било терзија
„пошто су се носиле турске аљине“ и да због тога није било ниједног
правог шнајдера.10 Захваљујући овим подацима може се сагледати
и привредни проблем Ужица у то време. Занимљиво је да је било и
доста папуџија, бербера, пекара, поткивача, ледера (кожара)...
Часовничарско-златарска радња „М. Петровић“
Часовничарско-златарска радња „М. Петровић“ бави се
сервисом, поправком и продајом свих врста часовника: ручних
(аналогних и кварцних), зидних, стоних и каминских. Врше замену
каиша и наруквица, полирање и замену стакла на часовницима. По
веома повољним ценама код њих се може извршити замена старог
злата за ново, али се може донети и ломљено злато, јер се баве и
откупом. Излазе у сусрет и испуњавају жеље правећи све врсте
накита по наруџбини. Поред накита, код њих се могу наручити и
ковани златници, по идеји самога купца. Такође, имају велики избор
прстења, бурми, огрлица, наруквица, привезака, ланчића, сатова.
Поред куповине, у радњи се накиту може вратити сјај, јер нуде и
услуге полирања. Врше и услуге замене и фасовања (постављања)
камења на накиту.

Игњић Стеван, Ужице са старих разгледница, четврто допуњено издање, Ужице
2007, 55.
10
Радовић Т. Миладин, Самоуки рукопис, Титово Ужице, 1984, 13
9
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Фотографија бр. 1 Часовничарско-златарска
радња „М. Петровић“

Фотографија бр. 2 - Часовничарско-златарска
радња „М. Петровић“
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Фотографија бр. 3
- Улаз у радњу

Историјат радње
Миливоје Петровић, власник часовничарско-златарске радње
„М. Петровић“, након завршене основне школе одлази у Београд,
на занат, 1957. године. Занат је завршио у средњој стручној школи
Божидар Аџија (завршава је 1960. године). По завршетку школе,
враћа се у родно Ужице. Исте године, услед смртног случаја једног
ужичког мајстора Милуна Петровића, а у недостатку часовничара,
он добија могућност да се покаже као мајстор. Почиње да ради код
удовице Милојке Петровић и то му је уједно и прво радно искуство.
После годину и по дана радног искуства, долази на идеју да сам
започне часовничарски посао и отвара своју прву самосталну радњу
М. Петровић. Прву радњу отвара преко пута Градске општине, где
ради пуне две године.
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Фотографија бр. 4
- Миливоје Петровић са самог
почетка каријере

Касније, почетком 1965. године, отворио је радњу у својој
кући, у тадашњој улици Маршала Тита 53, данашњој Димитрија
Туцовића 53.

Фотографија бр. 5
- Миливоје Петровић у
својој радњи. Фотографија
настала 1965. године
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Радио је све до 2005. године, а онда је, због здравственог
стања, почео полако да предаје посао најмлађој ћерки.

Фотографија бр. 6 - Најмлађа ћерка
Љубица показује интересовање од
малих ногу

Исте године, прелазе у мањи локал, такође у кући. Предаја
посла трајала је пет година. Године 2010. Миливоје званично одлази
у пензију са 45 година радног стажа, а посао преузима најмлађа
ћерка Љубица и најстарији унук Стефан.

Фотографија бр. 7- Љубица полако
преузима посао од свог оца

Фотографија бр. 8- Миливојев
најстарији унук Стефан
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На самом почетку свог радног стажа имао је велику помоћ
своје супруге Мирјане, коју је стицајем околности упознао на
претходном радном месту. Мирјана, иако је завршила учитељску
школу, проникла је у срж заната и умногоме му помогала у занату,
конкретно у златарству. Највише се радило са златом у том периоду,
честа је била рафинација злата и сребра. Рафинација злата и сребра
је скуп поступака којима се из различитих материјала и отпадних
сировина, добијају чисти метали који се користе за формирање
златарских легура. Рафинација, односно пречишћавање племенитих
метала, може се обављати: хемијски и електролитички. Који начини
ће се применити над неким материјалом зависи од тога који је
материјал. Хемијска рафинација злата и сребра може се обављати за
све врсте легура и за различите односе злата, сребра и других метала
у њима. Суштина хемијске рафинације јесте да се легуре, чисте или
са различитим нечистоћама, растворе у киселинама а потом да се
из тако добијених раствора, одстране нечистоће и издвоје поједини
метали путем различитих редуцената. За хемијску рафинацију битно
је да легуре које се растварају буду уситњене у што већој мери како
би имале што већу површину за брзо растварање. Метали који се
добијају помоћу хемијске рафинације су у прашкастом стању. Могуће
је, уз пречишћавање добијених прахова, добити високо чисте метале.
Прахови метала могу се топити појединачно или заједно у току
израде легура од различитих металних прахова. Пракса је показала
да се најчешће за занатску примену рафинисаних метала примењује
само хемијска рафинација. Знатно ређа примена електролитичке
рафинације у Србији је везана за институте и сличне установе, које
после хемијске рафинације примењују електролитичку, у циљу
добијања високочистих метала. Будући да технологија хемијске
рафинације није сложена, ситуација за обављањем рафинације у
нашој земљи је доста хаотична. Рафинација се обавља и на сеоским
имањима уз коришћење пластичних кофа, али и у савременим
аутоматизованим постројењима вредним више десетина хиљада евра.
Основни проблеми који се јављају приликом рада на рафинацији су:
искоришћење и загађење. Због свега наведеног, хемијска рафинација
злата и сребра из лома и отпадних материјала може се успешно
обављати само ако се поседују адекватна опрема, хемикалије и
неопходно знање за овај посао.
Ту је, наравно, и чишћење злата и сребра, што је супрузи
Мирјани у то време био омиљени посао.
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Висок и постојан сјај су веома важни за накит и то како у време
продаје тако и у време коришћења. Злато и други племенити метали
су постојани у условима какви постоје у трговини и код коришћења,
али су остале легуре од којих се углавном израђује накит нешто
мање отпорне. Да би се спречило патинирање или уклониле настале
патине, примењује се читав низ мера посебно у фази завршне обраде.
Посебно је угрожен накит од сребра, али и накит од легуре 585 који
у дужем времену коришћења губи врхунски сјај.
Као један од тројице часовничара тог времена у Ужицу, имао
је доста посла, а како каже, ни сам се није либио истог. Понекад је
знао да остане и по дванаест сати у радњи. Тих година, Ужице је
био град где се ценио занат и ручни креативни рад, па је Миливоје
итекако имао посла, како са златарством тако и као часовничар.
Услед великог обима посла, одлази на усавршавање у Немачку и
међу првима доноси машину за гравирање, гравограф.

Фотографија бр. 9 Машина за гравирање,
гравограф

Фотографија бр. 10 Машина за гравирање,
гравограф

177

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Анђела Брковић, етнолог-антрополог

Захваљујући својој упорности, мукотрпном раду и вечитој
жељи за новим сазнањима у занату, Миливоје добија и нове
муштерије које долазе чак из суседних република. Како каже, имао
је редовних муштерија из Сарајева, Вишеграда, Бањалуке, Прибоја,
али и наших ближих градова, Чачка, Краљева, Ивањице.
Наводи да не би успео сам у послу, да није било помоћи
супруге и два радника које је обучавао и који су му помагали у послу.
За ових 45 година стажа, кроз радњу је прошло десетине шегрта,
које је научио не само послу, већ и радним навикама. Већина њих су
му и дан-данас захвални.
Деведесетих година, Миливоје добија најмлађег помоћника
из породице, а то је његова најмлађа ћерка Љубица, која се једина
од три ћерке интересује за учење заната и преузимање породичног
посла. У то време, Љубица од оца првенствено преузима знање о
златарству, па прво почиње да гравира на злату и сребру, поправља
злато, полира, претапа, прави копче, али ради и обраду осталих
племенитих метала и на тај начин се усавршава у свом послу.

Фотографија бр. 11 - Љубица у радњи

178

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Ревитализација старих и традиционалних заната у Ужицу

Неколико година касније учи се и часовничарском занату где
помаже оцу у поправци како механичких, тако и електронских сатова
новије генерације. После бомбардовања 1999. године Миливоје
заједно са ћерком одлучује да почне са целокупном производњом
зидних сатова, како малих, тако и оних већих. Сатови су били од
пуног дрвета које је уз помоћ свог зета, који се бавио столарством,
израђивао у његовој радионици. Механизми су набављани у Немачкој
и Швајцарској, у то време у рангу Longines, Fesstina i Citizen сатова.
Сваки сат је ручно рађен и био је уникат, па је имао и сентименталну
вредност. Неки од купаца су изразилу жељу за гравуром и посветом
на самом сату. Људи су препознали квалитет, па је тако једна од
понуда дошла из Немачке за поруџбином од две хиљаде сатова, али
због недостатка великих машина високе технологије, Миливоје није
могао одговорити том изазову. Како он каже, све што је радио је ипак
ручна и занатска обрада која дуго траје.

Фотографије бр. 12, 13 и 14 - Ручно рађен сат од пуног дрвета
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Објашњава да му је јако жао што није могао у то време
одговорити на жељену поруџбину, али тада је то било готово
немогуће. Каже да би данас било лакше и изводљивије захваљујући
машинама и технологији, али се данас ручни радови нажалост мање
цене и да монопол држи кинеска индустрија због сразмерности
цене и квалитета и до изражаја долази само милионска серијска
производња. Квалитет кинеских и наших сатова је неупоредив, али
ретко ко то зна да цени, каже сам Миливоје.
Присећајући се муштерија са самих почетака, Миливоје
истиче да је било и муштерија са посебним захтевима који су тачно
знали шта хоће на наруквици, ланчићу или прстену, а на мајстору
је било да учини све што је у његовој моћи да им изађе у сусрет.
Лепо је сарађивао са свима, иако је на почетку било јако тешко,
јер је на самим почецима све било ручно, без машина. Временом,
турско злато постаје знатно јефтиније, па самим тим ручни рад губи
на цени. Даје нам пример злата из Мајданпека и објашњава да је
његово злато сигурно било квалитетније по легури, а и чистоћи,
и јефтиније, али они су ипак имали шири асортиман производа и
радили су машински.
Сазнајемо да су контроле легура биле на завидном нивоу,
редовне, сталне, све што се произвело морало је да се носи на
контролу у Крушевац, Београд, у зависности ко ком региону
припада. Кад би се радила нова колекција, нека количина злата и
сребра однесе се њима на контролу и испитивање, где се испитује
пробном киселином, ако је добро - иде даље, а ако није - одваја се на
страну и претапа се изнова.
У прошлости, нимало лак посао, поготово кад радиш сам,
ручно без помоћи машина, а и због великих контрола незахвалан
посао, закључује за сам крај Миливоје Петровић. Највећи изазови
су му били поправка механичких сатова и израда зидних сатова.
Срећан је што је посао преузела ћерка и што се наставља традиција
и породични занат. Мишљења је да су занати у изумирању, да се
млади не интересују и немају воље за исте. Уз његову ћерку, данас,
у радњи ради и најстарији унук за ког се нада да ће и он једног дана
преузети посао од своје тетке.
Колико је Миливоје био признат занатлија, говори и песма
посвећена његовом преданом раду, а написао ју је Ужичанин,
Андрија Марковић.
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Ревитализација старих и традиционалних заната
Старих и традиционалних заната у Србији има укупно
70 званично регистрованих. Део су културне народне баштине
који нису ни познати нити заштићени на одговарајући начин. Под
старим традиционалним занатима се не подразумевају само њихови
производи већ, пре свега, знање, вештина и технолошки поступци који
се примењују да би један предмет настао. Управо та знања, вештине
и технолошки потупци који чине суштину старих и традиционалних
заната, имају изузетну културну, неретко и уметничку вредност, и
битан су део укупног духовног и културног наслеђа, али су и значајно
сведочанство о начину живота, обичајима, потребама, схватањима
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народа у различитим епохама. Исти предмет се може направити
на различите начине уз коришћење различитих технолошких
поступака, од кога зависи не само изглед већ и квалитет самог
произода.11 Мада, да ли ће бити коришћена природна или синтетичка
сировина, да ли су израђени ручно или машински, резултат ће бити
исти, али разлика је суштинска. Развој науке, технологије а посебно
индутријски развој са све већим могућностима јефтиније, брзе и
масовније производње доводи до тога да су стари и традиционални
занати недовољно рентабилни, самим тим и недовољно привлачни
за нове генерације. Многи стари и традиционални занати, су пред
потпуним гашењем, а неки су чак и угашени, знања која су стицана и
развијена кроз генерације нестају и драстично се смањују количине
очуваних занатских производа који су произведени на стари и
традиционални начин. Данас, због неизграђене свести о потреби
очувања старих и традиционалних заната, као и због недостатка
средстава, многе занатске-услужне радње су препуштене саме себи,
односно сили тржишта, при чему највећи број заната полако, али
сигурно ишчезава. Традиционалне алатке занатлија, производи и
инвентар појединих радионица, данас су предмети музејских збирки
које су од велике вредности. Они су сегменти материјалне културне
баштине и сведочанство једног времена које је нестало у свеопштој
модернизацији и глобализацији свакодневног живота.
Законски оквир
Закон о занатсву треба да унапреди положај занатлија,
заступање њихових интереса и образовања, као и да обезбеди
посебну заштиту старих и уметничких заната и домаће радиности.
Преднацрт Закона о занатству, објављен од стране Министарства
економије и регионалног развоја, наишао је на оштру критику
занатлија и предузетника, јер сматра да исти нарушава занатство,
предузетништво и целокупну привреду.12

Ђорђевић Биљана, Заштита старих и традиционалних заната - Европска
Конвенција и национални интерес, Музеји, у 2008. но. 1 (1) 147
12
http://www.b92net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=05&dd=28&nav_catego
ry=9&nav_sd=134523(20.06.2013.)
11
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Институционални оквир
Сајмови, манифестације, разна удружења као и Музејско
друштво имају за циљ унапређење и валоризацију старих заната,
чување од заборава вештина и занатских услуга, али и образовање
оних којима би израда уметничких рукотворина могла постати
и трајни извор прихода. Последњих неколико година у Србији су
се појавили разни улични базари (али можда недовољно), који
имају за циљ промоцију старих и традиционалних заната и који
омогућавају разним излагачима да представе своје производе, али и
да заинтересовани грађани на радионицама науче неку од занатских
вештина. Идеја је настала по узору на светске метрополе које током
читаве године на својим улицама представљају своје традиционалне
производе како домаћем становништву, тако и туристима.
Организовање пригодних манифестација и наступа имају за циљ
промоцију старих и традиционалних заната.
Музејско друштво Србије по том питању може да организује
округли сто и /или конференције, симпозијуме на тему угрожености
и заштите старих и традиционалних заната, да популаризују
занате организовањем изложби којим ће се показати њихово место
у друштву некад и сад, да анимира локалне заједнице у заштити,
очувању и обнављању старих и традиционалних заната, као и да
апелују на државне органе да се формира Национални комитет,
без обзира на усвајање конвенције у Савету Европе. Исто тако,
може радити на успостављању контакта са колегама из осталих
европских земаља, пре свега у региону, да би они на исти или сличан
начин делали у својим срединама. То су само неке од могућности
које Музејко друштво Србије може да учини како не би дошло до
потупног нестајања старих и традиционалних заната.13
Обнова појединих старих и традиционалних заната осим
допадљивости за тржиште, има и другу изразитију вредност, а то је
заштита угрожене нематеријалне и материјалне културне баштине.
Одрживи развој старих и традиционалних заната могао би да се креће
у два правца: израдом реплика занатских производа и производњом
сувенира.

Ђорђевић Биљана, Заштита старих и традиционалних заната - Европска
Конвенција и Национални интерес, Музеј, но.1 (1).пп.147-171
13
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Због неадекватног образовања, грађани Србије нису у
могућности да овладају вештинама и знањима потребним за
обављање занатских услужних делатности које резултира њиховом
незаинтересованошћу за старе и традиционалне занате као и
настављање традиције, поготово млађих генерација. Проблем је и у
самом образовном систему. Ученици се едукују уопштено, а немају
представу како изгледа сама пракса и како све функционише. Данас
се мали број ученика, после завршене основне школе, опредељује за
занат, што доводи до нестајања средњих занатских школа, а самим
тим и изумирања занатских услуга.
Додатну потражњу за производима старих и традиционалних
заната могуће је остварити и кроз сарадању занатлија и туристичких
организација. Туризам као водећа привредна грана, данас се све
више шири и развија. Настају нови облици, прилагођени жељама
и потребама сваког појединца. Туризам оживљава елементе
културног и социјалног живота који нестају или су постојали,
нудећи атрактивне понуде које ће задовољити потребе туриста да
се упознају са народном културном традицијом. Анализом стања
у туризму Србије уочен је недостатак националних, регионалних
и локалних сувенира и њихове комерцијализације, као и низак
ниво наменског објекта који продаје ове производе. Производњом
сувенира се веома мали број предузећа бави и то углавном она у
области хране и пића. Сувенири као материјализоване успомене
везују туристе за одређену дестинацију. Они говоре о историји,
легендама, веровањима, начину живота и осликавају људе и
подручја. Сувенири могу бити производи старих и уметничих
заната, али их треба прилагодити новим стандардима и измењеном
укусу потрошача. Кроз занате и сувенире, препознаје се порекло,
ликовна оргиналност и ниво квалитета израде. Шта боље говори о
земљи и народу од уметничих предмета и старих заната којима се
становништво бавило, а које представљају људе и њихов поглед на
себе. Важност неговања и очувања старих и традиционалних заната
огледало се на свим нивоима - локалним, регионалним, државним
и међународним. Преко старих и уметничких заната, негирајући и
спасавајући их од заборава, препознајемо и истичемо различитост
и оно најбоље у народу и земљи. У тежњи да се привуче што већи
број туриста потребна је интензивнија промоција имиџа, а све у

184

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Ревитализација старих и традиционалних заната у Ужицу

циљу задовољења потражње за различитостима, тј. аутентичне
националне културе.14
Мајстори старих и уметничких заната представљају производе
који су рађени, чувајући их од заборава, некадашњим сачуваним
техникама, али и техникама које се прилагођавају потребама
данашњице.
Искуства занатлија
Данас, због неизграђене свести о потреби очувања старих
и традицоналних заната, као и због недостатка средстава, многе
занатске - услужне радње препуштене су саме себи, односно
сили тржишта, при чему највећи број заната полако али сигурно
ишчезава. Предност малих, занатских - услужних радњи је, заправо,
у међусобном поверењу и сигурност купаца у производ који купује.
На изузетном конкурентском тржишту, квалитет је постао изузетно
важно средство за остварење конкурентске предности. Потрошачи
данас придају много већи значај квалитету и вредностима када
доносе своје одлуке о куповини. Маркетинг игра битну улогу и
битан је у подстицају и мотивацији потрошача за одређени производ
и његову представу на што бољи начин. У зависности од околности
тржишта и услова који употпуњују промоцију на што бољи начин,
потребно је да мала предузећа занатске услуге изрекламирају на
што бољи начин, који усмеравају своје производе до правог купца.
Успех малих предузећа и занатских услуга зависиће од успешности
прилагођавању стратегије тржишног комуницирања новим
технологијама.
Како би се стари традиционални занати одржали мора
постојати наследник, неко ко ће наследити породичан посао. Да ли
ће се та заинтересованост задржати како би наставили породичан
посао, показаће време.

Красојевић Бранко, Значај производа старих и уметничких заната као сувенира
у туристичкој понуди Србије, Зборник научног скупа, Нови Сад 2009, 163-165
14
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Закључак
Стање у коме се сада налазе занати, намеће потребу обнове
и очувања старих и традиционалних заната јер само сачувани,
заштићени, ревитализовани и туристички валоризовани стари
занати могу допринети очувању културног историјског наслеђа.
Сазнања која сам добила током истраживања јесу та да не постоји
изграђена свест о потреби чувања старих и традиционалних
заната, а недостатак средстава је само још један у низу проблема
с којима се суочавају занатлије. Једна од кључних генеричких
проблема опстанка заната код нас и у свету је непрепознавање или
недовољна цењеност категорије ручног рада, до те мере да данашње
генерације немају свест о томе да су некад, у не тако давна времена,
употребни или декоративни предмети били израђивани ручно а не
индустријски. Досадашња пракса није на прави начин препознала
значај аутентичног производа. Сертификацијом производа старих
и традиционалних заната обезбедило би се постизање и одржавање
стандарда квалитета, као и очување знања и вештина које чине
суштину заната. Исто тако, отворила би се могућност ширења
тржишта за ове производе, као и финансијске подршке за занатлије
који задовољавају постављене критеријуме у погледу начина и
квалитета израде. Сматрам да је подршка државе и других државних
институција неопходна како би се спречило даље пропадање
и нестајање старих заната. Стари занати су најосетљивији и
најслабији облик привреде да би опстали и потребна им је помоћ
државе. Исто тако, релативно скромна подршка може омогућити
смањење незапослености и сиромаштва. Проблем је и што занатство
спада у делокруг рада више министарстава: Министарства
привреде; Министарства пољопривреде, Министарства туризма
и угоститељства, а пошто је реч и о културној баштини о њему се
брине и Министарство културе. Пружање подршке кроз пореске
олакшице, гаранција за кредит, подршка за набавку опреме - само
су неки од видова помоћи у одрживости и очувању старих заната.
Међутим, многе институције, као што су Привредне коморе и
различита министарства, расписују конкурсе и финансирају пројекте
где се углавном презентују занатски производи неретко сумњивог
квалитета, где праве занатлије од тога немају никакву корист, долази
и до расипања новца, а где су занати ни криви ни дужни у фокусу
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интересовања. Занатске радње се гасе и изумиру, док на другој
страни организације које спроводе пројекте зарађују добре хонораре
на њима. Последица тога је неповерење занатлија према државним
институцијама.
Занатске услуге морају проактивно да делују на нове
потребе потрошача и да стичу предност у њиховом задовољавању.
Усаглашавање маркетинг стратегије са захтевима окружења све
више је оличено у примени маркетинг односа. Прилагођавања и
персонализација понуде постају доминантни начин задовољавања
потрошача. Медији нису само средство информисања и пропаганде,
него и средство економског напретка.15
Обнова старих заната, осим допадљивости за тржиште,
има и другу изразитију вредност, а то је заштита угрожене
нематеријалне и материјалне културне баштине у области ветшина
везаних за традиционалне занате. Стари и традиционални занати
остварују највећи допринос повећању запослености бруто додатне
вредности и промета због чега се сматрају окосницом раста и
развоја националне економије. Као стабилан извор креирања нових
радних места, занати остварују и важну социјалну функцију тако
што апсорбују вишкове радне снаге. Основна карактеристика,
при чему се, пре свега, мисли на њену величину, флексибилност,
склоност ка иновативним и ризичним подухватима и већу могућност
за специјализацију, занатлије омогућавају да се много лакше од
великих пословних система прилагоде континуираним променама у
захтевима потрошача и условима пословања на глобалном тржишту.
На тај начин, они подстичу јачање конкуренције, која за последицу
има унапређење квалитета производа и услуга и снижавање цена,
развој иновација и привредни раст националних економија уопште.
С обзиром на све до сада поменуто, проблем занатства у својој
дубини опет реферира на област образовања. Свесни смо чињенице
да развој науке и технологије, а посебно индустријски развој, са
све већим могућностима јефтиније, брже и масовније производње,
чини бављење старим и традиционалним занатима недовољно
рентабилним, па тиме и недовољно привлачним за нове генерације
које се налазе пред избором свог будућег занимања.

Аврамовић Мира, Утицај информационе и комуникационе технологије на
систем маркетинг комуницирања предузећа, Научни рад, Лесковац 2007, 67
15

187

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Анђела Брковић, етнолог-антрополог

Потребно је да се код младих људи развије свест о томе да
стари и традиционални занати који су постојали и који постоје,
чине саставни део заједничке европске, па чак и светске, културне
и цивилизацијске баштине. Музеји играју веома значајну улогу,
па се у музејским просторијама организују занатске радионице,
често интерактивног типа за различита старосна доба и категорије
становништва. Такође се често приређују изложбе занатских
производа, од традиционалног до савременог дизајна, где популаризацијом старих и традиционалних заната показују њихово
место некада и сада. Сматрам да је у перспективи решење у јачој
повезаности сектора културе, образовања и науке.
Подршка занатства је недовољна, па можемо рећи и да не
постоји. Недостатак средстава за почетне пословне активности,
средстава за набавку опреме и обуке за почетак и ефикаснијег начина
рада, недостатак тржишта, слабо развијен туризам и туристичке
понуде и незаитересованост младих за занате, само су неки од
проблема са којима се сусрећу постојеће занатлије и они који би
то желели да буду. Без подршке старих заната јако су мале шансе
за опстанак и то су показала светска и европска искуства. Велику
улогу у ревитализацији и очувању старих и традиционалних заната
имају и саме занатлије. Својим производима, који су тржишно
интересантни, налазе пут до својих потрошача како домаћих тако
и страних. Занатлије, прилагођавањем потрошачима, испуњавањем
њихових жеља и прихватањем сугестија, стичу поверење купаца,
па самим тим долази и до потражње њихових производа. Како сами
власници кажу, док има потрошача, биће и занатлија и занатских
производа.
Summary
Revitalization of old and traditional crafts in Uzice:
an example of the watchmaker’s-goldsmith’s shop Petrović
The situation in which crafts are nowadays imposes a need to
restore and preserve old and traditional crafts because only preserved,
protected, revitalized and touristically valorized old crafts can contribute
to the preservation of cultural -historical heritage. The knowledge I have
gained during the research is that there is no awareness of the need to
cherish old and traditional crafts, and the lack of resources is just another
in a series of problems that craftsmen face. One of the key generic
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problems of the survival of crafts in our country and in the world is the
lack of recognition or insufficient appreciation of the category of manual
labor, to the extent that today’s generations have no awareness that once,
not so long ago, the ordinary or decorative items were made manually
and not industrially The practice so far has not recognized the importance of an authentic product in the right way. Certification of products of
old and traditional crafts would ensure obtaining and maintaining quality
standards, as well as the preservation of knowledge and skills that form
the essence of crafts. Besides, the possibility of expanding the market for
these products, as well as financial support for craftsmen that meet the set
criteria in terms of the manner and quality of production, would open up.
I believe that the support of the state and other state institutions is necessary in order to prevent further decay and disappearance of old crafts. Old
crafts are the most sensitive and the weakest form of economy, in order
to survive they need the help of the state. A relatively modest support can
reduce unemployment and poverty as well. The problem is that the craftsmanship belongs to the scope of work of several ministries: the Ministry
of Economy, The Ministry of Agriculture, the Ministry of Tourism and
Catering, and since it is a matter of cultural heritage, the Ministry of Culture also takes care of it. Providing support through tax incentives, loan
guarantees, support for the procurement of equipment are just some of the
ways to help sustainability and preserve old crafts. However, many institutions, such as the Chamber of Commerce and various Ministries, call
for tenders and finance projects where mainly products of crafts of doubtful quality are presented, whereas real craftsmen do not benefit from it,
money is wasted, and where crafts are in the focus of interest through no
fault of their own. Craftsmen shops are disappearing and becoming extinct, while on the other hand organizations that implement projects earn
good fees on them. A consequence of this is distrust of craftsman towards
state institutions.
Craftsmen services must act proactively on new consumer needs
and gain an advantage in satisfying them. Harmonizing the marketing
strategy with the requirements of the environment is increasingly reflected
in the application of marketing relations. Customizing and personalizing
offers become the dominant way of satisfying consumers. Media is not
only a means of information and propaganda, also a means of economic
progress.
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The restoration of old crafts, in addition to the appeal for the
market, has another more prominent value, namely the protection of
endangered immaterial and material cultural heritage in the field of skills
related to traditional crafts. Old and traditional crafts make the biggest
contribution to the increase in employment of gross added value and
turnover, which is the reason why they are considered a backbone of of
the growth and development of the national economy. As a stable source
of creating new jobs, crafts also have an important social function by
absorbing labor surpluses. The basic characteristic, first of all, is its size,
flexibility, inclination towards innovative and risky ventures, and greater
possibility for specialization, which make it much easier for craftsmen
than large business systems to adapt to continuous changes in consumer
demands and business conditions in the global market. In this way, they
encourage the strengthening of competition, which has the consequence
of improving the quality of products and services and lowering prices,
the development of innovations and the economic growth of national
economies in general.
In view of the above mentioned, the problem of craftsmanship in
its depth again refers to the field of education. We are aware of the fact
that the development of science and technology, and especially industrial
development, with ever-increasing possibilities of cheaper, faster and
more massive production, makes old and traditional crafts less profitable
and thus insufficiently attractive for new generations who are about to
choose their future occupation.
It is necessary to develop awareness among young people that old
and traditional crafts that existed and still exist form an integral part of a
common European, and even global, cultural and civilizational heritage.
Museums play a very important role, so crafts workshops are organized
in museum premises, often of interactive type, for different age groups
and population categories. There are also often exhibitions of craftsmen
products, from traditional to modern designs, where the popularization
of old and traditional crafts shows their place in the past and nowadays.
I think that in the future, the solution is in a stronger connection between
the sectors of culture, education and science.
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Support to the craftsmanship is insufficient, so we can say it
does not exist. Lack of funds for initial business activities, equipment
for procurement of equipment and training for the beginning and more
efficient way of work, lack of the market, poorly developed tourism and
tourist offers, and lack of interest of young people for crafts are just some
of the problems encountered by existing craftsmen and those who wish
to become craftsmen. Without the support of old crafts, there are very
small chances for survival and this has been shown by the world and
European experiences. The craftsmen themselves also play a major role
in the revitalization and preservation of old and traditional crafts. Their
products, which are market-interesting, find their way to their customers
both domestic and foreign ones. More customer satisfaction, the
fulfillment of their wishes and the acceptance of suggestions leads to the
trust and satisfaction of customers, which leads to the demand for their
products. As the owners themselves say, as long as there are consumers,
there will be craftsmen and craft products.
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УДК: 75.071.1 Миловановић М.
75.041.5
МИЋУНОВИЋ
виши кустос историчар уметности
Народни музеј Ужице

ПОРТРЕТ ЕСАД-ПАШЕ ТОПТАНИЈА

Слика албанског политичара и војсковође
у ратном опусу сликара Михаила Миловановића
Апстракт: У Уметничкој збирци Војног музеја у Београду
налази се слика Портрет Есад-паше (1916) аутора Михаила
Миловановића. На портрету је представљен Есад-паша Топтани
(Тирана, 1863 - Париз, 1920), албански политичар и генерал,
који је, у тежњи да оствари своје државничке амбиције, у време
балканских ратова и Првог светског рата, остварио тесну сарадњу
са представницима српске владе и војске. У другом плану Есадпашиног портрета представљена је група Албанаца у националној
ношњи и под оружјем, а у једној од фигура ауторка овог рада
препознала је могући аутопортрет Михаила Миловановића. У раду
су анализиране могућности сусрета сликара Миловановића и Есадпаше и појава портрета албанског војсковође у опусу српског ратног
сликарства 1912-1918, што нас води до историографске теме Есадпашине подршке српској војсци и избеглицама током повлачења кроз
Албанију у Првом светском рату. Други смер разматрања анализира
Миловановићеве аутопортрете и целину његовог портретног
сликарства.
Кључне речи: Есад-паша Топтани, Михаило Миловановић,
портрет, аутопортрет, балкански ратови, Први светски рат,
ратни сликари српске војске.
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Увод
Слика Михаила Миловановића Портрет Есад-паше, израђена у техници уља на платну1, димензија 130х117cm, датирана је у
1916. годину. Сигнатура „Мих. Миловановић“, писаним ћириличним
словима, налази се у доњем десном углу слике. Портрет се од 1936.
године налази у Уметничкој збирци Војног музеја у Београду и једно
је од шеснаест Миловановићевих дела у власништву те институције.
Портрет Есад-паше део је колекције радова ратних сликара,
коју чини oко пет стотина цртежа, скица, уља, акварела и графика
осамнаест уметника који су, распоређени у јединице српске војске,
пратили живот на фронту и борбене операције, и оставили драгоцено
уметничко сведочанство балканских ратова и Првог светског рата.2
Михаило Миловановић (Гостиница код Ужица, 24. фебруар 1879 Ужице, 28. новембар 1941) оставио је жанровски богат опус, али
је најпознатији као ратни сликар3. Уз плодну сликарску делатност,
у спомен ратовима у којима је учествовао посветио је и бројне
клесарске радове.4
Продукција уметничких дела посвећених ратовима 19121918. подстицана је државним откупом, првенствено од стране
Министарства војске и морнарице Краљевине Југославије, за
опремање просторија Министарства и за збирку Војног музеја на

У овом раду, сва поменута Миловановићева сликарска дела, осим слике Тешка
операција, израђена су у техници уља на платну (која чини готово целокупан опус
његовог штафелајног сликарства), тако да техника израде слика у тексту није
посебно навођена.
2
Павле Васић, уводни текст, Каталог Уметничке збирке / Дела 1912-1918. из Војног
музеја у Београду, Београд, 1982.
3
Поред Михаила Миловановића, након звршетка ратова 1912-1918, ратној теми
су у знатној мери остали посвећени Богосав Војновић Пеликан, Васа Ешкићевић
и Драгомир Глишић. Нада Шуица, Ратни сликари 1912-1918, каталог изложбе,
Војни музеј Београд, Београд, 1972, стр. 3.
4
Миловановић је током двадесетих година ХХ века израдио на десетине рељефа
постављених на спомен-чесме, црквена прочеља и јавне зграде у ужичком крају,
као и Споменик мајору Кости Тодоровићу у Сребреници (уништен у Другом
светском рату) и Споменик палим ратницима 1912-1918. у Младеновцу.
1
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Калемегдану. Нажалост, највећа колекција Миловановићевих
ратних слика, као и бројна дела других ратних сликара, страдала је
у пожару у априлском бомбардовању Београда 1941. године, када је
погођена зграда Министарства војске и морнарице.
Данас највећу колекцију слика Михаила Миловановића
поседује Народни музеј Ужице, у коме је 2003. године отворен легат
који чува заоставштину сликара6. У Легату се налази сразмерно
мали број дела са документаристичком темом из ратова, с обзиром
на укупну тематску опредељеност Миловановићевог опуса, док је
жанровски најзаступљенији портрет.
Миловановић је од почетка каријере био посвећен портрету,
што је у време у коме је стварао било уобичајено, јер је израда портрета
по поруџбини доносила поуздану зараду. Миловановићеви портрети
одражавају његов у основи реалистички приступ грађењу слике, што
је било добро прихваћено од стране домаће публике, у међуратном
периоду претежно конзервативно настројене и склоне реализму
и академизму. Свакако да је један од разлога Миловановићеве
склоности реализму била и погодност таквог приступа у сликању
сцена из рата, од којих се пре свега очекивало да верно представе
ратна збивања.
Михаило Миловановић је као млад уметник био наклоњенији
савременим истраживањима форме, те ћемо стога укратко поменути
његов уметнички развојни пут.7 Године 1904. постао је студент
5

Министарство војске и морнарице Краљевине Југославије обезбеђивало је
знатна средства за откуп дела за Војни музеј на Калемегдану. Заслуга за оснивање
Уметничке збирке припада генералу Војиславу Вуковићу, који се на дужности
управника Војног музеја налазио 1934-1945. године. За кратко време откупом је
створена вредна уметничка колекција, чији се фонд увећавао и даровима установа
и појединаца. http://www.muzej.mod.gov.rs/sr/muzejska-delatnost/zbirke/umetnickazbirka
6
У Легату је, поред обимног документаристичког материјала и личних предмета
сликара и његове породице, изложена двадесет једна Миловановићева слика.
Катарина Доганџић-Мићуновић, Легат сликара Михаила Миловановића, Народни
музеј Ужице, Ужице, 2014.
7
О уметности Михаила Миловановића: Гордана Лазић, Михаило Миловановић, Ужички
зборник 22, Народни музеј Ужице, Ужице, 1993. и Миодраг Јовановић, Михаило
Миловановић, Народни музеј Београд, Арт д. п. Ужице, Београд, 2001. Монографску
студију са детаљном биографијом написао је Ђорђе Пилчевић, Академски сликар
Михаило Миловановић / Живот и дело / 1879-1941, Арт, Ужице, 1998.
5
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минхенске уметничке академије8, где је свој сликарски језик
формирао под утицајем импресионизма и пленеризма, често уз
примену сецесијско-симболистичког дефинисања форме. Од јесени
1913. године до избијања Првог светског рата живи у Прагу, једном
од уметнички најживљих градова раздобља сецесије.9
Рана дела Михаила Миловановића карактерише изразити
импресионистички приступ, који се касније јавља тек повремено,
у сведеном виду, док су напрегнутост сецесијске линије и
симболистичка атмосфера, као и експресионизам боје или геста,
значајно присутни у реализму Миловановића до краја његовог
стваралачког века.
Реализам Миловановићевих ратних сцена, жанр-слика,
предела и портрета, одликује добро простудирана композиција и
моделација, као и успешна тонска решења, у широком спектру од
слика сведеног колорита до раскоши свежих, интензивних тонова.
Претпоставка је да постоји значајан број портрета које је
Миловановић насликао, а који још увек нису познати стручним
круговима, с обзиром да је име сликара скоро пола века након
завршетка Другог светског рата потискивано из јавности.10 Треба
уважити и чињеницу да је Миловановић радио портрете током
студија у Минхену, касније и у Прагу11, а да у Немачкој и Чешкој име
Михаила Миловановића није довољно познато.
У портрету, као и у целокупном стваралаштву Миловановића,
приметна је неуједначеност у уверљивости садржаја слике, тако
да се готово истовремено у његовом опусу јављају дела изузетно
снажног уметничког импулса упоредо са делима која нису успела
да искажу целину његовог сликарског талента и поуздане технике.

Сматра се да је Миловановић завршио студије на Академији 1909. године, мада
нису сачувана документа која би то потврдила. Миодраг Јовановић, Михаило
Миловановић, Народни музеј Београд, Арт д. п. Ужице, Београд, 2001, стр. 24.
9 О уметничкој клими у којој се формирао Миловановић, утицајима његових
минхенских професора и различитих праваца европске уметности: М. Јовановић,
нав. дело, стр. 36-43.
10
О разлозима политичке осуде и заборава дела Михаила Миловановића биће речи
у завршном делу рада.
11
Миловановић је и након боравка у Прагу 1913-1914. године посећивао Чешку, у
којој је живела породица његове жене, Чехиње Вале Салашкове.
8
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Међу Миловановићевим најуспелијим портретима су слике жене
Вале и мајке Николије, обе настале 1920. године.12
У ратном опусу Миловановића изузетно место имају портрети
српских војвода из Војног музеја у Београду - портрети Радомира
Путника (1915), Степе Степановића (1915), Живојина Мишића
(1918) и Петра Бојовића (1918)13. У истој збирци су и слика Краљ
Петар I у рову (1915) - портрет у оквиру приказа Колубарске битке,
портрети Павла Јуришића Штурма (1916-1917) и генерала Милоша
Васића (1918).14 У тексту каталога изложбе Владари и војсковође у
делима ликовних уметника из збирке Војног музеја, Љубица Дабић
наводи: „Славне војсковође омогућиле су Миловановићу да уради
портрете који ће остати да сведоче о његовој надарености, великим
занатским могућностима и уметничком домету. Добро компоновани,
солидно цртани, смирени колорит, акценти на ратним униформама,
доминанатне су вредности тих Миловановићевих радова. У другом
плану уметник је упечатљивим ликовним језиком представио
драматичну ратну причу.“15 Концепцијски сродна наведеним портретима, као слика са фронта у чијем првом плану је представљен
војсковођа, је и слика у ужичком Легату Бој на Крстацу (Генерал
Иван Павловић), настала 1915. године.
Сликајући војсковође, војнике, лекаре и болничарке,
Миловановић је, као ратни сликар Врховне команде српске војске,
у атељеу у Солуну, овековечио и свој лик на Аутопортрету (На
Кајмакчалану), датованом између 1916. и 1918. године. Нажалост,
ова слика није сачувана, а данас је позната само са фотографије
снимљене на колективној изложби у Сомбору 1921. године.16

Изутетан портрет Вале изведен је у сецесијском маниру, док је реализам у
представи мајке дат у расветљеној пленеристичкој палети фона слике.
13
Петар Бојовић представљен је као генерал, јер је унапређен у чин војводе у
септембру 1918, док је слика настала раније исте године.
14
Љубица Дабић, Владари и војсковође у делима ликовних уметника из збирке
Војног музеја, каталог изложбе, Војни музеј, Београд, 2001. Како у каталогу, осим
за портрет војводе Мишића, нису наведене године настанка слика, датовање је
преузето из наведене монографије Миодрага Јовановића.
15
Исто.
16
Фотографија (репродукована на стр. 187 у монографији Миодрага Јовановића)
представља део сомборске поставке са изложеним Миловановићевим сликама,
али није довољно јасна да би се могло нешто више рећи о аутопортрету са
Кајмакчалана, на којој је уметник насликао себе са штафелајем.
12

197

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Катарина Доганџић Мићуновић, виши кустос историчар уметности

Није сачуван ни Миловановићев Аутопортрет са моделом (1919).
Обе слике су нестале у бомбардовању 1941. године.17
У последњој деценији живота, Миловановић је представио
свој лик на делу Гуслар у рату (логору) из 1932-1938. године (приватна
збирка), као посвећење духу народне епике, уз коју је одрастао.
Касније, кроз године школовања (као члан патриотског удружења
„Србадија“ у Минхену) и кроз ратове пронео је своје гусле, уз које је
радо наступао и после ратова. Сачуван је већи број фотографија на
којима Миловановић гусла или свира тамбуру.

Михаило Миловановић гусла, окружен официрима
Дринске дивизије, 1916. године

Гуслар у рату (логору) обасјан је пламеном ватре око које седе
војници, док је у другом плану слике регент Александар. Експресију
Миловановићевог лика на овој слици наглашава драматично ноћно
осветљење, што је примењено и на слици Гуслар (у Легату Михаила
Миловановића), која је настала у истом периоду.18

17
18

М. Јовановић, нав. дело, стр. 50.
Исто, стр. 66.
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У поставци легата сликара у Народном музеју Ужице
централно место припада слици Уметникова породица из 1934.
године, на коме су насликани Михаило и Вала Миловановић
са децом. Појединачне студије мотива и њихов пренаглашени
симболизам, као и извесна неусклађеност просторних планова
оптеретили су композицију ове слике. Међутим, и на овом делу
неоспорна је портретна вештина сликара, а драгоцена чињеница је
да је на платну великих димензија (180х136cm) сачуван уверљив
уметников аутопортрет.
Бавећи се портретима и аутопортретима Михаила
Миловановића, дошли смо до насловне теме овог рада, а то је
Портрет Есад-паше. Претпоставка ауторке овог рада је да је
Миловановић приказао себе у доњем левом углу слике, у фигури
Албанца у традиционалном националном костиму. Изведена је на
основу запажене сличности физиономија Миловановића (на основу
фотографија) и насликаног Албанца. Било да је сличност случајна
или намерна, односно да ли је реч о аутопортрету сликара у лику
споредне фигуре или не, намере овог рада су да утврди да ли је
током ратова 1912-1918. постојала могућност сусрета Михаила
Миловановића са албанским политичарем и генералом, као и да
изнесе чињенице које су утицале да у ратном опусу сликара своје
место заузме Есад-паша Топтани. Стога ћемо размотрити ратни пут
Михаила Миловановића и улогу Есад-паше у историји Балкана, у
којој је на једној страни слављен као јунак, а на другој одбациван
као издајник.
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Ратови 1912-1918. Михаило Миловановић
у ратовима 1912-1918.
Србија, Бугарска, Грчка и Црна Гора, у тежњи да од отоманске
власти ослободе крајеве насељене својим етничким становништвом
и прошире територије са намером освајања виталних трговачких
путева, током 1912. године уједињују се у Балкански савез.19
Када су уочи избијања Првог балканског рата, 30. септембра
1912. године, балканске савезнице објавиле мобилизацију, Михаило
Миловановић из Прага креће за Србију. Извесне недоумице20 у
праћењу војничког пута Михаила Миловановића уноси чињеница да
измене у његовом ратном распореду 1912-1918. нису у потпуности
документоване, но поуздано је да Миловановић у ужичкој Окружној
команди, у октобру 1912. године, бива распоређен у Четврти пук
Дринске дивизије другог позива, који је имао значајну улогу у
биткама Треће армије српске војске.21
Рат је почео 8. октобра нападом црногорске војске у правцу
Скадра, а у наредним данима Србија, Бугарска и Грчка објавиле су
рат Турској. Стратешки циљеви српске војске били су усмерени ка
заузимању територија Македоније, Санџака, Косова, Метохије и
делова Црне Горе под турском влашћу.
На почетку рата српска војска извојевала је битку код
Куманова, а већ средином новембра 1912. године одиграла се друга
одлучујућа битка у Македонији, у којој су српске снаге код Битоља
поразиле турске трупе.22

Србија у балканским ратовима 1912-1913, каталог изложбе, Историјски музеј
Србије, Београд, 1987, стр. 3-4.
20
О изменама у структури Дринске дивизије: Радивоје Папић, Дринска дивизија,
Четврти пук и Ужичани у балканским ратовима 1912-1913, Народни музеј Ужице,
Ужице, 2012.
21
О Михаилу Миловановићу у Првом балканском рату: Ђорђе Пилчевић,
Академски сликар Михаило Миловановић / Живот и дело / 1879-1941, Арт, Ужице,
1998, стр. 40-41.
22
Србија у балканским ратовима 1912-1913, стр. 7.
19

200

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017
Портрет Есад - паше Топтанија

Одреди Треће армије 22. октобра 1912. године ушли су у
Приштину, потом и у Призрен и Ђаковицу, да би српска војска даље
успешно напредовала и запосела Косовску Митровицу и места у
Санџаку.23
Врховна команда српске војске образовала је два одреда за
брза дејства - „летеће одреде“, који су поразили турске јединице у
продору кроз северну и средњу Албанију ка Јадранском мору. До
краја новембра 1912. године, у садејству са другим јединицама
српске војске, „летећи одреди“ запосели су Љеш и Медовски залив,
луку Драч, Тирану и Елбасан у унутрашњости земље. У један од
ова два одреда (Летећи одред), под командом пуковника Милорада
Плазине, у саставу Петог пука Дринске дивизије, био је распоређен
Михаило Миловановић.24
Изласком на јадранску обалу био је испуњен један од циљева
српске државе25, што је битно утицало на односе српске (касније
и југословенске) владе и албанских политичара, међу којима се
амбицијама истицао Есад-паша.
Догађаји током и након дуготрајне битке за Скадар26 довели
су до успостављања блиских односа Есад-паше и представника
црногорске и српске краљевине. Већ крајем октобра 1912. године
црногорска војска је под Скадром, да би се након краткотрајног
примирја са Турском, распламсале борбе у околини града. Битку су

Исто, стр. 9.
О дејству Летећег одреда пуковника Плазине у Албанији: Р. Папић, нав. дело,
стр. 104-108.
25
Излазак на јадранску обалу обезбедио би српској привреди могућност поморске
трговине, што је српска влада сматрала легитимним стратешким циљем, при чему
је освајање албанских градова тумачено као повратак сопствене територије. О
томе пише тадашња штампа - Балкански рат / У слици и речи, бр. 5, 17. фебруар
1913, стр. 77: „Полазећи у бој нама је прво на уму било доћи до слободног изласка
на Јадранско море, како би се и економски потпуно ослободили од свих и свакога.
Са страховитим напорима српска војска успела је да заузме Драч и Љеш и да
целу обалу од Црне Горе до Шкумбе ослободи и прокламује на њој власт српске
краљевине.“
Балкански рат / У слици и речи, бр. 13, 14. април 1913, стр. 198: „Нарочито је сјајно
испунила свој задатак дринска дивизија II, позива народне војске, као саставни
део III армије, која је прва изашла на море и на тај начин прва узела у руке кључ
еманципације од Аустрије, прва повратила Србији - Српско Јадранско море.“
26
О борбама за освајање Скадра 1912-1913. године: Р. Папић, нав. дело, стр. 117-124.
23
24
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водили Црногорци, а једина операција у којој је учествовала
српска војска под Скадром је напад јединица Дринске дивизије на
турска утврђења на узвишењу Брдица, 8-9. фебруара 1913. године.
„Дринци“ су претрпеле велике губитке27, а у битки су посебну
храброст показали војници Летећег одреда пуковника Плазине, у
коме се вероватно још увек налазио и Михаило Миловановић. Након
тога је српска Врховна команда 21. фебруара формирала Приморски
кор под командом генерала Петра Бојовића и упутила га под Скадар,
али су се српске јединице повукле, под притиском великих сила.28
Турска војска у Скадру била је под командом генерала
Хасана Ризе, у тренутку када су велике силе на Конференцији
амбасадора у Лондону, у децембру 1912. године, признале
новоформирану независну Албанију29. Хасан Риза требало је да
преда град привременој влади Албаније, међутим, након његовог
неразјашњеног убиства 18. јануара 1913. године, Есад-паша, до
тада заповедник помоћног гарнизона у Скадру, преузео је главну
команду и 23. априла предао град црногорској војсци. Постоји
претпоставка30 да је Есад-паша убио Хасана Ризу и предао Скадар
Црногорцима, како би добио њихову подршку у настојању да постане
владар Албаније. У прилог таквом мишљењу стоји и чињеница да је
Есад-пашиним војницима дозвољено да напусте град под оружјем и
изнесу већи део војних залиха, чиме је паша Топтани створио основ
своје војске, на коју се ослањао у борби за власт наредних година.31
О предаји Скадра, поменути београдски ратни лист Балкански
рат / У слици и речи пише: „После полугодишње јуначке одбране
тврдога Скадра храбри његов командант Есад паша Топтани могао
га је предати херојској црногорској војсци. Он је не могући више

Ђ. Пилчевић нав. дело, стр. 42, наводи податак из Историје Ужица, књига прва,
стр. 875, да је „у неприпремљеном и лакомислено изведеном ноћном нападу на
Брдицу“, погинуло око 1.800 људи, што је чинило скоро петину од укупног броја
страдалих српских војника у Првом балканском рату.
28
Р. Папић, нав. дело, стр. 120-122.
29
Конференција амбасадора потврдила је одлуку проаустријски оријентисаног
Националног конгреса у Валони који је 28. новембра 1912. године прогласио
независност Албаније.
30
Лакић Ђоровић, Истина о нашој прошлости / Есад Паша - албански издајник
и дични српски пријатељ, Република, бр. 604-607, 1. септембар-31. октобар 2015.
http://www.republika.co.rs/604-607/20.html
31
Исто.
27
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одолети навали црногорских лавова, предао град на часан начин.
Црногорци су јунаке пустили да иду под оружјем. Српска војска
пропустила их је кроз нашу територију у срце Албаније и Есад паша
који је члан једне од најугледнијих и најбогатијих старих албанских
породица, прокламовао је са својом војском независност Албаније,
а себе је прогласио за првог краља те нове државе. Есад паша је
европски образован човек четрдесетих година. У народу ужива врло
велики углед а породица му је на далеко чувена од старина, те се
његов покрет мора узети као озбиљан покушај Албанеза да створе
од свију и свакога независну Албанију.“32
Након предаје Скадра, српска војска омогућила је Есадпашиним јединицама да се несметано евакуишу у Тирану33, где је
њихов вођа имао подршку.
О сарадњи Есад-паше и српских војсковођа сведочи и
фотографија из листа Балкански рат / У слици и речи, бр. 24 од 21. јула
1913. године, стр. 376, коју прати текст на стр. 379: „По предаји Скадра
његов заповедник Есад паша састао се са српским командантом
ђенералом Петром Бојовићем код цркве Св. Антона испред Љеша.
Поред два команданта на слици се виде пуковник Дамњан Поповић,
пуковник М. Пауновић, пуковник Живко Павловић и један турски
официр.“

Састанак Есад-паше са генералом Петром Бојовићем
у Љешу 1913. године
Нови краљ Албаније, Балкански рат / - У слици и речи, бр. 14, 21. април 1913,
стр. 222.
33
Р. Папић, нав. дело, стр. 123.
32
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Како је део припадника Дринске дивизије након предаје
Скадра био распоређен на територији данашње Албаније док су се
Есад-пашине јединице од Скадра преко Љеша кретале ка Тирани,
постоји могућност да су се сликар Миловановић и Паша у неком
тренутку нашли на истом месту. Но, без обзира на вероватноћу овакве
претпоставке, несумњиво је и до Миловановића, као припадника
српске војске, допрла популарност Есад-паше, као сарадника
српских и црногорских стратега.
Одушевљењу јавности у Црној Гори и Србији изазаваног
запоседањем Скадра, следио је дипломатски пораз: Црногорци су,
након договора великих сила, били приморани да напусте Скадар 9.
маја 1913. године, а град је припао Албанији.
Наша штампа преноси разочарење српске јавности и њену
увереност у историјско право на град, у чланку Скадар на Бојани: „На
Скадру се, после дугих битака, залепршала српска или црногорска
тробојка, а цео свет на земном шару био је задивљен јуначким
подвизима црногорске војске. Дипломатија је скинула српску заставу
са зидина српскога Скадра али иде време и оно што је негда било
српско, опет мора српско бити (...).“34
Након турског пораза на свим бојиштима, 30. маја 1913.
године, у Лондону је потписан уговор о миру, којим је, између осталог,
потврђена албанска државна самосталност. Чланице Балканског
савеза знатно су прошириле територије својих држава, али многа
погранична питања остала су нерешена,35 што је само месец дана
након потписивања мира довело до новог рата.
Бугарске снаге су без објаве рата напале Србију и Грчку,
претендујући на окупацију знатног дела Македоније и Тракије, чиме
је отпочео Други балкански рат.
Бугарска војска је у врло кратком року поражена и на српском36
и на грчком фронту, а када Румунија улази у рат, Бугарска је приморана да тражи примирје. Мировном конференцијом у Букурешту
30. јула 1913. окончан је Други балкански рат.37

Балкански рат / - У слици и речи, бр. 24, 21. јул 1913, стр. 383.
Србија у балканским ратовима 1912-1913, стр. 12.
36
Бугарска војска је до ногу потучена у Брегалничкој битки.
37
О Другом балканском рату: Снежана Ђенић, Ђенерал Крста Смиљанић / Хроника
једног витешког живота, Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, Чајетина, 2014, стр. 42-45.
34
35
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По завршетку балканских ратова следи ново исцртавање
граница, које није задовољило ниједну земљу учесницу рата, јер
је нова територијална подела извршена под снажним утицајем
великих сила, које су имале своје политичке и економске интересе на
Балкану. Српска влада морала је одустати од изласка Србије на море,
али је на рачун повлачења са албанске обале тражила признавање
суверенитета на територијама које је српска војска заузела на Косову,
у Метохији, Санџаку и Македонији. Компромис није довео до
коначног и потпуног трасирања граница, а ускоро је избио светски
рат, чиме је решавање проблема одложено.

Михаило Миловановић као сликар
у балканским ратовима
Михаило Миловановић оставио је значајан сликарски опус
слика темама из балканских ратова. Није немогуће да је још на
самом почетку своје војничке каријере добио звање ратног сликара,
јер је тај статус током Првог балканског рата већ био установљен у
српској војсци, иако је унификован тек у Првом светском рату.38
Први документ у коме је забележен званичан назив „ратни
сликар“ је Објава за путовање бр. 86 издата 21. септембра 1912.
године на име сликара Петра Раносовића са потписом (тада)
пуковника Живојина Мишића.39
Нове, ратне теме, подразумевале су документарност, тако да
су уметници у ратовима најпре ликовни хроничари, што не значи да
се у ратном опусу српског сликарства нису нашла и поједина дела
врхунског уметничког садржаја. У балканским ратовима у српској
војсци учествовало је око двадесет40, а у Првом светском рату око
четрдесет сликара.41

Можда је разлог јасном дефинисању звања ратног сликара тек 1914. године у
томе што се веровало у краткотрајност балканских ратова, док је Први светски рат,
тада називан „Велики рат“, перципиран као дуготрајан.
39
Нада Шуица, текст у Каталогу Уметничке збирке / Дела 1912-1918 из Војног
музеја у Београду, Београд, 1982.
40
М. Јовановић, нав. дело, стр. 47.
41
Опширније о ратним сликарима у одељку рада под насловом Михаило
Миловановић у Првом светском рату.
38
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Није утврђено да ли је Миловановић сликао платна на теме из
балканских ратова већ 1912-1913. године, што је мало вероватно, јер
су током трајања ратних операција уметници углавном израђивали
скице. Могуће је да је неко од дела настало, или је започето, у
кратком предаху између два балканска рата, када је српска војска
са албанске обале бродовима пребачена у Солун, а одатле у
Македонију.42 На основу ратних скица, у Прагу 1913-1914. године,
вероватно су настале Миловановићеве слике Мртва стража, Војник
са шареницом, Пешадијско наступање, Турци на Куманову, Предео са
рушевинама.
Како је врло брзо уследио Први светски рат, сликарске
забелешке које документују балканске ратове Миловановић је
преточио у финална дела током боравка у Солуну 1916-1918. године,
или касније, по завршетку рата.

Први светски рат. Михаило Миловановић
у Првом светском рату
Након великих победа и жртава српске војске у балканским
ратовима, следио је Први светски рат.
Аустроугарска, месец дана након Сарајевског атентата,
објављује рат Србији (28. јула), да би током лета 1914. године рат
постао европски, потом и светски.43
Михаило Миловановић је у јулу 1914. године ухапшен
по налогу аустроугарских власти у Прагу, као декларисани
српски патриота, панслависта и поборник југословенске идеје.44
Миловановић је успео да побегне из притвора и стигне у Србију
у септембру исте године. Нашао се међу 400.000 српских војника
под Врховном командом регента Александра Карађорђевића

Ђ. Пилчевић, нав. дело, стр. 42.
У лето 1914. у рату на страни Антанте (Русија, Француска и Велика Британија)
су Србија, Црна Гора и Јапан, док се Аустроугарској придружују Немачка и Турска.
Године 1915. уз Централне силе је и Бугарска; исте године уз савезничке снаге је
Италија, Румунија и Португалија се придружују 1916, а САД и Грчка 1917. године
44
Наводно је разлог хапшења био увид аустријске полиције у фотографију на
којој су снимљени припадници „Летећег одреда пуковника Плазине“ са својим
командантом, међу њима и Миловановић, по заузимању Љеша у Првом балканском
рату. Ђ. Пилчевић нав. дело, стр. 49.
42
43
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и војводе Радомира Путника, поново у Четвртом пуку Дринске
дивизије другог позива (део Треће армије под командом генерала
Павла Јуришића Штурма).45
Када се Миловановић прикључио војсци, већ је завршена
Церска битка, у којој је у касно лето 1914. године потучена
аустроугарска војска, која се повукла преко Дрине. Занимљиво
је да је на колективној изложби у Сомбору 1921. године изложена
Миловановићева слика Из Церске битке46, иако уметник није био
на Церу. Чињеница да је Миловановић представио ратни догађај у
коме није учествовао, могла би се тумачити и као додатно отварање
могућност да је сликао Есад-пашу, а да га никада није срео.47
Пратећи ратни пут Миловановићеве дивизије видећемо да је
сликар сведок готово свих великих битака српске војске од јесени
1914. године. Миловановић је учесник у борбама на Дрини и у Боју
на Крстацу, потом и у најславнијој српској победи у Првом светском
рату - Битки на Колубари, крајем 1914. године.
Након силовите српске офанзиве и ослобађања Београда
крајем 1914. године, током 1915. немачка ратна команда припрема
офанзиву у садејству са аустроугарским и бугарским снагама. У
јесен исте године започиње повлачење српских трупа ка југу, са
намером да се преко Косова и Македоније упуте у правцу Солуна
(према подручју где су биле стациониране савезничке трупе).48
Како је бугарска војска онемогућила кретање српским
трупама ка југоисточној граници, донета је одлука о повлачењу49 из

О ратном распореду Михаила Миловановића: Ђ. Пилчевић, нав. дело, стр. 4950. О формацији српске војске: С. Ђенић, нав. дело, стр. 55.
46
Слика, довршена у ратном затишју 1915. године, касније је излагана и под
називом У бури, а потом и као У бури на Церу. М. Јовановић, нав. дело, стр 48.
47
Треба узети у обзир да сликари често користе фотографију као помоћни метод у
свом раду, али да је израда портрета савременика искључиво по фотографији била
најчешће службене намене (пример: владарски портрети у јавним установама,
обично као небројене копије идентичног предлошка).
48
О току рата на територији Србије 1914-1915: С. Ђенић, нав. дело, стр 60-87.
49 Војвода Радомир Путник, 25. новембра 1915. године: „Настао је тренутак када
се стицајем околности морамо повлачити кроз Црну Гору и Албанију. Код наше
војске су морал и дисциплина попустили и вера у спас Отаџбине изгубљена (...)
потребно је да се војницима објасни циљ овог нашег повлачења и да се они убеде
у његову потребу. Капитулација би била најгоре решење, јер се њоме губи држава
(...) Једини је спас из ове тешке ситуације повлачење на Јадранско приморје.
45
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Србије преко Црне Горе и Албаније. Уз војску и краља кренуо је и
велики број цивила.50 На тешко проходним путевима пратили су их
хладна зима, глад, исцрпљеност и пљачка од стране непријатељски
настројеног домаћег становништва.51
Током повлачења српске војске и избеглица кроз Албанију,
Есад-пашине војне снаге штитиле су бокове колона српске војске,
а по Топтанијевим наређењима, помоћ је пружало и локално
становништво (у подручјима које је контролисао).
Избивши на обалу Јадранског мора, исцрпљени и болесни
Срби очекивали су помоћ и заштиту од савезника. Средином јануара
1916. године црногорска влада потписала је капитулацију, што је
додатно отежало положај српских трупа у албанском приобаљу.
Војска у повлачењу била је изложена непријатељским нападима, а
њено кретање ка луци Драч, одакле је планирана евакуација на острво
Крф, штитила је Дринска дивизија другог позива. У публикацији
Велики рат Србије, књига 14 (Београд, 1928, стр. 270-271) наводи се:
„Пуковник Смиљанић је са последњим ешалоном Дринске дивизије
II позива 9. фебруара напустио Драч. Јединице Дринске дивизије
II позива настављале су улогу заштитинице осталим армијама и од
Скадра до Драча.“52

Ту ће се наша војска реорганизовати, снабдети храном, оружјем, муницијом,
оделом и свим осталим потребама које нам шаљу наши савезници, те ћемо опет
представљати једну чињеницу са којом ће наши савезници морати рачунати.
Држава није изгубила своје биће, она и даље постоји, иако на туђем земљишту,
докле год је ту владалац, влада и војска, па ма колика њена јачина била. Готовост
савезника да нас до краја издрже и неисцрпна њихова снага на крају ће сломити
заједничког непријатеља, а наша ће Отаџбина опет бити слободна и увећана.
Убедите све да је ово повлачење државна потреба, спас државе, и да је у овим
тешким данима наш спас у истрајности и крајњем пожртвовању свију нас, са
вером у коначан успех наших савезника, и да стога треба истрајати до краја.“
Према С. Ђенић, нав. дело, стр. 87-88.
50
Повлачило се и чиновништво државне управе (чланови владе и парламента,
службеници министарстава, судова и осталих институција) и цивили који су
страховали од непријатељске одмазде.
51
Генерал Жозеф Жефр, командант француске војске: „Повлачење наших савезника
Срба, у околностима у којима је извршено, по страхотама превазилази све што је
историја до сада забележила.“ Према С. Ђенић, нав. дело, стр. 88.
52
С. Ђенић, нав. дело, стр. 99.
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Огромни напори којима су били изложени српска војска и
избеглице завршили су се, након дугог чекања које је донело нова
страдања, укрцавањем на француске бродове преко луке Драч ка
Бизерти, Бриндизију и Крфу, у првим месецима 1916. године.53
На Крфу су Дринска дивизија54 и штаб Треће армије били
смештени у логору у селу Агиос Матеос.55
У мају 1916. године, одлуком савезника, српска војска
транспортована је у Солун, ради активирања Солунског фронта,
што је Србима донело наду за скорим ослобађењем отаџбине и
повратком кући.56 Српски војни логори формирани су на полуострву
Халкидику, одакле су војници упућивани на фронт.
Есад-паша, услед измењених унутрашњих прилика у ратом
захваћеној албанској територији и сарадње са савезничким снагама,
напустио је Албанију током 1916. године и са делом својих трупа
нашао се на Солунском фронту, што отвара пут претпоставци да су
се Миловановић и Топтани можда срели у Грчкој.
Време проведено у Солуну свакако је најзначајнији период
везан за Миловановићев позив ратног сликара; тада је настао и
Портрет Есад-паше. О делатности атељеа ратних сликара биће
речи нешто касније, а како је рад уметника у Солуну био условљен
дешавањима на фронту, укратко ћемо поменути и збивања у
савезничкој ратној зони 1916-1918. године.
С. Ђенић, нав. дело, стр. 99: „Савезници нису испунили своја обећања која су
српску војску и масе избеглица довела преко албанских и црногорских планина
на обалу Јадранског мора. Њихову подељеност, узајамну нетрпељивост и
сумњичавост платили су Срби, војска и народ. Савезницима је требало времена
да одлуче шта да учине са том некад непобедивом армијом у данима који су
долазили. Спорост, неодлучност и расуло узимали су жртве на албанској обали, а
војска, уместо да буде пребачена бродовима у место опоравка, била је присиљена
да иде пешке од луке до луке да не би пала у непријатељско ропство.“ Наведен је и
податак да је у албанским планинама током повлачења и на обали Јадранског мора
страдало 390.000 војника и официра српске војске. У плавој гробници почива
10.000 војника.
54
Током боравка на Крфу за команданта Дринске дивизије постављен је пуковник
Крста Смиљанић, кога је Михаило Миловановић портретисао 1916-1918 (слика
није сачувана). Након уласка српске војске у Београд, 1. новембра 1918. године,
пуковник Смиљанић унапређен је у чин генерала. Исто, стр. 102.
55
Миловановић је у селу Агиос Матеос израдио рељеф на споменику посвећеном
изгинулим и помрлим Дринцима.
56
О српској војсци на Солунском фронту и у Балканској офанзиви: С. Ђенић, нав.
дело, стр. 109-173.
53
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У касно лето 1916. године савезници су донели план општег
напада на подручју Солунског фронта. Српска Врховна команда
одредила је 12. септембар за почетак офанзиве својих армија,
а Дринска дивизија добила је наређење да освоји Кајмакчалан,
највиши врх и најјачу непријатељску (бугарску) утврду на Солунском
фронту. Након неколико недеља борбе уз обостране огромне губитке,
Дринци су освојили гребен Кајмакчалана 30. септембра, што је битно
изменило однос снага зараћених страна и било пресудно за даљи ток
борби на Солунском фронту.
У налету здружених савезничких армија крајем децембра
освојен је Битољ, што је означило крај дуге офанзиве и почетак
рововског рата. Након дуготрајне неодлучности у раду савезничке
команде, тек 14. септембра 1918. године почиње коначна офанзива
за пробој Солунског фронта. Савезници су напредовали кроз
Македонију, потискујући ослабљене непријатељске снаге. У
септембру бугарска влада потписује капитулацију. Савезничке
снаге су се прегруписале, а српске армије у незустављивом јуришу
напредују ка отаџбини.
„Изласком српских дивизија на Дунав, Саву и Дрину, након
45 дана непрекидних маршева и борби и шест стотина километара
преваљених по неравним теренима, киши, густој магли и хладноћи,
када су српски ратници готово боси ушли у Београд, окончана је
кампања на Балканском фронту у јесен 1918. године.“57
Српска војска била је код куће - Београд је ослобођен 1.
новембра 1918. године, а борбене операције у Првом светском рату
ускоро су окончане.

Ратни сликари српске војске 1912-1918.
Термин „ратни сликар“, први пут споменут је у Објави Петра
Раносовића, а у ратној 1913. години сличне објаве издате су за
сликаре Драгомира Глишића и Милана Миловановића.58
До кодификације звања ратног сликара дошло је тек у Првом
светском рату. У документу који носи назив Упут за употребу ратних
сликара придодатих штабовима виших јединица на војишту,

57
58

Исто, стр. 172.
М. Јовановић, нав. дело, стр. 47.
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штампаном у Ваљеву 20. августа 1914. године, са потписом
начелника штаба Врховне команде војводе Радомира Путника, у
дванаест чланова садржана су упутства за рад ратних сликара.
Према Упуту, ратни сликари су могла бити само лица са
дипломом академског сликара, којима је поверена значајна улога
како би се „најважнији моменти борбе као и осталих ратних догађаја
сачували за Историју и у сликама“. У овом документу се даље наводи
да „ратни сликари не треба да пропусте ни један важнији моменат
борбе, који би био од вредности за Историју. Ради тога потребно
је, да они са најживљим интересовањем - по потреби и са личним
пожртвовањем прате ток борбе, старајући се, да се што више унесу
у суштину њену, и да понесу што јаче импресије из ње (...) Израђене
скице биће својина ратних сликара, пошто ће им оне служити као
основна грађа за израду слика. Израђене слике по овим скицама
сликари имају понудити за откуп првенствено Министарству Војном
(...) Да би рад ратних сликара био што целисходнији и успешнији,
команданти ће се стално обавештавати о њиховом раду, дајући
им потребна обавештења с војничког гледишта, и указујући им на
важност појединих момената борбе, које би требало скицирати и
сачувати за Историју.“59
Штабови дивизија били су обавезни да повремено шаљу
командантима армија, а они Врховној команди, „спискове сликара и
фотографа“ при својим дивизијама, као и њихове скице и „живописе“
или слике „масним бојама“.60
Ратници - сликари скицирали су фигуре и ликове војника и
официра, рањенике и болничко особље, ратне положаје, борбе и
живот у позадини фронта, јер је у ратним условима тешко посветити
се изради слика, те су у самом рату претежно настајале скице и
цртежи.
Поред портрета и ратних тема, у делу ратних сликара издваја
се пејзаж, у коме су постигнути највећи уметнички домети, јер је
Наведено према: Ема Радуловић и Владислав Ристић, Задаци ратних сликара
при штабу Врховне команде српске војске 1914-1918. године на основу војне
документације и ликовних дела Милана А. Миловановића, Перистил, 31/1988, стр.
221-224.
file:///C:/Users/Windows%20User/Downloads/Peristil_31_32_37_Radulovic_Ristic.
pdf
60
Н. Шуица, текст у Каталогу Уметничке збирке / Дела 1912-1918 из Војног музеја
у Београду.
59
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потреба документарности и наративности у ратним сценама
ограничавала слободу у изражавању.61 Често су сцене из боја
постављане у брижљиво обрађен пејзаж, што је омогућавало
уметницима да се у условима који је налагао Упут, посвете и
проблемима форме. Ипак, свесно одбацивање модернизма и
наглашени документаризам учинили су да уметнички домети у
ратној теми нису као код пејзажа и појединих портрета.62
У Првом светском рату учествовало је преко четрдесет
ликовних уметника са звањем ратног сликара, који су у војску ступили
било као војни обвезници, било као добровољци (напомињемо да
нису сви сликари који су учествовали у рату имали ово звање).63 Били
су распоређени тако да је свака дивизија имала по неког сликара.
Иако је положај ратних сликара у српској војсци био
специфичан, претерана је тврдња на коју се може наићи у домаћој
литератури да је војска Краљевине Србије била по питању
ангажовања ратних сликара јединствена. Наиме, и друге армије
су при својим јединицама имале уметнике чији је задатак био да
овековече тренутке борбе или живот у позадини војних операција,
што је био део војне пропагандне структуре. Оно по чему је наша
војска била посебна је сразмерно велики број ратних сликара, што
није необично, ако се узме у обзир да је такорећи целокупно војно
способно становништво Србије било мобилисано и да је територија
земље била под потпуном окупацијом.
Нису сачувана документа која би прецизирала време када
је Михаило Миловановић постављен за ратног сликара. Судећи по
његовој делатности постоји вероватноћа да је стекао тај статус још
1913. године, а појављује се и тврдња да је званични ратни сликар

И поред ограничења у погледу теме и садржаја, у раздобљу 1912-1918. настала
су и нека од ремек-дела српског сликарства; поменућемо импресионистичка
платна Надежде Петровић и Косте Миличевића.
62
Нада Шуица, Ратни сликари 1912-1918, Војни музеј, Београд, 1972, стр. 2-3.
63
У ратовима 1912-1918. учествовали су, између осталих: Надежда Петровић
и Бета Вукановић (као добровољне болничарке), Драгомир Глишић, Милош
Голубовић, Коста Миличевић, Живорад Настасијевић, Вељко Станојевић, Бранко
Поповић, Милан Миловановић, Михаило Миловановић и други, а као добровољци
- аустроугарски држављани: Владимир Бецић, Вилко Гецан, Јосип Сибе Миличић,
Марино Тартаља, Стеван Милосављевић, Васа Поморишац, Васа Ешкићевић.
Већина њих имала је звање „ратног сликара“. Ђ. Пилчевић, нав. дело, стр. 51.
61
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постао након преласка Албаније . Љубица Дабић наводи да је
Миловановић за ратног сликара при српској Врховној команди
именован 1914. године65, а Миодраг Јовановић пише: „ (...) остаје
извесно да је одмах по доласку у Четврти пук Дринске дивизије
одређен да буде ратни сликар, али је званично постављење и
наређење, као и за остале, могло пристићи касније.“66
Током 1915. године, у затишју ратних операција, креће
серијал одлично изведених Миловановићевих слика - кумановски
Артиљерци, Бој на Крстацу, Краљ Петар I у рову и низ изврсних
портрета, али су се тек у Солуну стекли бољи услови да се
Миловановић, и други наши уметници, посвете свом послу.
По пристизању у Солун дошло је до организационих измена
у саставу српске војске, па се претпоставља да је дошло и до новог
распореда сликара по дивизијама и армијама.67 Током 1916. године
Михаило Миловановић, као сликар Врховне команде, неуморно
слика. Иако стациониран у у самом Солуну, Миловановић је често
одлазио на положаје српских и савезничких дивизија где је израђивао
скице, на основу којих је касније сликао уља. И други ратни сликари
су се, од половине 1916. године па све до пробоја Солунског фронта,
кретали унутар линија фронта, скицирали, али и сликали - један број
уља малог формата настао је на самом фронту.
Како је рат одмицао и победа савезника бивала све извеснија,
са више наде ишчекиван је крај рата, а у Солуну је почетком 1917.
године основана сликарска секција у оквиру Топографског одељења
Врховне команде, на иницијативу начелника одељења пуковника
Стевана Бошковића (касније генерала геодетске струке).68 Сликарска
секција је заправо била део Фотографске секције, јер су уметници са
фото-графима делили исти задатак - документовање ратних збивања.69
64

Исто, нав. дело, стр. 52.
Љубица Дабић, Владари и војсковође у делима ликовних уметника из збирке
Војног музеја.
66
М. Јовановић, нав. дело, стр. 48.
67
М. Јовановић, нав. дело, стр. 49.
68
Љ. Дабић, нав. дело: „Идеја о оснивању секције потекла је од великог пријатеља
уметности и уметника генерала Стевана Бошковића. У једној згради у Солуну
(налазила се у улици Краљице Олге, преко пута Маринског посланства Француске),
група сликара направила је атеље у коме су радили слике из рата.“
69
О томе сведочи Живорад Настасијевић у свом ратном дневнику. Ђ. Пилчевић,
нав. дело, стр. 67.
64
65
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У секцији су, поред Миловановића, и Коста Миличевић, Живорад
Настасијевић и Милош Голубовић, а касније се прикључује и Вељко
Станојевић.70

Атеље ратних сликара Врховне команде српске војске у Солуну: Живорад
Настасијевић, Михаило Миловановић, Милош Голубовић и Вељко Станојевић

Како Миловановић није имао обичај да датује своје сигнатуре,
хронологија његових радова, укључујући и солунске слике, често се
не може прецизније одредити.
Поред портрета српских војсковођа и сцена са фронта, Миловановић је 1916-1918. сликао и портрете припадника савезничких
армија и санитетских мисија (поменућемо портрете др Ханке
Хиршфелд и Мис Харлеј), али је мали број тих портрета данас познат.
Они су, по свему судећи, након завршетка рата одлазили са својим
власницима на Запад, о чему не постоји евиденција, док су неки, као
и добар број других Миловановићевих слика, касније уништени.

70

Љ. Дабић, нав. дело, стр. 57-58.
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У Солуну Миловановић ради и слике Ратна сирочад
(Македонски сирочићи), Македонац са магаретом, Командиров гроб,
Распеће, Крушоградско гробље, Мртвачки мир, портретну слику
Тешка операција71, Престолонаследник (Вођа командант на врху
Кајмакчалана), и бројне слике војника на положајима.72
У годину 1916. датован је Портрет Есад-паше Топтанија. Исте
те године, он се затекао у Солуну са својим снагама, приступивши
савезницима.

Михаило Миловановић портретише непознатог
француског официра у Солуну

На слици су изврсно изведени портрет др Чеде Ђурђевића, хирурга, и лик
енглеске болничарке Теси Скот; сликано је уљем на шаторском крилу.
72
О Миловановићевим радовима насталим у Солуну 1916-1918: М. Јовановић,
нав. дело, стр. 49-52.
71
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Есад-паша Топтани и његова улога
у балканским ратовима и Првом светском рату
Како у време ратова 1912-1918. године у племенски и верски
разједињеној Албанији готово да није функционисала организована
државна управа, већ су се за власт отимали истакнутији племенски
прваци, кратак осврт на Есад-пашину сложену политичку улогу биће
издвојено приказан у овом одељку, како би цео текст био прегледнији.
Лична амбиција Есад-паше Топтанија73 (Esat Pashë Toptani,
Тирана, 1863 - Париз, 13. јун 1920), једног од од водећих албанских
политичара с почетка ХХ века, снажно је утицала на прилике у
држави у настајању - у Албанији. На почетку каријере командант
жандармерије у Јањини, а затим у Скадру, Есад-паша је као
османски официр постао симпатизер покрета младотурака, а после
Младотурске револуције 1908. године био је посланик у турском
парламенту (у то време целокупна територије данашње Албаније
припадала је Османском царству).
У одељку рада који се бави балканским ратовима разматрана
је улога Есад-паше у предаји Скадра црногорској војсци 1913.
године. Крајем исте године, Есад-паша се прогласио за владара
средње Албаније. Уз себе је имао на хиљаде наоружаних војника и
жандарма са којима се под оружјем повукао из Скадра.
У марту 1914. године, немачки принц Вилхелм од Вида, који
је посредством великих сила постављен на албански кнежевски
престо, формирао је владу у Драчу, у којој је Есад-паша водио
ресоре Министарства рата и Министарства унутрашњих послова.
Против ове проаустријске владе подигнут је протурски устанак. Због
оптужби да помаже завереницима, Есад-паша је у мају 1914. године
ухапшен и протеран из Албаније.
Не могавши да испуни очекивања својих заштитника аустроугарске владе, кнез Вилхелм у је септембру 1914. године
напустио престо, а у Албанији је завладала анархија. Следећег
месеца, Есад-паша враћа се из изгнанства и проглашава владарем
централне Албаније.

Богата земљопоседничка породица Топтани почетком XIX века стекла је велике
земљишне поседе у Тирани и околној области.

73
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У наступајућем Првом светском рату, Есад-паша је тражио
ослонац у сарадњи са краљевинама Србијом и Црном Гором, јер је
у њима видео савезнике против аустроугарске и турске доминације
у Албанији, које су представљале претњу његовим владарским
амбицијама. Стога је преговарао са председником српске владе,
Николом Пашићем, и 17. септембра 1914. године у Нишу потписао
Тајни споразум, који је предвиђао успостављање трајног мира и
пријатељства између две земље.74
Како је 1915. године у Албанији избио устанак против Есадпашине власти, на Пашин позив против устаника интервенишу
српске трупе, које су у мају 1915. године освојиле Елбасан и Тирану,
а Есад-пашу ослободиле из опседнутог Драча. (Како тадашњи
Миловановићев ратни распоред није познат, његов сусрет са Есадпашом у том тренутку могућ је само као претпоставка.)
Након ових догађаја уследио је други тајни споразум српске
владе и Есад-паше, потписан 28. јуна 1915. године у Тирани. Српска
влада се споразумом обавезала као гарант очувања целокупности
албанске територије под Есад-пашином влашћу, уз исправке делова
српско - албанске границе у корист Србије. Есад-паши је споразум
обезбеђивао позицију на власти, а Србији противтежу италијанским
и аустроугарским амбицијама у Албанији.
Иако су велике силе у почетку рата заступале одржање
независне Албаније, већ 1915. године санкционисале су поделу
земље.75 Након окупације Србије, крајем 1915. године, аустроугарске
трупе продрле су у северну и средњу Албанију.
Уследило је српско повлачење преко Албаније, током којег
су снаге, лојалне Есад-паши, представљале једину помоћ српској
војсци и избеглицама. Огроман број жртава тих трагичних збивања
свакако би био већи без помоћи Есад-паше Топтанија, те је стога овај
албански првак стекао висок углед у српској војсци и народу.

Нишким споразумом договорена је, између осталог, помоћ Србије у сређивању
прилика у Албанији, оснивање заједничких представништава према другим
државама, заједничка одбрана и саобраћај, разграничење између две земље
посредством мешовите комисије Србије и Албаније, изградња јадранске железнице
до Драча, новчана помоћ Србије Есад-паши.
75
Тајним Лондонским уговором од 26. априла 1915. године, поред образовања
неутралне државе у средишњој Албанији под италијанским протекторатом,
остатак територије предвиђен је за поделу између заинтересованих суседних
држава и Италије.
74
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Када је Аустроугарска током 1916. године почела да заузима
територију Албаније, Есад-паша је напустио земљу, отпутовао у
Бриндизи, а затим у Француску, одакле је исте године отпловио за
Солун. Његова влада добија статус савезничког кабинета, а око 1.000
његових жандарма смештено је у логору на Солунском фронту. Есадпашина јединица је расформирана, по одлуци савезничког Врховног
ратног већа, и придодата француској војсци почетком 1918. године.76
Наставак рата на територији Албаније протекао је у
непрестаним сукобима Аустроугарске и Италије у покушајима
успостављања политичке и економске доминације. Након повлачења
Аустроугара крајем рата, највећи део албанске територије налазио
се под италијанском окупацијом. Један део земље запосела је грчка
војска, а јединице српске војске, пристигле са Солунског фронта,
успоставиле су контролу над северним албанским територијама до
реке Дрим, где су биле стациониране све до коначног утврђивања
граница Албаније.77
По завршетку Првог светског рата Есад-паша учествовао
је на мировној конференцији у Паризу 1919. године под окриљем
делегације новоосноване Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
представљајући се као једини легитимни албански владар. Његове
присталице су у Паризу конституисале националну скупштину,
изгласале Краљевину Албанију и Есад-пашу прогласиле краљем,
али тај чин није имао фактички никакав међународни значај.
Есад-паша убијен је 13. јуна 1920. године, у току међународних
преговора око албанских граница, који ће још дуго чекати да буду
решени. У Есад-пашу је пуцао Авни Рустеми, вођа револуционарнобуржоаског покрета Башкими, док је излазио из париског хотела, са
намером да отпутује у Албанију на своју краљевску инаугурацију.
Сахрањен је на српском војничком гробљу у париском предграђу Тије,
где међу крстовима на једном надгробном белегу стоји полумесец.

Савезничко Врховно ратно веће донело је овакву одлуку признавајући проглас
италијанске владе о протекторату над Албанијом, донет 3. јуна 1917. године.
77
О крају Првог светског рата на територији данашње Албаније и сукобима у вези
са утврђивањем југословенско - албанске границе: С. Ђенић, нав. дело, стр. 249-250.
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Надгробни споменик Есад-паше Топтанија,
српско војничко гробље, Тије, Париз

Након Есад-пашине смрти, Краљевина СХС задуго је остала
без савезника међу албанским политичарима. Све до коначног разграничења, демаркационо подручје према Албанији било је испуњено
сукобима југословенске војске и домаћег становништва.78 Војне
операције окончане су крајем 1921. године, када је Албанији, одлуком
Конференције амбасадора у Паризу, призната независност у границама
из 1913. године, са мањим изменама у корист Краљевине СХС.79

Албанско становништво подстицано је на сукобе од стране Италије, која је
настојала да постане доминантна сила у региону.
79
Границе су одређене одлуком Конференције амбасадора у Паризу од 9. новембра
1921. године, што није значило и крај југословенско - албанских несугласица по
питању разграничења, које су у потпуности окончане тек 1926. године. Миладин
Милошевић, Успостављање међудржавне границе између Краљевине Срба, Хрвата
и Словенаца и Албанија после Првог светског рата (1919-1926), Зборник радова са
међународног научног скупа „Становништво словенског поријекла у Албанији“,
Цетиње, 21, 22. и 23. јуна 1990.
https://www.rastko.rs/rastko-al/zbornik1990/mmilosevic-granica_l.php
78
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Почетком 1925. године, Ахмет Зоголи (Ahmet Zogolli), сестрић
Есад-паше Топтанија, постаје председник Албаније и убрзо следи
коначно решење пограничног питања.80
Док се Есад-паша у српској историографији назива „великим
пријатељем“ српског народа81, јер је његова помоћ током повлачења
српске војске и народа кроз Албанију била драгоцена, а његови
политички потези ишли на руку политици српске владе, дотле
је међу Албанцима посматран као један од највећих издајника.82
Есад-паши Топтанију се приписује убиство генерала Хасана Ризе и
сарадња са српском војском која је током балканских ратова запосела
највећи део северне и средишне Албаније, заједно са обалом на
којој је најважнија стратешка тачка била лука Драч. Есад-паша је,
чињеница је, у српској влади нашао подршку у намери да оствари
своје владарске амбиције, док би заузврат његова држава водила
политику у сфери српских утицаја. Током Првог светског рата Есадпаша одржава блиске односе са владом Србије, што је у албанској
историографији такође посматрано као издаја.
Међу ретким заступницима става у нашој (српској,
југословенској) средини да је Есад-паша личност са првенственом
негативном историјским конотацијом је Лакић Ђоровић, потпуковник ЈНА у пензији, који је написао: „Есад-паша је вероломни
властољубац. У жељи да постане краљ Албаније, издао је албански
народ и државу, као и све друге које је могао да изда. Као генерал
и високи државни чиновник, издао је османску царевину. Издао је
новопризнату краљевину Албанију и Вилхелма од Вида. Служио је
Италији, Црној Гори и Србији, као поробљивачима албанског народа
и освајачима државе Албаније.“83

Ахмет Зоголи касније се крунисао за краља (1928-1939) - Зог I од Албаније
(Mbreti Zogu I) - очигледно гајећи високе политичке амбиције као његов ујак.
81
Као знак уважавања, једна улица у Београду носи Есад-пашино име.
82
Лакић Ђоровић, нав. чланак.
83
Исто.
80
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Портрет
Политички мотиви који су руководили Есад-пашу у ратовима
1912-1918. године несумњиво одају властољубље овог албанског
вође, које га је упутило на сарадњу са српском владом, чији је
један од стратешких циљева био и заузимање албанских лучких
градова.84 Но, без обзира на праву природу те сарадње, неоспорна
је захвалност српских војника и избеглица за Есад-пашину помоћ
приликом повлачења преко Албаније 1915-1916. године, што је
свакако основни разлог да се међу бројним Миловановићевим
портретима припадника српске и савезничких војски појави и слика
која представља овог високог албанског официра (слика је данас у
Војном музеју на Калемгдану).
У раду су наведене претпоставке у којим приликама су се
могли срести сликар Миловановић и генерал Топтани - код Скадра
или Љеша 1913. или 1916. године, код Драча 1915-1916, или касније на
Солунском фронту. Велика је вероватноћа да се нису срели никада85,
или је можда сликар у ратном метежу тек угледао Пашу неком
приликом. Вероватније је да је Портрет Есад-паше настао на основу
фотографије86, на шта указује и извесна сценска артифицијелност.

Међу ретким нашим сународницима који су као савременици балканских
ратова у њима видели и освајачки поход на Албанију, био је Димитрије Туцовић,
мобилисан 1912. године као резервни официр Моравске дивизије првог позива.
Туцовић у свом ратном дневнику оцењује да је српска буржоазија прокламујући
освајачку политику према Албанији „први пут са лица српског народа скинула вео
једне поштене нације која се бори за своје ослобођење“. Он подсећа да је Србија
хтела излазак на море и једну своју колонију, али је остала без изласка на море, а
од замишљене колоније створила је крвнога непријатеља. Према Л. Ђоровић, нав.
чланак.
85
Могло би се претпоставити да би Миловановић, с обзиром на својевремено
високу репутацију Есад-паше у нашој средини, о њиховом сусрету оставио писано
или усмено сведочанство, а што истраживачи до сада нису установили.
86
Миловановић је радо користио фотографију у постављању композиција, о чему
сведоче бројни снимци са терена (углавном сцене са више фигура) којима се
уметник користио, а који се налазе у фонду Легата сликара Михаила Миловановића.
Миловановић је по фотографији израдио и Портрет проте Милана Ђурића
(1920), но та је слика настала тек након протине смтри.
84
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У првом плану портрета којим се бавимо је фигура Есад-паше,
пресечена у висини колена, како стоји са рукама у џеповима војничке
блузе. У другом плану слике је група мушкараца који опуштено
седе на земљи, у оријенталном маниру, у традиционалним оделима
од белог сукна, са кечетима или чалмама обавијеним око капа. У
дубини је постављена једна стојећа фигура, док позадину затвара
архитектура, очигледно оријенталног типа - минаре у горњем левом
углу слике.

Михаило Миловановић, Портрет Есад-паше Топтанија, 1916,
уље на платну, 130 х 117 cm (Војни музеј Београд, инв. бр. 10806)
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Спретно је уобличен сложени простор са више планова,
а наглашена сценичност вероватно је резулатат имагинарне
конструкције простора, иако архитектонске кулисе упућују на
оријенталну (албанску) варош.
У обликовању централне, Есад-пашине фигуре, примењен
је строг реалистички приступ, док код већине споредних фигура
Миловановић нешто слободније, мекше третира форму (што није
само последица ваздушне перспективе). Ефекат светлости на
лицу Есад-паше уобличен је академским назорима, док удаљенији
планови - поготово небо у десном горњем регистру - одају ослобођен,
експресиван третман боје и потез четке.
Судар различитог сликарског третмана првог плана и дубине,
што није неуобичајено на Миловановићевим сликама, овде би могао
бити у функцији документарности; наиме, лик Есад-паше је због
захтева ратног сликарства требало дати што прецизније, док су
споредни ликови, архитектонске кулисе и предео у даљини поље где
уметник на модеран начин формулише елементе слике.
Колорит је у сведеном академском тону, у зналачки изведеној
хармонији загаситих бојених вредности, са добро укомпонованим
умерено топлим тоном тамноцрвене на шириту Есад-пашиних
чакшира, ефектним сунчано-жутим одсјајем на фасади грађевине
лево, и ружичастом стеном десно од Паше. Добром светлосноколористичком компоновању доприноси светли акценат на лицима
седећих фигура.
И поред тога што је слика као целина успешно ликовно
остварење, поређењем насликаног портрета и расположивих
фотографија Есад-паше мора се приметити да је Миловановић као
портретиста оставио знатан број слика на којима је физичка сличност
са моделом уверљивија.
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Есад-паша Топтани, снимљен на
Солунском фронту

Есад-паша Топтани

Ауторка рада допушта могућност да је у фигури Албанца који
седи лево (постављена испод Есад-пашиног лакта, у профилу) сам
Михаило Миловановић на основу сличности црта лица (у поређењу
са Миловановићевим фотографијама). У прилог тој тези могла би
стајати чињеница да је поменута фигура на истакнутом месту, са
јасно дефинисаном физиономијом, настала у намери да уметник
овековечи свој лик.

Михаило Миловановић у
Прагу, 1919. године
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Десно од Есад-паше је седећа фигура Албанца са чалмом и са
пушком преко колена, која гледа право у посматрача. Упечатљиви лик
ове споредне фигуре носи снажну експресију и може се посматрати
као сугестивна антрополошка студија.
Миодраг Јовановић у својој монографији о Миловановићу
датује Есад-пашин портрет у 1916. годину, сагласно са подацима које
износи Љубица Дабић87, што је време у коме је Миловановић, након
што је српска војска пребродила најтежи период Првог светског рата,
био посвећен интензивној сликарској делатности у атељеу у Солуну.
Занимљиво је да Ђорђе Пилчевић датира слику знатно
касније, у време између 1936. и 1938. године, када по теми, садржају
и ликовном језику, Миловановић ствара дела која се значајно
разликују од сликарства на Есад-пашином портрету. Вероватно је
разлог таквог датовања слике то што је тек 1938. године забележено
њено прво јавно излагање.
Стога ћемо се кратко осврнути на изложбе на којима је
Миловановић учествовао.
Након завршетка рата, Михаило Миловановић, као
прослављени ратник и ратни сликар, учествује са још шездесет
шест југословенских уметника на изложби у Паризу, у простору
Мале палате (Petit Palais), од 12. априла до 15. маја 1919. године.88
На изложби су биле два његова дела - слика регента Александра
на Кајмакчалану из 1916. године и војводе Мишића из 1918.89 Како
је Миловановић на овој изложби добио скроман простор, тим пре
је морао направити репрезентативан избор, те је очекивано да је
представио портрете српског престолонаследника и српског војводе,
у тренутку док се у Паризу састају европске и светске дипломате
како би решили несугласице проистекле из управо завршеног рата.
Прва изложба на којој је Миловановићева дела видела
београдска публика одржана је у периоду од 26. октобра - 25.
новембра 1919. године, у простору основне школе код Саборне
цркве.90 Међу делима ратних сликара Врховне команде српске војске

Љубица Дабић, Ремек дела из ликовних збирки Војске Југославије, каталог
изложбе, Централни клуб војске Југославије, Београд, 1998, стр 6-7.
88
М. Јовановић, нав. дело, стр. 13.
89
Exposition des artistes yougoslaves au Palais des Beaux-arts, Paris 1919.
90
Каталог изложбе ратних сликара Врховне команде, Београд, 1919.
87
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Миловановић је изложио чак четрдесет осам слика (преовлађују
ратне теме)91, али том приликом није био постављен Портрет Есадпаше, као ни на изложби у Сомбору 1921. године, где Миловановић
излаже четрдесет једно уље на платну. Есад-пашин портрет није ни
на Петој југословенској уметничкој изложби, отвореној у Београду
7. јуна 1922. године поводом венчања краља Александра и румунске
принцезе Марије.
С обзиром да је Миловановић био продуктиван сликар и да се
радо одазивао позивима на изложбе, заиста је необична чињеница да
читаве две деценије од настанка слике публика није имала прилике
да види Портрет Есад-паше.
Двадесетих година ХХ века долази до паузе у Миловановићевој
сликарској делатности, јер се уметник готово у потпуности посвећује
изради скулптуре (о чему је било речи у уводном делу рада).
Након што је 1930. саградио кућу у завичају, у засеоку
Тук, Миловановић са породицом знатан део времена проводи
на селу. У четвртој деценији ХХ века наступа плодно сликарско
раздобље - Миловановић слика жанр, призоре из народног
живота, анималистичке слике, пределе, мртву природу, портрете,
симболистичке слике посвећене ратним страдањима.
На заласку тог последњег, изузетног периода у његовој
сликарској делатности, Михаило Миловановић одржао је прву
самосталну изложбу, отворену 17. априла 1938. године у Уметничком
павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану. То је прво познато
јавно излагање Портрета Есад-паше, који је у каталогу изложбе
наведен под редним бројем шест.
Занимљиво је да је изложба најављена и отворена под називом
Колективна изложба слика г. Михаила Миловановића „Србија у рату
и миру“ (израз „колективна“ употребљен за самосталну изложбу је у
овом случају свакако резултат терминолошке конфузије). Отварање
је пратила бројна публика - поред пријатеља, поштовалаца уметности
и породице, ту су били и чланови Удружења Ужичана у Београду,

Већ на овој, првој изложби у Београду, критика није била благонаклона према
Миловановићу, очито због запостављања ликовности и архаичности ликовног
језика. Најнаклоњенији је био Тодор Манојловић, но из навода његових осврта
на изложбу (М. Јовановић, нав. дело, стр. 53) стиче се утисак да је Манојловићева
благонаклоност узрокована полетом родољубих осећања, пре него другим
разлозима.

91
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велики број генерала и виших официра, представници цркве.
Присутни су били и изасланик краља Петра II и кнеза Намесника
Павла, генерал Жарко Мајсторовић, министар војске и морнарице,
армијски генерал Љубомир Марић92, као и управник Војног музеја,
генерал Војислав Вуковић.93
После говора министра Марића сликару је краљевски
изасланик уручио високо одликовање - Југословенску круну III реда.
Миловановић је до тада већ одликован орденом Југословенске круне
V реда, орденима Светог Саве V94 и IV реда, Медаљом за верност
отаџбини 1915. и Албанском Споменицом.95
На изложби је постављено око 120 слика, од којих је нешто
мање од половине било са ратном тематиком, и као што је већ
речено за Миловановићев опус, неуједначеног су квалитета. О
изложеним делима опширно је писала штампа, акцентујући улогу
Миловановића као ратног сликара, иако су друге теме доминирале
изложбом. Умерен је приказ Пјера Крижанића у Политици, где и
поред критичног тона према сликарској концепцији Миловановића,
ипак преовладава поштовање према сликару - ратнику.96

Генерал Марић отворио је изложбу, рекавши, између осталог: „После
демобилизације већина наших ратних сликара престала је се интересовати за ратно
сликарство и упутила правцима које им је диктовало савремено, модерно схватање
уметности. Али један од њих, који се за све време ратовања од 1912. до 1918.
године никад није одвајао од наше витешке војске, већ је пратио у свим њеним
напорима; који је још и за време рата дао лепе прилоге нашем ратном сликарству
и успео да изради низ портрета наших тадашњих највиших војних старешина,
и који није ни по свршеном рату стао, но је на том пољу продужио рад све до
данашњег дана, јесте сликар г. Михаило Миловановић.“ Према Ђ. Пилчевић, нав.
дело стр. 123.
93
„Ретко је која уметничка изложба привукла толико посетилаца као колективна
изложба радова г. Михаила Миловановића, академског и ратног сликара. Пред
великим платнима господина Миловановића било је многог виших и нижих
официра, као и публике из грађанства, која је овом приликом посведочила своју
љубав према раду ратног сликара.“ Време, 18. април 1938. године, према Ђ.
Пилчевић нав. дело, стр. 117.
94
Године 1920, за заслуге стечене у рату, одликовани су орденом Светог Саве петог
реда, као „обвезници чиновничког реда“, поред Миловановића, и сликари Врховне
команде Коста Миличевић, Стеван Милосављевић, Милош Голубовић и Живорад
Настасијевић. Ђ. Пилчевић нав. дело, стр. 77.
95
Ђ. Пилчевић нав. дело, стр. 124.
96
Политика, 12. мај 1938, Пјер Крижанић, Четири уметничке изложбе, према нав.
делу Ђ. Пилчевића, стр. 128-129: „Ти радови који приказује призоре из минулих
92
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Одмах након београдске изложбе, у Спомен дому Музеја
Матице српске у Новом Саду, одржана је „Изложба слика из ратова
и народног живота Михаила Миловановића“, од 22. маја до 5. јуна
1938. године. Иако је највећи број експоната идентичан као на
београдској изложби, у каталогу новосадске изложбе није наведен
Портрет Есад-паше.97
Ђорђе Пилчевић наводи напис из новосадског листа „Дан“,
од 27. маја 1938. године, у коме стоји да је Михаило Миловановић:
„недавно (...) приредио у Београду, у Уметничком павиљону „Цвијета
Зузорић“, а затим и у павиљону Задужбине Николе Спасића на
Београдском сајму, своје изложбе које су у престоници имале врло
велики успех.“98 Међутим, о изложби у Спасићевој задужбини нема
других помена у публикацијама, тако да не знамо шта је том приликом
излагано, те је стога београдска изложба у „Цвијети Зузорић“ једина
на којој је документовано да је за живота Миловановића излаган
Есад-пашин портрет.

ратова, стварани су на лицу места и инспирисани више тадашњом страшном и
тешком свакодневницом него чистом уметношћу. Он је у њима дао реалистичке
илустрације призора којима је и сам као војни обвезник за цело време рата
присуствовао. Преокупиран стварношћу тих времена, он је настојао да забележи
оне моменте који су имали више војнички и патриотски значај него да исповеда
своја уметничка веровања и решава сликарске проблеме. Његови напори нису
ишли за тим да да визију рата као стихије која разара и уништава него да као добар
војник и патриота прикаже примере јуначких подвига појединаца са више или мање
убедљивим раелизмом. У композицији великих маса није се руководио толико
захтевима уметничке концепције да нам да синтетичку слику самоуништавања,
колико жељан да потоњим поколењима остави што вернији документ појединих
детаља тешке и надчовечанске борбе.
Познавајући рат интимно (...) он га је приказао кроз операције и покрет појединих
јединица, кроз изразе напора и патње наших сељака ратника често педантним
реализмом (...)
Уопште узев ратне слике Михаила Миловановића имају више документарно
уметнички значај, што је уосталом и била намера самог уметника.
Више сликарског стремљења и поред подвученог фолклористичког момента дају
радови Михаила Миловановића у којима приказује народни живот...“
97
Изложба слика из ратова и народног живота Михаила Миловановића, каталог
изложбе, Нови Сад, 1938.
98
Ђ. Пилчевић нав. дело, стр. 130.
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Слика Есад-паше једно је од дела које је Војни музеј у
Београду уступио за излагање у Уметничком павиљону „Цвијети
Зузорић“ 1938. године, као део своје Уметничке збирке. Забележено
је да је 1936. године Миловановић понудио Војном музеју у Београду
на откуп „тридесет четири ратне слике које је као академски сликар
радио по опажају и скицама на бојишту“. Слике, међу којима је
био Портрет Есад-паше, откупљене су средствима Министарства
војске и морнарице, при чему је издвојено десет слика за колекцију
Војног музеја, а остале су биле изложене у просторијама зграде
Министарства, где су страдале 6. априла 1941. године.99
Истом приликом, Миловановић је Министарству поклонио
две слике: Групни портрет команданта Дринске дивизије пуковника
Крсте Смиљанића и потпуковника М. Недића и Портрет начелника
Топорафског одељења Стевана Бошковића, обе слике настале 19161918.100
Необично је да се Портрет Есад-паше појављује тек на првој
самосталној изложби Миловановића, коју је сликар приредио крајем
свог живота. Разлог се можда налази у чињеници да је Миловановић
био веома продуктиван сликар који је могао понудити велики број
дела за селектовање колективних ликовних смотри.

Дело Михаила Миловановића после
Другог светског рата
На почетку Другог светског рата, 28. новембра 1941. године,
Михаило Миловановић је погубљен од стране комуниста након
оптужби за издају, да би по завршетку рата, 1945. године, био
проглашеним народним непријатељем. Године 2007. донето је
судско решење о његовој рехабилитацији, којим је потврђено да је
Миловановић страдао без кривице, као жртва идеолошког прогона.101
Љубица Дабић, Ремек дела из ликовних збирки Војске Југославије, Централни
клуб Војске Југославије, Београд, 1998, стр 6-7.
100
Исто.
101
У Образложењу решења о рехабилитацији, донетом по захтеву публицисте
Ђорђа Пилчевића 21. марта 2007. године, наводи се: „Михаило Миловановић није
био ни народни непријатељ ни петоколонаш, а стрељан је из разлога што није хтео
да приступи комунистима и исте материјално помаже, дакле, из чисто идеолошких
и политичких разлога, тако да има места његовој рехабилитацији...“ К. ДоганџићМићуновић, нав. дело, стр. 24.
99
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По завршетку Другог светског рата, име Михаила
Миловановића избегавано је у публикацијама о уметности, док
у информативним медијима дуго уопште није помињан. Његове
слике излагане су шездесетих и седамдесетих година ХХ века на
колективним и јубиларним изложбама (изложбе ратних сликара
1912-1918. и изложбе чланова УЛУС-а), али је бележење његовог
имена тенденциозно изостављано. Тек крајем осамдесетих и током
деведесетих година прошлог века Миловановићево име излази из
заборава.
Године 1989. Историјски музеј Србије, у сарадњи са Војним
музејом у Београду и Уметничким павиљоном „Цвијета Зузорић“,
организује изложбу „Србија 1914“, посвећену биткама на Церу,
Дрини и Колубари, на којој су изложене четири слике Михаила
Миловановића.102 На наредној изложби „Србија 1915“ изложено је
десет Миловановићевих слика103, међу њима и Портрет Есад-паше.
Портрет Есад-паше, албанског вође који је био поштован
у српској војсци као савезник у најтежим данима Првог светског
рата, сведочанство је неуобичајене епизоде политичке сарадње
представника два народа. Упамћен као издајник у сопственој земљи,
Есад-паша овековечен је као херој на платну једног од најпознатијих
ратних сликара српске војске.
О популарности Есад-паше у нашој средини сведочи и песма
коју је написао Алекса Шантић, инспирисан предајом Скадра
Црногорцима и вођен истим побудама које су навеле Миловановића
да Есад-пашу Топтанија наслика.

Изложени су портрети војвода Путника, Стапановића и Бојовића и генерала
Павла Јуришића Штурма.
103
Ноћна борба на Дунаву, Тешка операција, Пољска болница, Требљење вашију,
Јуриш српске пешадије, портрети војвода Путника, Степановића и Бојовића,
генерала Штурма и Портрет Есад-паше.
102
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Есад паши
Гвозденијех врата разбили смо браве
И побили барјак на бедеме стрме По вољи Алаха, јутрос, мрки лаве,
Врхови Ловћена побједама грме.
Не стријељај оком и зубе не крши Ко јуначки пада нигда пао није!
А знаш, и нас исти рађали су крши - :
По баштама Скадра, гдје наранча зрије,
Краљице су наше шуштале у свили;
Пашо, ми смо граду неимари били Још језеро памти и Бојана чиста
Гдје је Гојко утве златокриле био.
Овдје је гнијездо Балшин оро вио,
Сврх тимора старих нек с нова заблиста!104
Алекса Шантић, Мостар
Резиме
У Уметничкој збирци Војног музеја у Београду налази се
слика Портрет Есад-паше (1916), уље на платну аутора академског
сликара Михаила Миловановића (Гостиница код Ужица, 1879 Ужице, 1941).
Портрет представља Есад-пашу Топтанија (Тирана, 1863
- Париз, 1920), албанског политичара и генерала, који је у циљу
остваривања својих државничких амбиција, током балканских ратова
и Првог светског рата, тесно сарађивао са представницима српске
владе. Његове оружане снаге и становништво области над којом

Босанска вила бр. 1-6, Сарајево, 1914.
http://digital.nub.rs/pdf/bosvila/1914/01-06.pdf
104
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је имао контролу пружили су помоћ српској војсци и избеглицама
током повлачења преко албанских планина у зиму 1915-1916. године,
чиме је стекао поштовање у српском народу. С друге стране су се
представници српске државе обавезали да ће подржати Топтанија
у настојањима да постане албански владар, у времену унутрашњих
превирања у ратом захваћеној новоствореној албанској држави.
Есад-паша се 1916. године прикључио савезницима на Солунском
фронту, а након завршетка Првог светског рата убијен је у атентату
који су организовали припадници супротстављеног албанског
политичког покрета.
Михаило Миловановић је најпознатији као ратни сликар
српске војске у ратовима 1912-1918. године. Поред сцена из бојева и
догађаја из позадине фронта, велики део његовог ратног опуса чине
портрети припадника српских и савезничких оружаних снага, међу
којима се нашао и Есад-пашин портрет. Албански вођа представљен
је у групи фигура, међу којима је ауторка рада препознала могући
аутопортрет сликара Миловановића, у лику Албанца - припадника
пашине оружане пратње.
Анализиране су могућности сусрета српског сликара и
албанског вође, међутим, на основу постојећих извора, не може се
потврдити да је до таквог сусрета и дошло, односно да је Миловановић
сликао Есад-пашин портрет по моделу; друга могућност је да је
портрет настао на основу фотографије.
Намера писања овог рада првенствено је била да осветли
околности у којима је сликар Врховне команде српске војске
насликао Портрет Есад-паше. Да ли је током ратова дошло до
сусрета Миловановића и Топтанија, и да ли се у оквиру разматраног
дела налази сликарев аутопортрет или не, остају отворена питања.
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Summary
Portrait of Esad-Paša Toptani (a painting of an Albanian
politician and military leader in the war opus
of the painter Mihailo Milovanovic.
There is a painting Portrait of Esad-pasha (1916), oil on canvas
of the academic painter Mihailo Milovanovic (Gostinica near Uzice,
1879 - Užice, 1941) kept in the Art Collection of the Military Museum
in Belgrade.
The portrait depicts Esad-pasha Toptani (Tirana, 1863 - Paris,
1920), an Albanian politician and general, who worked closely with the
representatives of the Serbian government in order to achieve his state
ambitions during the Balkan wars and the First World War. His armed
forces and the population of the area he controlled provided assistance
to the Serbian army and refugees during their retreat across the Albanian
mountains in the winter of 1915-1916, which helped him earn respect
among the Serbian people. On the other hand, the representatives of the
Serbian state committed themselves to supporting Toptani in his efforts
to become an Albanian ruler, during a period of internal turmoil in the
war-torn newly-founded Albanian state. In 1916, Esad-pasha joined the
allies on the Thessalonica front, and after the end of World War I, he
was killed in an assassination organized by members of the opposing
Albanian political movement.
Mihailo Milovanovic is the most famous war painter of the Serbian
army in the wars of 1912-1918. In addition to fighting scenes and events
from the background of the front, a large part of his war opus consists of
portraits of members of the Serbian and Allied armed forces, including
the portrait of Esad Pasha. The Albanian leader was presented among a
group of figures, among which the author of this paper recognized the
possible self-portrait of painter Milovanovic, in the image of an Albanian
- a member of Pasha’s armed escort.
The possibilities of a meeting between the Serbian painter and
the Albanian leader have been analyzed. However, based on the existing
sources, it cannot be confirmed that such a meeting occurred, that
Milovanovic painted the portrait of Esad-pasha relying on a model; the
other possibility is that the portrait was made based on a photograph.
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The intention of writing this paper has been to highlight the
circumstances in which the painter of the Supreme Command of the
Serbian Army painted the Portrait of Esad-pasha. Whether Milovanovic
and Toptani met during the wars, and whether there is a painter’s selfportrait or not within the considered work, are questions which remain
unanswered.
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Драгана ОБРАДОВИЋ
кустос историчар уметности
Народни музеј Ужице

УДК: 75.071.1 Вуксановић Д.

ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И
ЖИВОТ АКАДЕМСКОГ СЛИКАРА
ДРАГОЉУБА ВУКСАНОВИЋА

Апстракт: Текст је настао као резултат научног
истраживања и проучавања стваралаштва и живота академског
сликара Драгољуба Вуксановића. Вуксан, како су га звали, рођен
је у Ужицу 1908. године, а свој живот и уметничко деловање везује
за три града: Ужице, Смедеревску Паланку и Београд. Оснивач је
Партизанског атељеа у Ужицу 1941, а касније, у својој професорској
каријери остао је запамћен као један од омиљених професора.
У току рада еидентиран је и обрађен велики број докумената
и личних предмета који сведоче о животу сликара. Истражени
су фондови библиотека и архива у циљу проналажења већег броја
потпунијих информација. Такође, прикупљен је писани материјал из
Народног музеја у Смедеревској Паланци и фотографије уметничкох
дела Драгољуба Вуксановића које се тамо чувају. Извршен је увид у део
ликовне збирке Војног музеја у Београду, који се односи на Вуксановићево
стваралаштво. Реч је о седамнаест цртежа насталих 1941. године
у Партизанском атељеу: десет цртежа из логора на Бањици, из
1942. године, и четири цртежа која су настала у логору у Норвешкој
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1943. године, који се ту чувају. Сликарева ћерка, Драгана Вуксановић
Златојевић у Вуксановом атељеу у Кондиној улици у Београду, чува
велики број слика свог оца. Уз помоћ њених сећања и увида у садржину
атељеа, употпуњена је слика о уметнику. Међу сачуваним сликама,
посебно су занимљиве оне које сведоче о изгледу и развоју града Ужица
у првој половини XIX века, које поред уметничког имају и историјски
и документарни значај.
Значај подсећања на овог знаменитог ужичког сликара утолико
је већа када имамо у виду чињеницу да његовом делу, нажалост прети
заборав. Сећање на Драгољуба Вуксановића Вуксана и траг који је
његова личност оставила у културном миљеу Ужица, Београда, а
нарочито Смедеревске Паланке, треба бити трајно сачуван јер је
његов значај велики и непроцењив.
Кључне речи: Партизански атеље, уметничка дела,
Смедеревска Паланка, педагошки рад, Ужице.

Драгољуб Вуксановић, припада плејади сликара који су
стварали између два и после Другог светког рата. Рођен је почетком
XX века (25. августа 1908. године), био је четврто од петоро живе
деце од оца Крста, који је по занимању био поштар, и мајке Јеленке
-Ленке Вуксановић, домаћице из села Каран. Породица Вуксановић
живела је скромно у породичној кући у насељу Теразије у Ужицу.
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Јеленка - Ленка Вуксановић
(1872-1941), мајка Драгољуба
Вуксановића

Будући сликар је још од најранијег
детињства показивао своју посебност, као
љубопитљив дечак уживао је слушајући
приче о старим временима а нарочито се
интересовао за српске јуначке песме које
је учио напамет и често их рецитовао. У
раном детињству, волео је да седи испод
великог ораха на имању и шкиљећи на
једно око гледа у Сунце. Први уметнички
кораци показали су Драгољубов таленат за
цртање а посебно за фигуру. Од блата је
правио фигуре домаћих животиња, онако како их је он видео уживо,
родитеље, браћу, сестре, комшије који су му уједно били и први
сликарски модели. Његова најстарија сестра, учитељица Крстина Лала, набављала му је прибор за цртање, бојице, хартију, иако је он
често, препуштајући се машти, користио обичан угаљ за исказивање
својих уметничких идеја.
Податке о раном детињству и почецима школовања Драгољуба
Вуксановића, дала је његова ћерка Драгана Вуксановић Златојевић
која живи у Београду. Из њене приче сазнајемо да се почетак Првог
светског рата поклапа са временом када је мали Вуксан требало да
крене у школу, управо због тих околности он ће у први разред кренути
тек са десет година. Део свог основношколског и гимназијског
образовања провео је у Старом Бечеју (данашњи Бечеј, Војводина),
где је његова сестра Лала радила као учитељица. Као старија сестра
подржавала га је у одлуци да постане сликар, управо му је она
набављала прибор за цртање, бојице и хартију. Лала је бринула о
њему све до поласка у тадашњу Уметничку школу у Београду.
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Драгољуб Вуксановић,
један од раних цртежа

Цртеж је био главна преокупација уметника у младим данима.
Треба истаћи уметников редак дар за визуелизацију несвакидашње
сигурног и прецизног цртежа, по коме је посебно препознатљив.
На почетку уметничке каријере, а посебно у четвртој деценији XX
века, његови цртежи, врло често доведени до перфекције, показују
представу људских фигура, на којима сликар са лакоћом успева да
оствари карактеризацију ликова. Слика портрете, ликове старијих
људи и жена, деце, анатомске студије тела у простору, енртеријере
и мртве природе. У његовом уметничком изразу, у том периоду
све произилази из класичног разумевања графицизма, из једног
сензибилитета који у тим првим годинама линији даје предност у
изразу. Цртачки перфекционизам је у свему подређен изразу једне
нарочите емоционалности, цртеж није прецизан само у доживљају
физичког изгледа сликаног већ верно преноси и емоције а одликује га и
брижљива студиозност и аналитичност са акцентом на композицији
у грађењу слике.1 Ликовни израз Драгољуба Вуксановића је, у овој

Милутин Срећковић, Каталог ретроспективне изложбе Драгољуба Вуксановића,
Галерија Народног музеја Смедеревска Паланка, 1975.

1
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првој фази његовог уметничког стварања, почивао на традицији
„класичног академског сликарства“, подређен цртачкој структури
и сигурним линијама. У тим првим радовима прилично шкрто
али са пуно осећаја употребљава боју, преовлађују смеђи и сиви
тонови, а његов прилаз мотивима и темама припада ликовном
реализму. Најстарији цртеж датира у 1927. годину, када као
деветнаестогодишњак црта лик свог оца на папиру.2 Цртеж „Мој
отац“ сведочи о почецима његовог уметничког стварања, а значај
истог није само у чињеници хронологије већ и у изразитој естетској
вредности која се огледа у готово савршеној тачности линија, складу
њиховог ритма и чистоти потеза.

2

1.

2.

3.

4.

Милутин Срећковић, Особени сликар, Јасеница, 29. октобар 1993, стр. 13
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Слика 1. Драгољуб Вуксановић, „Борац из Првог српског
устанка“, акварел, Народни музеј Ужице, Инв. бр. 99; Слика 2.
Драгољуб Вуксановић, „Борац из Првог српског устанка“, акварел,
Народни музеј Ужице, Инв. бр. 100; Слика 3. Драгољуб Вуксановић,
„Српски ратник“, акварел, Народни музеј Ужице, Инв. бр. 102;
Слика 4. Драгољуб Вуксановић, „Српски ратник из XIX века”,
акварел, Народни музеј Ужице, Инв. бр. 103
Акварели и уља на платну настали у четвртој деценији XX
века (1930-38) показују да је млади уметник са успехом владао и овим
двема сликарским техникама. Док се акварелом највише служио на
почетку каријере („Чамци са Саве“, „Циганка“), за технику уља на
платну се трајно определио, тако да се у каснијим годинама ретко
враћао акварелу, а цртежу готово само док је стварао у рату и под
ратним околностима и онда када му је исти служио као нацрт за
слику.
Године уметничког усавршавања и развоја, као студент
Уметничке школе, проводи у Београду током четврте деценије XX
века, у периоду када су на београдској ликовној сцени, уочи Другог
светског рата, настали жестоки идеолошки па и политички сукоби
између l’art pour l’art- а („чисте“ уметности) и l’art pour l’idee
(ангажоване уметности). Својим присуством у уметничком животу
града био је сведок догађаја који су се касније одразили и на његово
сликарство. Сваки од три тока „чисте“ уметности: експресионизам
боје и геста, интимизам и поетски реализам, срешћемо касније на
Вуксановим сликама. Највећи утицај на њега су извршили професори
Уметничке школе: Бета Вукановић, Иван Радовић и Љубомир
Ивановић у чијој класи је дипломирао 1936. године.3 Професори
су своја знања стечена у великим европским центрима преносили
студентима и укључивали у уметничку средину Београда. Бета и
Љуба школовани у Минхену, Иван у Минхену, Прагу, Венецији и
Паризу, у српску средину доносили су модерна европска ликовна
схватања а кроз свој уметнички ангажман, педагошки рад, оснивање
и чланство у уметничким удружењима, пре свега „Лади“, дали су
велики допринос развоју српске ликовне сцене. На младог студента
из Ужица, најснажнији утицај је извршио Љубомир Љуба Ивановић,

У процесу формирања модерене у XX веку, Србија од Кутликове школе, преко
школе Ристе и Бете Вукановић, затим Уметничке школе, формирала је 1937.
Академију ликовних уметности.

3
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српски сликар и графичар, непревазиђени мајстор цртежа у српском
сликарству. Професор цртања акта и главе на Уметничкој школи
у Београду, Љуба је у почетку цртао људске ликове да би касније
постао превасходно цртач етнографских предела. Вуксановић је био
један од најбољих цртача у својој класи, а његово владање оловком
и папиром је изазивало дивљење својом беспрекорношћу.

Партизански атеље
Након завршене Академије, професионални и животни
пут академског сликара Драгољуба Вуксановића, почео је оним
усмерењем које му је дала револуција.4 Рат је прекинуо узлет овог
талентованог уметника и одвео га међу партизане. Предратне године
проводи у родном град Ужицу, где започиње свој педагошки рад као
професор цртања у Учитељској школи и Гимназији. Кратко се задржао
у Ужицу, затим добија посао у Гимназији у Лозници, где га затиче
Други светски рат. По избијању рата ступа у Лознички партизански
одред. Ужице се ослобађа 1941. године а када су Лозничани крајем
септембра 1941, сазнали да је у ослобођеном Ужицу почела да ради
Партизанска фабрика оружја и муницији а с обзиром да је њихово
слабо наоружање, послали су Вуксана да камионом из Ужица
донесе оружје. У штабу Ужичког партизанског одреда срео је доста
пријатеља, познаника, колега, ученика, међу којима су били Жељо
Ђурић и Венјамин Маринковић који су га препознали и на чију
иницијативу остаје у Ужицу да ради на графичком и илустраторском
послу за штампу и агитацију.5 Вуксанов сликарски таленат, у том
тренутку, био је потребнији циљевима Ужичке републике а чињеница
да је основан сликарски Партизански атеље, сведочи о томе да ни
ликовни живот у ослобођеном граду није био запостављен.6

Драга Паунић, Први сликар Ужичке републике, 10. април 1979.
Драгољуб Вуксановић, Партизански атеље у Ужицу 1941, Ужичка Република,
записи и сећања II, Народни музеј, Титово Ужице, 1983, стр. 536
6
Д. Паунић, наведено дело
4
5
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Драгољуб Вуксановић, оснивач и главни носилац сликарске
делатности Ужичке републике, водио је од првог дана ликовни
живот и тиме дао значајан допринос револуцији. У ослобођеном
Ужицу већ крајем септембра добија једну собу у хотелу „Палас“
коју претвара у сликарски атеље и одмах приступа послу.7 Иако су
ратни услови носили са собом тешкоће, за потребе Партизанског
атељеа набављене су боје и хартије, штафелаји, линолеум, као и
други потребан материјал. Атеље је постојао све до последњих дана
новембра, првенствено на пословима дневне пропаганде. Вуксан,
уметник- партизан радио је на изради пропагандног материјала
- парола, плаката, летака и илустрација партизанске штампе. Као
врстан цртач, са успехом је цртао илустрације за дневне новине,
вињете, транспаренте и други агитациони пропагандни материјал.8
Нарочиту пажњу поклонио је изради портрета бораца, курира
из одреда и са терена, сликао је класике марксизма и познате
револуционаре. Цртежи и плакати великих формата излагани су
у великом пропагандном излогу недалеко од хотела „Златибор“,
у центру града. Уметност је тада, у ратним околностима служила
као моћно средство комуникације преко које је народ учествовао у
револуцији, изражавајући тим путем оно што се у датим околностима
није могло саопштити речима. У току народноослободилачког рата,
на ослобођеној територији у Ужицу, Драгољуб је израдио више од
педесет табака цртежа и плаката на картоним и цртаћем папиру.
За прославу 24. годишњице Октобарске револуције, 7.
новембра 1941, Вуксан је у свом атељеу припремио изложбу која
је била отворена у Малој сали Соколског дома. Био је то озбиљан
подухват на чијој је рализацији сликар даноноћно радио сам. Током
рада у атељеу, Вуксану је повремено, када су му то други послови
дозвољавали, помагао Јурица Рибар, син др Ивана Рибара и брат
Иве Лоле Рибара, сликар и револуционар, који је радио у Агитпропу
ЦК КПЈ. Као уредник „Омладинске борбе“, Јурица је био задужен
за агитацију и пропаганду народноослободилачке борбе међу
омладином. С обзиром да у том тренутку није могао да му помаже, на
изложби су представљена само остварења Драгољуба Вуксановића.

Д. Вуксановић, наведено дело
Стојадин Костић, Културна и уметничка активност у партизанском Ужицу 1941,
Ужичка република II, Музеј устанка 1941 Титово Ужице, Београд, 1978, стр. 327

7
8
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Ликовни материјал, изложен поводом ове прославе, тематски
се односио на развитак и изградњу Совјетског Савеза између два рата.
Изложени цртежи великог формата и графике приказали су развој
привредног, културног и социјалног живота у СССР-у. Посебно
место заузели су портрети највиших совјетских руководилаца.
Након Ужица, Вуксан је изложбу излагао и у другим ослобођеним
местима Ужичке републике - Пожеги, Чачку, Горњем Милановцу,
Ариљу, Ивањици и Бајиној Башти.
За време прославе уметник је срео Пива Караматијевића
који је са Златарском четом дошао на прославу. Све до тог дана,
7. новембра 1941. године, Вуксан је радио сам у атељеу, уз
повремену помоћ Јурице Рибара, од тог дана му се придружио Пиво
Караматијевић.9 Чим су почели заједнички рад, пренели су атеље у
једну већу просторију у поткровљу хотела Златибор, где су радили
све до повлачења.10

Драгољуб Вуксановић,
„У борбу против
окупатора“, комбинована
техника, 1941, Народни
музеј Ужице, Инв.бр. 190

У раду Партизанског атељеа драгољубу Вуксановићу и Пиву Караматијевићу
касније су се придружили и Бора Барух, Чеда Јевтовић и Ђорђе Маринковић
10
Д. Вуксановић, наведено дело, стр. 536
9
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Пред само повлачење, Вуксан је завршио своја два последња
плаката из Ужичке републике: „У борбу против окупатора“ и „Ја
се борим, а ти?...“.11 Као инспирација за њих аутору је послужило
сећање на плакате из шпанског грађанског рата.12 Мотивом мајке
забрађене марамом која са босоногим дететом у руци и пушком
о рамену одлучно креће у рат и једноставним текстом: „У борбу
против окупатора“, све је речено - чак и жене са децом крећу у рат,
крените и ви. Партизански плакат „Ја се борим, а ти?...” је настао
непосредно пред Вуксаново напуштање Ужица. Приказује снажног
борца са пушком о рамену и са неком историјском одлучношћу у
изразу лица, који се обраћа свом давнашњем саговорнику. Изнад
његове фигуре исписане су речу „Ја се борим, а ти?...“.13

Драгољуб Вуксановић, „Ја се борим, а ти?...“, оловка, уље,
акварел, папир, 1941 Војни музеј Београд, Инв. бр. 10 386

Д. Вуксановић, наведено дело, стр. 538
Нада Шуица, Партизански и логорашки цртежи Драгољуба Вуксановића (19411943) из збирке Војног музеја у Београду, Зборник историјског музеја Србије,
Београд 1979, стр. 101
13
Плакат „У борбу пртив окупатора“ изведен је у десетак примерака, а „Ја се
борим, а ти? у шест примерака.
11

12
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Током рада у Партизанском атељеу, Вуксан је цртеже за које
је у том тренутку сматрао да су успешнији и ликовно боље урађени,
одабирао, издвајао и носио у породичну кућу на Теразијама. Међутим,
Ужичкој Републици се, као јединој слободној територији, ближио
крај а самим тим и Вуксановићевом ангажовању у овом граду. Након
повлачења Пива Караматијевића, 27. новембра 1941. године, Вуксан
остаје у граду да спакује материјал из атељеа и излепи плакате.
Након његовог хапшења, неко од укућана је део материјала који
се налазио у породичној кући Вуксановића на Теразијама, склонио
на таван, а други део је окупатор однео приликом претреса куће,
почетком децембра 1941. године, заједно са књигама и хартијама.
Материјал са изложбе о Октобарској револуцији, склоњен је у
подрум дрвеног хотела на Тари, на месту званом „Калуђерске баре“.
Приликом надирања непријатеља, хотел је запаљен а сва уметничка
дела су тада изгорела.14
У наредним данима, крајем новембра 1941. године, следи
Кадињача и Вуксаново заробљавање у околини Ужица, које
најављује мучан и тежак период сликаревог живота. Рањеног сликара
заробили су Немци средином децембра и спровели у Београд, у логор
на Бањици, где је провео зиму 1941/42. Прошао је кроз стравичну
тортуру и три пута је извођен на стрељање. Злогласни Вујковић хтео
је да му ухапшени партизан наслика Титов лик.15 И у овим изузетно
тешким условима, на Бањици 1941. године, налазио је снаге да на
пакпапиру или хартији која је служила за увијање пакета које су
заробљеници добијали од породица, оловком или угљем забележи
ликове и њихов свакодневни живот у логору. Неки од тих цртежа
су сачувани и данас се налазе у Војном музеју у Београду. Реч је,
углавном, о ликовима његових другова партизана, тада логораша.
То су: „Сељаци партизани“ (портрети тројице сељака из околине
Ариља), „Заробљени партизани из ариљске чете“, „Данило Поповић“,
„Партизан“ (инжењер из Чачка), „Радоје Алексић“ (новинар из
околине Ужица, умро у логору „Озен“ у Норвешкој 1941. године),
„Заробљени партизан из ариљске чете“, „Петар Мандић“ (радник из
Чачка), „Драгомир Јешић“ (партизан из околине Ужичке Пожеге),

Овај податак Драгољуб Вуксановић је сазнао од Драгутина Добривојевића Гуте,
партизана из мачванског одреда.
15
Д. Паунић, наведено дело
14
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„Логораш са бањице“ и „Соба у логору на Бањици“.16 Портрети
логораша са Бањице представљају психолошке студије рађене у
реалистичком, академском маниру. Различити у физичком опису и
карактеру, сви они у очима носе тугу, неизвесност пред сутрашњицом
и страх. Показују доброг цртача и експресивни начин изражавања.
Цртеж „Заробљени партизан из ариљске чете“, урађен на хартији
из нотеса већег формата, показује полунагу фигуру затвореника
који седи, ликове глава у горњем делу листа и једну студију руке на
десној страни.

Драгољуб Вуксановић, „Заробљени партизани из
Ариљске чете“, оловка, папир, Бањица, јануар 1942.
Војни музеј Београд, Инв. бр. 10 567

16

Н. Шуица, наведено дело, стр. 99
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После шест месеци проведених у бањичком логору, у пролеће
1942. спроведен је у заробљенички логор смрти, на далеки север
Норвешке, где остаје заточен до краја рата, маја 1945.17 Живећи у
Норвешкој, на ивици Поларног круга, под најтежим условима
ледених пространстава севера и глади, сликар је, и после најтежих
радова на траси пута или у каменоломима, налазио снаге да црта
своје другове заробљенике, сцене из логора и норвешке пределе.18
Такође је по свом и сећању својих другова, у свеску коју су им потајно
дотурали норвешки пријатељи из Коргена, уносио стихове познатих
родољубивих песника. Свеска је кружила од једног до другог
логораша да пробуди и последњи атом отпора и да оживи у њима и
најмању наду у слободу. Са пуно љубави и веран свом сликарском
таленту, Вуксан је заједно са учитељем Цвејом Јовановићем,
радио и илустровање текстова и исписивање слова на логорском
заробљеничком буквару који је припреман за неписмене другове.
Четири сачувана цртежа из концентрационог логора у
Норвешкој, показују свакодневни живот логораша и строго
реалистички третман. То су: „Партизан из обреновачке чете руча“,
„Пред амбулантом“, „Из логора у Норвешкој“. Цртеж „Логор
у Норвешкој“ показује логораше у чијој позадини се наслућује
логорска ограда - бодљикава жица. У првом реду стоје полунаги
затвореници, више скелетни костури него људи. Данас се ти цртежи
чувају у Војном музеју у Београду, заједно са цртежима из затвора и
концентрационог логора.

Драгољуб Вуксановић,
„Логор у Норвешкој“,
оловка, папир,
Норвешка, 1942.
Војни музеј Београд,
Инв. бр. 10 569

17
18

Н. Шуица, наведено дело, стр. 98
Милутин Срећковић, Рука која гледа, Наша комуна, 30. август 1983, стр. 5
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По завршетку рата, као један од малобројних враћа се из
заробљеништва из Норвешке. Дуго година је живео у убеђењу
да су сви његови цртежи, настали у Партизанском атељеу 1941.
године, уништени, изгубљени или пропали у току рата, све до пред
крај лета 1967. године када је, на тавану родне куће на Теразијама,
случајно, на дну једног великог сандука за жито пронашао
двадесетак радова, управо оних које је насликао за време Ужичке
републике и, сматрајући их успешнијим, доносио кући. Од цртежа и
плаката насталих у Партизанском атељеу, данас се у Војном музеју
чува укупно седамнаест листова. Од седамнаест листова осам је
рађено на сиво-плавом папиру великог формата: „Први партизан“,
„Партизанка из ужичког краја“, „Борац радничког батаљона“, „Мали
курир“ (модел је био златиборски чубан), „Група бораца“, плакат
„Ја се борима, а ти?...“ и портрети „Душан Јерковић“ и „Милинко
Кушић“. Два последња портрета рађена су према фотографијама
из личних документација. Цртеж „Борац“ је урађен на белој
хартији, док су преостали израђени на дебелом картону, то су:
„Портрет партизанке“, „Радници фабрике оружја“, Глава старијег
борца“, „Симпатизери из ужичког краја“, „Душан Јерковић на
коњу“, „Рањени борац“, „Испраћај одреда кроз село“ и плакат „У
борбу против окупатора“. Већина цртежа је израђена као слободне
композиције, док су неки рађени по моделу, као „Први партизан“ за
који му је позирао бивши ученик Бошко Спасојевић, модел за цртеж
„Мали курир“ је био златиборски чобанин, „Портрет партизанке“
показује лик Десе Петронијевић, друг из ужичког одреда је „Рањени
борац“, „Борац са качкетом“ је борац рачанске чете, а „Душан
Јерковић на коњу“ је насликан по сећању на октобар 1941. године, и
„Параду поводом заробљене италијанске заставе“.19 Слика „Радници
фабрике оружја“, насликана у техници акварела и уља на картону,
2.10.1941. године, послужила је уметнику много година касније
(1970) као предложак при изради слике „Борци са Кадињаче“, јер
су композиција, распоред фигура и форма слике готово идентични.
Цртежи Драгољуба Вуксановића настали су у Ужицу 1941. године.
Поред тешких времена у којима су цртежи настали и скромних
средстава за рад којима је у том тренутку располагано, откривају
уметника широког, снажног и сигурног потеза.

19

Н. Шуица, наведено дело, стр. 100-101
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Драгољуб Вуксановић, „Портрет
Партизанке“, (Деса Петронијевић), уље,
оловка, акварел, картон, октобар 1941.
Војни музеј Београд, Инв. бр. 10 384

Драгољуб Вуксановић,
„Мали курир“, (Курир Миша),
уље, оловка, папир, 1941. Војни
музеј Београд, Инв. бр. 10 381

О свом ангажману у Ужичкој републици и „политичкој
прошлости“, причао је много година касније свом пријатељу
Милутину Срећковићу у Смедеревској Паланци: „Ја се, мој
Милутине, никада нисам бавио политиком. И зашто бих, мене је
сликање испуњавало до врха, до најтање длаке на темену. Сањао
сам да насликам све што око види, а душа изабере. Али човек каже,
а Бог располаже. Дошла је четрдесет прва, а ја узмем пушку па у
партизане - беше време Ужичке републике, тамо одмах постанем
члан Ликовне секције при Агитпропу, са мном Барух и Пиво
Караматијевић, сви смо мислили да ћемо брзо сломити Немца и
ослободити земљу, знаш, у сваком Србину постоји црв слободе који
му се не усејава у мозак него у срце, не да му да разложно мисли.
И тако мене ране на Кадињачи, па право у логор на Бањици. Да ти
не причам шта сам тамо проживео - био сам тело за сваку врсту
ударања и премлаћивања. Три пута су ме изводили на стрељање.
Први и други пут хтели су да ме заплаше - осетио сам то по рукама
тек овлаш везаним канапом. Али трећи пут везаше ми руке жицом
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тако чврсто да ми се дубоко засече у зглобове, до кости. Видим: дође
крај, потпуно сам утрнуо, отупео; у мени нема ни страха, ни једне
једине мисли, идем према дасци прислоњеној на задњи део камиона
и знам: правац Јајинци. Поред оне даске стоји један љотићевац са
корбачем у руци и кад ступих ногом на ону даску, погледи нам се
сусретоше: видех - мој школски друг из гимназије. Окрзнусмо се
тако погледима, и ја оборим главу да отпочнем пењање уз ону даску.
Али он ми одједном таче груди оним корбачем и рече онима око
нас: „Овога вратите“, и мене вратише натраг у ћелију. А потом су
ме транспортовали чак у северну Норвешку, у онај чувени логор
смрти (много година касније гледао сам филм о том нашем логору,
са Миливојем Живановићем у главној улози, све онако како је било),
али преживех, вратих се, засновах породицу и једва утекох од оних
мојих. Има срећних и несрећних људи. Ја мислим да ипак припадам
оним срећним.“20

Поштанска марка са сликом
„Борци са Кадињаче“

Драгољуб Вуксановић, „Борци са Кадињаче“,
уље на платну, 1970, Народни музеј Ужице,
Инв. бр. 189

Милутин Срећковић, „Немирења: Поводи и прилике“, Народна библиотека
Смедеревска Паланка, 2005, стр. 75-76

20
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ЖИВОТ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Пре коначног пресељења у Смедеревску Паланку, Драгољуб
Вуксановић скоро читаву једну деценију проводи у родном Ужицу
где наставља педагошки рад у Гимназији, прекинут ратом. Ту
упознаје колегиницу, професора латинског језика, Латинку, са
којом се жени, оснива породицу и у наредним годинама добија
ћерку Драгану и сина Миленка. Од тада па надаље Вуксановићев
живот је потпуно испуњен радом у школи. Дошло је време које је
дуго чекао. Сада је могао да слика оно што је волео. Живео је веома
уредним животом. Његове највеће и најпостојаније љубави била су
његова деца, Драгана и Миленко и сликарство. Следи пресељење
породице у Смедеревску Паланку, где ће сликар остварити зенит
своје уметности.
Најлепше и најплодније године свог стваралачког живота
Драгољуб Вуксановић је провео управо у Смедеревској Паланци,
у којој је живео и стварао од 1953. године па све до одласка у
пензију 1965. Иако у овај град на реци Јасеници долази, чини се
под неразјашњеним околностима, касније поверавање пријатељу
разрешило је ту недоумицу. На основу текста наведеног у
„Немирењима“ сазнајемо да је Вуксан, када је чуо да му се спрема
оптужница и транспорт на Голи оток, себе и своју породицу спасио
је бекством у Смедеревску Паланку где је пронашао своје ново
уточиште и дом. Пријатељу Милутину Срећковићу, Драгољуб
Вуксановић је једном приликом рекао:“Ја јесам био русофил, али
нисам ценио оног крвопилца из Кремља, већ Толстоја и Иљу Рјепина,
и оне потресне „Бурлаке на Волги“, али ко би то њима, идеолошким
једноумцима, могао објаснити. Тако због Немаца нисам омрзнуо ни
Дирера ни Гетеа, ни Канта ни Бетовена.“
Када је дошао у Смедеревску паланку, сликар добија посао
у паланачкој Гимназији као професор ликовне културе и врло брзо
стиче углед значајне личности града, што није било случај и са
његовим претходницима на истом радном месту који за собом нису
оставили значајнији траг. Његовим доласком, ликовна настава и
уметнички живот града су се променили и добили другу димензију.
Врло брзо је постао један од најзапаженијих и омиљених професора
међу ђацима Гимназије, Учитељске и Основне школе „Олга
Милошевић“ у Смедеревској Паланци, који су са дивљењем гледали
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његова платна и слушали приче о уметности, први пут у овом граду од
стране правог академског сликара. Своје најталентованије ученике
окупљао је у ликовној секцији која је временом постала чувено и
посебно место, где се за штафелајем у импровизованом сликарском
атељеу у школском подруму, сликало и расправљало о уметности.
Проводећи дане и дружећи се са талентованим, младим сликарима
у зачетку, успео је да им улије љубав према сликарству а њихови
односи су временом постајали све више пријатељски.21 Несумњиво
да је Вуксановић својом љубављу и односом према професорском
позиву, доказао да његов педагошки рад није ништа мање значајан
од његове индивидуалне уметничке креативности.

Драгољуб Вуксановић, “Цвеће“,
уље на платну, 1958,
Народни музеј
Смедеревска Паланка

Драгољуб Вуксановић је оставио дубок, значајан ако не
и највећи траг у ликовном животу ове средине, и несумњиво био
кључна личност града. Осим што је био ликовни педагог, он је и
установио ликовну сцену у Смедеревској Паланци. Своју прву
самосталну изложбу организовао је 1954. године у клубу студената

21

Исто
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где је изложио најновија уља на платну, слике које до тада нису биле
виђене.22 Била је то прва самостална изложба једног академског
сликара у историји града и уједно крупан датум у зачетку модерног
послератног сликарства Паланке.

Драгољуб Вуксановић,
„Двориште централа“,
уље на лесониту, 1957.
Народни музеј
Смедеревска Паланка

Драгољуб Вуксановић, „Двориште“, уље на лесониту, 1965.
Народни музеј, Смедеревска Паланка

„Рембрант ужичке републике“, Драгољуб Јанојлић, Независне варошке новине
паланачке, 15. новембар 2008, број 41, стр. 15
22
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Лепа мушка фигура, широких рамена, у свему стамена,
необичне нарави, више од свега другог изражавала је снагу воље.
Овај Ужичанин - крупних, продорних очију, густих бркова и браде,
освојио је Паланчане својом племенитом нарави и добротом. Умели
су да препознају његову изузетност, па у овом граду постаје познат,
уважен и цењен. Стиче велики број пријатеља којима је несебично
поклањао слике, чак и неке од најбољих. Обилазио је околину
Паланке издвајајући оком пределе који би се могли уоквирити у
слику. Река Јасеница му је била непресушна и стална инспирација.
Своју пуну сликарску зрелост остварио је управо на овом поднебљу.
Сликао је и преносио на платно пејзаже око Јасенице и Кубрушнице,
мртве природе, портрете супруге и деце, аутопортрете, пределе из
околине Паланке који би му се учинили занимљивим.

Драгољуб Вуксановић, „Канео“, уље на платну, 1955,
Холдинг компанија Гоша
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У знак захвалности овом изузетном српском сликару и
некада њиховом суграђанину, Друштво ликовних стваралаца
у Смедеревској Паланци носи име „ВУКСАН“. Основано је на
иницијативу и уз свесрдну подрушку Вуксановићевог пријатеља,
Миодрага Вукчевића, 24.12.1991. године, у просторијама клуба
„Отаџбина“. Управо је Вукчевић и дао предлог да се Друштво зове
по сликару Драгољубу Вуксановићу.

Лого Друштва ликовних
стваралаца „Вуксан“ са сликом
Драгољуба Вуксановића

Ликовно стваралаштво у
послератном периоду
Након пензионисања, Драгољуб Вуксановић одлази у Београд
где се у потпуности посвећује сликарству. И данас постоји Вуксанов
атељеу у Кондиној улици где је проводио дане и сликао је у сваком
слободном тренутку. Тих година, у Београду, активно је учествовао
у ликовном животу града, одлазио на изложбе, у позориште, све је
било у пуној равнотежи живота и талента.
Након ране фаза Вуксановог сликарства, која се односи на
четврту деценију XX века и стваралаштво у току рата, а у којој је
у сликаревом опусу био заступљен углавном цртеж, у послератном
периоду он се постепено ослобађао академских постулата,
допуштајући себи много већу слободу, не само у техници и начину
сликања, већ у општем схватању слике. Дела настала у послератном
периоду, показује фину оплемењеност и свођење на колористичку
есенцијалност, тако да су већ у тим првим радовима приметна
одступања од реалистичке конотације у правцу експресионистичког
импулса сликања. Више него цртежом сада се изражавао бојом.
Са његових слика избија особен и бујан ауторски темперамент,
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са палетом сочних и живих боја. Управо боја постаје његово
најважније изражајно средство, обилато је користи и наноси у густим
слојевима. На платнима успева да дочара сугестивно колористичко
расположење. Вуксанова страст за топлом сензибилношћу боја
ствара аутентични свет боја и колористичку концепцију света. Волео
је наглашен, смео и хитар потез и густу слојевитост боје.

Драгољуб Вуксановић, „Ложионица“,
уље на платну, Народни музеј Ужице, Инв. бр. 123

У Смедеревској Паланци и у Београду последњих седам година
живота, досегао је врхунац свог уметничког експресионистичког
стваралаштва, са несвакидашњом палетом живих и сочних боја.
У том периоду насликао је неке од његових најбољих слика на
којима је помоћу малих снопова густе бојене пасте, нанете брзим
кратким или дужим потезима градио волумен. На представама
колористичког цвећа, пејзажа и портрета из којих зрачи унутрашња
смиреност, ухваћена је импресионистичка раскош боје. Свежину
света зауставио је на платнима са шумама, водом, бреговима,
људима, цвећем, мотивима око реке Јасенице, портретима његове
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супруге Латинке и деце Миленка и Драгане.23 Једна од његових
најбољих слика „Чирак и стара лампа“ показује богату палету
са веома упечатљивом атмосфером, док је слика „Дон Кихот и
Санчо Панса“ лирска и драматична истовремено. Тематски остаје у
традиционалним оквирима и мотиве за своје слике налази у околини.
Као заљубљеник у живот, Вуксан је свој животни занос исказивао
преко снажног, тактилног доживљаја мотива, изненађујућом
количином живота на сликама.

Драгољуб Вуксановић, без назива, уље на платну,
Народни музеј Ужице, Инв. бр. 156

Зенит уметничког стваралаштва прекинула је породична
трагедија. Син Миленко, даровити пијаниста, погинуо је новембра
1971. у 21. години живота, једне касне ноћи када се са сестром
Драганом враћао из Новог Сада, са изложбе групе „Сингиарт“.
Вуксан је тада отварао изложбу у Ужицу. Чувши вест о несрећи од
Милутин Срећковић, „Вуксан“, „Немирења: Поводи и прилике“, Народна
библиотека Смедеревска Паланка, 2005, стр. 74
23
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ужучког СУП-а, у Београд га је довезао сликар Божа Ковачевић,
његов некадашњи ученик. После Миленкове смрти, Вуксан је
покушао да наслика свој портрет са сином. На слици син је био млад
и леп као грчки бог, а отац са тугом у очима, старим и исплаканим,
пуним мрака... Није довршио ову слику, није дуго надживео
синовљеву трагедију, све више ћутљив и зазидан у себе премину
је од инфаркта у недељу 24. марта 1973. године, на Интерној А
клиници, у Београду у 65. години живота.
Драгољуб Вуксановић је оставио изузетан траг као
уметник, професор и као личност у срединама у којима је живео
и стварао. Захваљујући својој предузимљивости и вредностима
свог сликарства, обележио је уметничку сцену два града: Ужица,
непосредно пре и после Другог светског рата, и Смедеревске
Паланке, где је средином XX века утемељио ликовну сцену и где је
оставрио своја најбоља стваралачка достигнућа. Радном енергијом,
плодним деловањем и вредностима ликовног дела заузима значајно
место у уметничким прегледима поменутих средина. Њиме је у
потпуности владала страст за сликањем и опседнуто трагање за
мотивима. Прилазећи сликарству, студиозно и свесно, створио
је свој лични и упечатљив уметнички језик, са инсистирањем на
ликовности и на дубоком естетском комуницирању са стварношћу.
Као снажна уметничка личност, огледао се у многим техникама
сликарског израза приказујући пејзаже, мртве природе, портрете,
сурову лепоту стена, топли аквамарин вода, свакодневне сцене
живота… Генерације његових ђака упознале су се са традицијом
„класичног сликарства“, тековинама поетског реализма и експресионизма боје. Спада у ред значајних српских уметника, по свему
вредних помена. Значајан број његових дела укључен је у сталне
поставке Војног музеја у Београду, Народног музеја у Смедеревској
Паланци и Народног музеја Ужице. Био је носилац Партизанске
споменице 1941. године - првоборац, члан УЛУС- а и ликовне
групе СИНГИАРТ. 24 Излагао је у многим градовима земље и
иностранства.

Ликовна група СИНГИАРТ основана је 1970. године у Београду, са жељом да
„заједничком активношћу допринесе физиономији београдске школе“.
24
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Summary
Artistic work and life of the academic painter
Dragoljub Vuksanovic
Dragoljub Vuksanovic was born on August 25, 1908 in Uzice. As
an exceptionally curious and special boy, he spent his childhood making
figures in mud of his parents, brothers, sisters and friends. At the same
time, these were his first artistic steps. Having chosen art as a lifetime
vocation he enrolled in the Art School in Belgrade (at present the Academy
of Fine Arts) in the class of professors Beta Vukanović, Ivan Radović and
Ljuba Ivanović, which he completed in 1936 as one of the best painters
in his class. After gfraduating from the Academy, he returned to his home
town of Uzice where he started his pedagogical work as a teacher of
drawing in the Teacher’s School and the Grammar School.
During the 1941 Uzice Republic, Vuksan founded the Partisan
Atelier and from the first day he led artistic life in the liberated city.
The artistic activity of this partisan artist at that time was related to
the production of propaganda material - posters, slogans, leaflets,
illustrations for the partisan press ... This was followed by Kadinjaca and
his imprisonment in the vicinity of Uzice, which announced a painful and
difficult period of the painter’s life. He spent the winter of 1941/42 in a
prison camp in Banjica, in the spring of 1942, he was escorted to a prison
camp in Norway, where he stayed until May 1945. He is one of the few
who survived and returned to the country.
At the end of the war, Dragoljub Vuksanovic continued his
professorial and painting engagement, first in the Grammar School in
Uzice, and from 1953 in Smederevska Palanka, where he quickly gained
the reputation of a significant personality of the town and a favorite
teacher. It was in the town, around the river Jasenica, that he spent the
most beautiful and fruitful years of his creative life and reached the peak
of his artistic expressionist creativity. After retirement, he moved to
Belgrade where he lived and created for the rest of his life, that was the
time in which he could fully devote himself to painting.
As a great drawer, at the beginnings of his artistic work he mostly
made drawings. Later he got rid of strictly academic postulates, giving
primacy to the densely applied expressionist colour.
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Драган ТОМАНОВИЋ
рестауратор и конзерватор
Народни музеј Ужице

УДК: 75.05.046.3.025.3/.4(497.11)
75.05.046.3 Лазовић С.

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

ЦАРСКЕ ДВЕРИ ИЗ ЦРКВЕ БРВНАРЕ
У СЕВОЈНУ- КОНЗЕРВАЦИЈА И
РЕСТАУРАЦИЈА
Апстракт: У раду се говори о рестаурацији и конзервацији
царских двери са иконостаса (1772-1779) из старе цркве брвнаре
у Севојну, код Ужица. Ове радове је финансирало Министарство
културе и информисања Републике Србије. Пројектом (бр. 401-01116/2015-02) је руководио Драган Томановић, сликар рестауратор у
Народном музеју Ужице у току 2015. године. Познато је да су царске
двери осликане 1779. године
Кључне речи: црква брвнара у Севојну, Симеон Лазовић,
иконостас, царске двери, 18. век.

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 одобрило је средства за пројекат
под називом „Конзервација и рестаурација царских двери и икона из
цркве-брвнаре у Севојну“. Рестаурација је обухватила четири иконе
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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). 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).

Слика 1. Запис на царским дверима1

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“. Лазовић је,
такође, насликао и икону Светог Киријака Отшелника (са потписом
„Симо зограф“) која је власништво манастира Никољац, што су
његова прва позната дела.2

Станић, Р. „Сликарска делатност Симеона Лазовића у ужичком крају“. Ужички
зборник 2, Ужице: НМУ, 1973, 69, 351.
2
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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Царске двери - резбарија, сликани
делови и распоред фигура
Царске двери су дводелна целина коју чине лево и десно
крило, оне представљају централни део простора на иконостасу.
Сликане делове ове целине чини дводелна сцена Благовести у којој
Арханђел Гаврило доноси Богородици вест о њеном безгрешном
зачећу. Сликане двери као тема оваплоћења устаљују се на царским
дверима иконостаса, већ од средине 12. века где се тема повезује
са Језекиљевим пророчанством и веровањем о безгрешности
Богородице: „Врата кроз која ће Господ проћи, а која ће остати
затворена“.3 Појава сликаних попрсја пророка Давида и Соломона
у медаљонима изнад композиције Благовести редовна је од почетка
16. века.4

Слика 2. Царске двери са старозаветним
пророцима Соломоном и Давидом (1779):
Пресвета Богородица 119,5x36х3цм и
Арханђел Гаврило 121х33х3цм5

Старозаветна најава.
Пејић, С. „Царске двери из Стјеника“, Саопштењa XXII-XXIII, Београд:
Републички завод за заштиту споменика културе, 1990-1, 249-256. Посећено:
10.07.2015, доступно на:
http://www.heritage.gov.rs/cirilica/saopstenje_22_23_1990_1991.php
5
Затечено стање. Фото: Драган Томановић, 2015.
3
4

265

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Драган Томановић, конзерватор и рестауратор, др Виолета Цветковска

Царске двери из цркве брвнаре у Севојну (слика 2) су
правоугаоног облика, горе полукружно заобљене од спољашње
стране ка врху у средини, са благим степенастим урезом који указује
на звонолик облик настао под утицајем барока6. Гледано са лица
двери, на средишњем делу код спајања крила, постављен је на
десном крилу тордирани стубић. По читавој површини техником
дубореза урађен је плитак, богат рељеф, који оквирује кружне и
елипсасте равне површине у које су насликане иконе. Лучни облик
крила и спољашње ивице прати једноставна бордура, изведена
цинобер црвеном бојом. Тордирана лајсна је у облику спирално
увијене форме коју граде два ваљкаста елемента у облику стуба са
стопом у доњем и капителом у горњем делу где се обично насади
мањи резбарени крст. Ова лајсна дели лево и десно крило и покрива
њихов спој. Основни доминантан резбарени мотив је изведен у
флоралном облику као чист мотив који се понавља и чини основ за
формирање и повезивање целине резбарије. Сви рељефно изведени
мотиви су по површини позлаћени, док је њихова позадина изведена
посребривањем. У кружна поља која чине медаљоне као и елипсаста
поља са сценама Арханђела Гаврила и Богородице, појединим својим
деловима улазе и резбарени елементи.
У елипсастим медаљонима на левом и десном крилу царских
двери приказани су Богородица и Арханђел Гаврило у стојећем
ставу а изнад њих су у мањим кружним медаљонима приказани
старозаветни пророци Соломон и Давид који су представљени
допојасно (слика 1). Позадина је изведена у два нивоа: дољи смеђи
ниво који указује на природу и горњи плави који представља небо.
Пејзаж у позадини указује на то да се они налазе у екстеријеру са
природним окружењем. Пророк Давид држи у левој руци развијени
бели свитак са тамним словима, на глави му је златна круна. Одевен
је у цинобер црвени хитон са огртачем кобалтно плаве боје који је
закопчан агафом испод браде. Како се наводи у неким сачуваним
Ерминијама, на њиховим свицима исписан је уобичајеног садржаја
текст за њихово присуство на сцени Благовести: „Слушај кћери, и
приклони ухо своје“ (Слиши дши, вижд и приклони ухо твоје) или
„Слушај душу и види и приклони ухо своје и заборави људе твоје и
дом оца твог“, као парафраза на Псалам 45,10 и Приче 31,28: „Слушај
кћери, погледај и прислухни: заборави свој народ и дом оца свог“.
6

Пејић, С.,нав. дело, 252.
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Такође, може се наћи и текст на свитку који држи Соломон:
„Премудрост сазда себе у храм и утврди столп“ (Приче, 9:1).
Арханђел Гаврило и Богородица су благо, трочетвртински
окренути једно ка другом. Богородица, која стоји у ставу контрапоста,
налази се на десној страни царских двери, насликана одевена у тамни
црвени мафорион и плаву одору, прожету префињеном златном
орнаментиком. Плава и црвена одора указују на симболику божанске
и људске природе. На рубовима мафориона насликана су оивичења у
златовезу са геометријском орнаментиком и дугим златним ресама.
Десном руком благо додирује отворену књигу (Свето Писмо), која се
налази на столу, прекривеном зеленим столњаком, док је њена лева
рука у положају молитве (или изненађења, јер прима благе вести),
симболизовано дланом окренутим ка споља. Иза ње је насликана
архитектура што указује на то да се у тренутку примања вести
налазила у затвореном простору, односно у храму. Изнад ње, са
десне стране, приказана је црвена храмовна завеса, односно велум.
Са њене леве стране, на столу, у некој врсти вазне, налази се букет
белих кринова који указују на њено безгрешно зачеће. Изнад ње, са
леве стране, приказан је бели голуб који силази са небеског коридора,
као симбол Светог Духа. На раменима и капи, налазе се укупно три
звезде које указују на њену девичанску природу.
Арханђел Гаврило се налази на левој страни царских двери,
у стојећем положају, у трочетвртинском ставу. У десној руци држи
букет белих кринова док левом руком показује ка Богородици.
Доња хаљина му је плаве боје прекривена златном горњом одором,
стихаром. Огрнут је плаштом тамне црвене боје са финим златовезом
и геометријском орнаментиком истоветном као и на одећи Богородице
са десном ногом којом је закорачио ка њој. Крила су му тамно сиве
и маслинастозелене боје. Позадина је, као и на Богородици, урађена
у два плана, односно две зоне: плава и светлије насликан црвени тон
пода по ком су исликане беле кружне геометријске декорације.
Инкарнати су сачињени од тамног окера са маслинастим
сенкама. Инскрипције су исписане, уобичајено за Лазовиће, у белој
и црвеној боји.7 Запис који се налази на њима је спојен, почиње на
десној (нашој левој) страни царских двери где се налази Богородица
и завршава се на левој половини, испод ногу Арханђела Гаврила.

7

Медаковић, Д. Путеви српског барока. Београд: Прометеј, 1961.
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Царске двери су уметнуте у плитки прелепи дуборезни рељеф
са флоралном орнаментиком, специфичан за дело Лазовића. Сви
рељефно изведени мотиви су позлаћени, са појединим сребрним
партијама у позадини. Дуборез залази у све површине предвиђене
за сликани део, у облику листова и врежа лозице. Сцене Богородице
и Арханђела Гаврила урађене су у оквиру елипсастих површина док
се пророци налазе у мањим кружним медаљонима. На десном крилу,
у дуборезу који повезује сцену Богородице и горњу сцену пророка
Давида, као и на другом крилу двери где је приказан Гаврило а
изнад њега пророк Соломон, налази се у средини крупнији цветни
орнамент из ког излазе по две уплетене гранчице винове лозе које
се завршавају листовима и грожђем. Истоветни цветни орнамент
јавља се на више места укомпонован на оба крила, у дну, по
средини, испод сцене Богородице и испод сцене Арханђела Гаврила.
Током времена у доњој зони испод медаљона са Богородицом био
је оштећивањем потпуно уништен и замењен приликом ранијих
нестручних интервенција простом дуборезном шаром на другој
дасци која је накнадно на то место причвршћена. Може се закључити
да је дуборезна флорална орнаментика на оба крила Царских двери
правилно распоређена и симетрична.
Приметан је, и наизглед, необичан распоред фигура на
појединим иконама Лазовића. Наиме, нарочито видљиво је да се на
царским дверима не прати уобичајена сцена. Богородица се налази
са леве уместо са десне стране (слика 2). По западном стилу читања
слика, догађај креће са леве и завршава се на десној страни, тако
да Арханђел Гаврило који доноси вест мора бити на десној страни,
окренут ка Богородици. Међутим, приручници који су стизали
до Лазовића, са студијама ренесансних и барокних портрета и
деловима архитектуре, свакако су имали коректну опрему. Наводећи
још неколико сличних обртања сцена, Милосављевић закључује
да су Лазовићи једноставно копирали репродукције тако што су
их прислањали на стакло и прецртавали оловком на папир, те тако
добијали обрнуте сцене. „Због неправилног окретања постављани
цртежи и скице постављани су супротно у односу на оригиналне
графичке илустрације“.8

Милосављевић, Д. Заоставштина сликарске породице Лазовића. Прибој:
Раднички универзитет „Пиво Караматијевић“, 1990, 35.
8
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Дијагностициранје затеченог стања
Царске двери (слика 2) затечене су у веома лошем стању. Оне
су биле аплициране на нови носач који је урађен да би сачувао све
њихове поломљене делове. Може се закључити да су двери претходно
биле насилно изломљене на више комада јер је оригинални дрвени
носач претходно био сачињен од здравог нецрвоточног дрвета.
Последице насилног ломљења биле су уочљиве на свим одвојеним
и фрагментованим деловима. Да би сачували ове делове двери у
једну целину непознати „мајстори“ тога времена, причврстили
су их кованим ексерима и тако повезивали са новим дашчаним
носачем. Укивани ексери су у великом броју пролазили и кроз сам
сликани део и том приликом знатно га оштетили. Видно су били
приметни недостајући делови двери нарочито у самим спојевима
фрагментарних целина.
Највеће оштећење налазило се у доњем левом делу двери
где је недостајао оригинални део (слика 2). Претпоставља се да је,
када су саниране двери са новим носачем, урађена реконструкција
са простом орнаменталном паром која је видно различита од
оригиналне. Наиме, геометријска, кружна орнаментика припада
народној традиционалној дуборезној декорацији.
Царске двери су у свим деловима затечене расушене и
распукнуте. Нарочито су биле приметне вертикалне линијске
пукотине. Десна страна двери, у доњем делу, је потпуно изгубљена.
У неком периоду су невешто урадили надоградњу. У левом делу
двери, у доњем средишњем делу дубореза, такође недостаје велики
део. Изведена позлата на дуборезу била је у већем делу огуљена.
Може се уочити да дрвени носач двери није био толико
оштећен црвоточином колико је био механички, насилно уништен
(ломљен).
Тордирана лајсна, тзв. бинија, је спојна лајсна на дверима
која је била са стране закована и туткалом залепљена за јужно
крило царских двери. Ова лајсна израђена је у облику тордираног,
уплетеног дрвеног стуба који на врху има капител а при дну стопу са
декорисаном флоралном орнаментиком која је изведена на средини
тог стуба. Ова лајсна дели лево и десно крило и покрива њихов спој.
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Подлога на царским дверима је била растрешена, трошна и
нестабилна. Изведена и урађена је у врло танком слоју, класична
(кредно-туткална без платнене арматуре). Бојени слој је био знатно
оштећен и недостаје га у великим површинама, потклобучен је и
изљуспан (слика 2). На површини бојеног слоја постојала су и бројна
оштећења од гребања и убода.
Постоје и многобројна механичка оштећења видљивих са
лица насталих закивањем кованих ексера кроз бојени слој, подлогу
и носач. Наиме, приликом повезивања растављених и поломљених
делова на придодат секундарни дрвени носач са задње стране
употребљено је 89 комада кованих ексера и четири коване шарке.
Уочено је да је бојени слој у великој мери нестабилан,
односно, да подлога обилује и великим бројем потклобучених,
изљуспаних и отпалих делова са бојеним слојевима. Велики
конзерваторски изазов био је како решити овај проблем и сачувати
све нестабилне, потклобучене и пулверзиране бојене површине.
Одмах је приступљено превентивном фиксирању многобројних
делова нестабилних бојених површина на оба крила царских
двери. Постепеним и дуготрајним размекшавањем испуцалих
и деформисаних слојева натапањем топлим раствором туткала
вршено је повезивање и враћање нивоа бојеног слоја у првобитни
положај. Затим је вршено фиксирање потклобучених површина
подлоге са бојеним слојем постављањем комада фластера од танког,
финог јапан папира. Након стабилизације фејсинга настављено је
са инјектирањем испод подклобученог слоја подлоге топлим 7%ним раствором зечјег туткала. Овако третирана оштећења су затим
постепено под благим притиском пеглана специјалним малим
рестаураторским пеглама са врхом од прохрома на температури
до 60 степени. Испод пегле је постављена термо-стабилна фолија
(мелинекс). По извршеном фиксирању, влажним тампоном вате
(натопљеним у млакој води) лагано је и дуго постепено отапан, а
затим уклоњен слој јапан папира са третиране површине бојеног
слоја. Овим поступком је извршена превентивна и трајна заштита за
очување свих делова бојеног слоја на царским дверима.
Током процеса фиксирања, оба крила царских двери су
постављена и остала су тако у хоризонталном положају. Након
завршетка процеса фиксирања, двери су тако обезбеђене, затим су
биле подвргнуте третману дезинсекције инсектицидима и биоциднофунгицидним средствима. Након тога, уследила је метода детектовања
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степена раширености оштећења, тако да се могло приступити процесу
консолидације дрвеног носача. Посматрањем делова двери из свих
углова и површина, уочен је велики број излетних отвора насталих
услед деструктивног деловања ксилофагних организама. Носач
двери је састављен из више комада дрвета а на самим комадима су у
камбијумском делу биле груписане веће количине излетних отвора.
Познато је да је поткорни део дрвета мекши и подложнији утицају
ксилофагних инсеката. Оба крила царских двери стављана су у
затворену комору (сандук за дезинсекцију). Поступак је понављан
три пута по 21 дан са перманентним премазивањем средством за
дезинсекцију (Belocid).

Столарске интервенције
Санација дрвеног носача на царским дверима је подразумевала
комплекснији столарски захват. Најпре је било неопходно ослободити
царске двери од секундарног носача (слика 3), односно извадити све
ексере (89 комада) који су били заковани кроз икону (слика 4).

Слика 3. Ослобађање од секундарног носача9

9

Фото: Драган Томановић, 2015.
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Слика 4. Вађење ексера

Слика 5. Изглед оштећења
након вађења ексера10

10

Фото: Драган Томановић, 2015.
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Метални ексери (слика 4) су у већем обиму оксидирали а
трагови оксидације су остали и на дрвеном носачу (слика 5). Уклањање
ексера је извођено на више начина: избијањем под ударцима чекића
или одсецањем глава. Већина њих је уклањана веома пажљивим
извлачењем. За вађење појединих ексера коришћене су полуге које
су постављане на дрвене пакнове како би оштећења бојеног слоја
приликом извлачења била минимална.
Тек када су дрвени носачи царских двери били ослобођени
помоћних носача, могло се видети како је Лазовић сликао полеђину
царских двери. Одвајањем помоћних (секундарних) носача од
оригиналних носача царских двери видело се да је једно од два
крила ломљењем било раздвојено у осам делова. Столарском
методом тзв. „кексирања“ (уметање кружних пакнова са обе бочне
стране по пукотинама) вршено је спајање свих одвојених делова
на сваком крилу двери. На полеђини сваког крила царских двери
било је неопходно урадити нове конструктивне елементе, односно,
конусне кушаке (лептирастог облика) а по пукотинама одвајања
постављени су пакнови лептирастог облика који имају функцију
блокатора дилетацијских кретања у дрвеном носачу. На дрвеном
носачу су постојала велика оштећења, па чак и мањи делови који
су недостајали. Спајањем, лепљењем и уметањем кружних пакнова
са обе стране су спојени делови дрвеног носача двери. Недостајући
мањи делови израђени су из посебно одабраног и за то припремљеног
дрвета које је исечено на уске лајсне, ламелирано и уграђено
спајањем. На овај начин је била могућа надоградња испуњавањем
неправилних облика удубљења и других недостатака самог дрвеног
носача. Исечене лајсне су у првом слоју постављане хоризонтално
а у другом вертикално како би се ојачала кохезија паркетаже, тиме
повезала целина а испуном нивелисала дебљина носача двери.
На оба крила царских двери дрвени носач је био знатно
очуванији јер није било видних трагова црвоточине. Консолидација
је спроведена премазивањем са спољне стране раствором (25%)
синтетичке смоле (Паралоид Б72) у ацетону.
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Конзерваторска истраживања
(пробе чишћења)
Поступак чишћења прво је спроведен сондажним испитивањем
поступно почев са блажим растворима ка јачим (слика 6). Након
утврђивања учинка резултата пробних тестова основни раствор је
повремено модификован у зависности од потреба третирања флека
различитог порекла: воска, уља, парафина, чађи, и других нечистоћа.
Затечени су местимично дебели слојеви гарежи и нагорелог лака који
је у великој мери кракелирао. На многим местима биле су покапане
сликане површине воском, парафином и сагорелим уљем из кандила.

Слика 6. Фазе чишћења и пломбирање, пророк Соломон11

Заштитни лак је, услед лоших услова чувања, потамнео и
на себе примио много слојева прљавштине па је било неопходно
уклонити га. Током уклањања нагорелог слоја лака, царске двери
са пророцима, односно сликарство Лазовића указивало је на богате
колористичке вредности.
Сва оштећења на сликаним деловима царских двери
(љуспање, потклобучење, угребани трагови, отпали фрагменти
бојеног слоја са подлогом, нагорели делови и друго) су морала бити
припремљена одмашћивањем и чишћењем од наслага нечистоћа да
би била постављена подлога за наредну фазу конзервације, односно
рестаурацију бојеног слоја - ретуш. Припреме за ретуше су се морале
пажљиво урадити да пломбе не би прелазиле по бојеном слоју и да

11

Исто.
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буду добро изнивелисане са оригиналним бојеним слојем као и да
имају усклађену 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 је урађена премазивањем
7% ратсвором туткала преко свих оштећених површина. Посебно су
на тај начин ојачане и ивице оригиналног бојеног слоја. У наредним
слојевима у раствор туткала је додата фино просејана бир креда и
из више премаза добијен је слој који је у каснијој фази обрађен и
доведен у нивелацију са оригиналним бојеним слојем. У завршној
фази пломбе су посебно обрађиване како би се приближиле текстури
граничних делова бојених слојева, односно, да би се касније на њима
могла урадити адекватна рестаурација бојеног слоја, тј. ретуш.
Када су пломбе припремљене и постављене, њихова обрада је
вршена механичким путем, скалпелима и финим брусним папирима,
уз пажљив рад како се бојени слој не би оштетио.

Закључна разматрања: реконструкције и
рестаурација бојеног слоја - ретуш
На царским дверима било је неопходно на више механичких
оштећења носача, подлоге и бојеног слоја извршити реконструкције
на оба крила. На левом крилу, у дуборезној орнаментици изнад
Богородице недостајало је неколико фрагмената у горњем слоју
дрвеног носача. У доњем делу дрвеног носача испод медаљона са
Богородицом било је већих механичких оштећења дрвеног носача
са резбаријом. Недостајао је у доњем десном углу декоративни
резбарени фрагмент који уоквирује сликани слој. У потпуности
је био уништен доњи део оригиналног носача испод дела који
захвата површина на којој је била закована даска са наивним
дуборезним орнаметном. Овај придодати фрагмент није уклоњен
већ је остављен као део једног историјског аматерског покушаја
очувања и заштите двери. Остала изведена реконструкција на
свим недостајућим фрагментима носача је пратила форму и ток
оригиналне дуборезне орнаментике.
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На десној страни крила царских двери, највеће оштећење
је било на носачу у доњем, средишњем делу, испод медаљона са
Арханђелом Гаврилом на коме је недостајао резбарени цветни
орнамент који је реконструисан у дрвету. Изведена реконструкција
недостајућих резбарених делова пратила је форму и ток оригиналне
дуборезне орнаментике.
Ретуши су били неопходни на свим деловима царских двери:
Богородица, Арханђел Гаврило, пророк Соломон, пророк Давид,
спољашњи црвени рам и дуборезна орнаментика. Највећи део
оштећења бојеног слоја претрпеле су фигуре Арханђела Гаврила
и Богородице, односно првенствено њихове драперије, руке, ноге
и делови лица. 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 су више претходних
истраживања пре интервенисања, односно након јасног утемељења
на основу проучавања оригиналне технике сликара и његовог стила.
Истраживање је обухватило упоредну анализу сликаних царских
двери из Цркве Христовог вазнесења у Кућанима (1780) и Цркве
Светог Николе у Брезови код Ивањице (1805) које су рађене по истом
предлошку.
Приликом наношења боје, пажња је нарочито 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 на оригиналу, нарочито у спектралној
(боја и транспарентност), геометријској и комфигуралној
подударности (сјај, текстура и импасто).
Туткално-кредна препаратура на пломбираним деловима,
обрађивана тако да следи и повезује околну текстуру потеза четке
и кракелура, а сјај сликаних ретушираних делова такође је умањен
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. На тај начин је на
површинама, нарочито на појединим деловима одежди Арханђела
Гаврила и Богородице, где није било могуће реконструисати цртеж
и оригиналну боју у потпуности, одређен општи неутрални тон
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прилагодљив свим осталим тоновима на слици који је омогућиио
реинтеграцију и бољу „читљивост“ композиције. Како би се избегао
утисак да су ретуши много хладнији од оригиналног сликаног
слоја, коришћени су пигменти са мањим степеном покривности а
лазури су допринели да се постигну одговарајући тонови ретуша, у
смеру кретања изворних потеза четкицом, према потребном степену
засићења околних изворних тонова сликаног слоја.

Слика. 7. Царске двери после рестаурације и конзервације12

12

Исто.
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Иконе на којима је спроведена рестаурација и конзервација
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
спашавања 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.
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.
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Summary

The Royal door from Sevojno wooden church conservation and restauration
Abstract: The paper deals with the restoration and conservation
of Royal doors, 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. It is known that royal doors were painted in 1779.
Key words: wooden church, Sevojno, Royal doors, Simeon
Lazovic, iconostasis, 18th century.
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Славица СТЕФАНОВИЋ
музејски саветник
Народни музеј Ужице

УДК: 32:929 Ђурић М.
726.825(497,11)

СПОМЕНИК ПРОТЕ МИЛАНА Ђ. ЂУРИЋА
Апстракт: Рад је уприличен поводом стогодишњице смрти
проте ужичког Милана Ђ. Ђурића, народног посланика, једне
од најзначајнијих личности ужичког краја друге половине XIX и
почетка XX века, вечитог борца за остварење идеје националног
уједињења. Као војни свештеник Ужичке војске у Првом светском
рату, стар и уморан, повлачи се преко Албаније и долази у Скадар
и Љеш. Тешко болестан прелази у Рим где је, након лечења,
преминуо 1917. године. Околност да је сахрањен у туђини, да су
његови посмртни остаци пренети у земљу тек након девет година
и сахрањени, уз највеће државне почасти, у породичној гробници,
у гробљу на Доварју у Ужицу, где му је као великану заслужном за
отаџбину подигнут монументални споменик, како би његов лик
и дело били урезани у колективно сећање нације, намеће се као
закључак да не сме бити заборављен од потоњих генерација. Овим
радом, пре свега, желимо да укажемо на стање у коме се налази
надгробни споменик проте Милана Ђурића, и да је неопходна
хитна конзерваторска интервенција, како не би доживео судбину
споменика Илије Наранџића и других знаменитих личности са
Белог гробља и гробља на Доварју у Ужицу.
Кључне речи: прота Милан Ђ. Ђурић, народни посланик,
Ужице, Рим, Доварје, закон о народном признању заслужним за
отaџбину, ексхумација, гробље, споменик, рестаурација.
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У политичком животу Србије појавио се седамдесетих
година XIX века и пуних четрдесет година бориo се што у посланичкој, што у свештеничкој одори. За народног посланика, као
представник свог народа у скупштини, биран је двадесет један
пут. Са скупштинске говорнице износи своје мишљење, даје
смернице и предлоге о разним питањима, води расправу са
посланицима. Поштујући његову способност, народ га бира, тако
да већ на почетку своје четврте деценије ступа на најважније
политичке позиције, на место потпредседника Народне скупштине
и потпредседника Главног одбора Радикалне странке. Свој живот
посветио је политичком, културном и привредном развоју ужичког
краја. Запажена су његова залагања за изградњу железничке пруге,
повезивање западних и источних крајева Србије са главном пругом
и борба против просветне заосталости. У том смислу, немерљиве
су његове заслуге за почетак радова на изградњи железнице на
релацији Сталаћ-Краљево-Чачак-Ужице и почетак изградње зграде
Гимназије у Ужицу, 18911.
За постигнуте резултате, одликован је бројним домаћим и
страним, ратним и мирнодопским одликовањима2.
Иако стар и исувише слаб, седамдесетогодишњи прота Ђурић
одржавао је везе са важним личностима Санџака, па је један од
најзаслужнијих за његово заузимање.
Вечита борба за ослобођење доносила му је често мучење и
тамницу, те стално одвајање од породице и напуштање отаџбине.
По одступању српске војске преко Албаније, иако тешко болестан,
на састанцима народних посланика и даље се чује и поштује његово
излагање.

Др Стеван Игњић, Народни трибун прота Милан Ђурић 1844-1917, Туристички
савез општине Бајина Башта, Ужице 1992.
2
Љубица Мацура, Одликовања проте Милана Ђ. Ђурића, Ужички зборник 22,
Народни музеј и Историјски архив у Ужицу, Ужице 1993, 331; Љубица Мацура,
Прота Милан Ђ. Ђурић у служби своме народу, каталог изложбе, Народни музеј
Ужице, Ужице, 1996, 23.
1
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Фотографија 1. Прота Милан Ђ. Ђурић
(Заовине 1884. - Рим 1917.)

Лошег здравственог стања, у поодмаклим годинама, прота
стиже у Рим 1917. године, где га пријатељи упућују на лечење у
санаторијум др Бастелијана3. Постојала је стална брига породице
која у последњим тренуцима није могла бити са њим, али и брига
највиших италијанских званичника. Све до његове смрти, римски
папа слао је свог изасланика у посету болесном проти. Када су у
питању трошкови око протиног лечења, италијанска краљица Јелена
била је расположена да их прими на свој рачун. Сви су се бринули и
распитивали за његово здравље, али ипак, најдража посета му је била
обилазак његовог драгог кумчета, ондашњег престолонаследника,
Јован М. Поповић, Неимари Југославије, Задужбина Велимиријанум, издање
књижарнице Радомира Д. Ђуковића, Штампарија „ Давидовић“, Таковска 32,
Београд 1934, 165.

3
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(а сада) краља Александра коме је кумовао држећи га на рукама
приликом крштења на Цетињу 1888. године, где се тада налазио
као емигрант4. Седамдесетрогодишњи старац предосећао је да смрт
неумитно долази, па је својој деци и пријатељима оставио аманет
да његово тело не остављају у туђини, већ да га пренесу у Ужице.
После дуге болести, прота је умро у Риму 17. маја (30. априла)
1917. године,5 а како се његово тело због ратног стања није могло
сахранити у Ужицу, наредног дана сахрањено је на гробљу у Риму.

Фотографија 2.
Сертификат о смрти
проте Милана Ђ.
Ђурића, Рим 17. маја
1917, Фонд проте
Милана и инг. Здравка
Ђурића, У - 31929/15

ИАУ, Фонд Милан Смиљанић-Сирогојно 1891-1979, Концепт говора у рукопису,
свештеничка делатност, сакупљачки рад о познатим личностима из културног и
јавног живота, завичајне историје и редова свештенства, 1925-1979, кутија XX,
1928,5.
5
НМУ, Фонд проте Милана Ђ. Ђурића и инг. Здравка М. Ђурића, Сертификат о
смрти проте Милана Ђ. Ђурића, Рим 17. маја 1917, У- 31 929/15.
4
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У име малог броја Босанаца и Херцеговаца који су се
окупили на протиној сахрани, опростио се студент Душан
Давидовић, жалостан што је пречасни отац затворио очи у туђини,
окружен и испраћен до вјечне куће само од малог броја пријатеља
и поштовалаца, избјеглих тешком муком испред прљавог мача
теутонских хорди и крвавог ножа славенских издајица6. Бринући о
томе да се име њеног оца не заборави, протина кћер Милица, удата
Станковић, издавала је четрдесетодневни и полугодишњи помен у
старој руској православној цркви у Ници и у Риму7.

Фотографија 3. Плакат за парастос проти Милану Ђ. Ђурићу,
НМУ, Фонд проте Милана и инг. Здравка Ђурића, У-31 929/22

НМУ, Фонд проте Милана Ђ. Ђурића и инг. Здравка М. Ђурића, Говор Душана
Давидовића, студента политичке економије на сахрани проте Милана Ђ. Ђурића,
Рим 1917. (рукопис), У-31 929/20.
7
НМУ, Фонд проте Милана Ђ. Ђурића и инг. Здравка М. Ђурића, Плакат за
парастос проти Милану Ђ. Ђурићу, У-31 929/22.
6
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Председник владе, оснивач и вођа Радикалне странке и његов
дугогодишњи пријатељ, Никола Пашић, исте године, подигао му је
у Риму, надгробни споменик са уклесаним натписом: Своме драгом
проти, и на тај начин показао колико га је ценио и поштовао и
после његове смрти8. А на последњем заседању Народне скупштине
Краљевине Србије, одржаном децембра 1918. године, у импровизованој сали хотела Париз у Београду, пре преласка на рад, одата је
пошта члановима Скупштине који су умрли у земљи и онима који
су умрли у иностранству. Поред имена Андре Николића, Димитрија
Средојевића, Мита Михаиловића, Павла Булића, Чеде Урошевића,
није заборављено ни име проте Ђурића9.
Ни Ужице није заборавило његова добра дела, па се одмах
почело размишљати о ексхумацији његових посмртних остатака.
Иницијативу да се протини посмртни остаци пренесу из Рима
покренуо је Окружни одбор Радикалне странке у Ужицу, још
1922. године, када је штампан проглас како би пријатељи и
поштоваоци његовог дела својим прилозима помогли у настојању
да се проти у Ужицу подигне достојан споменик. Одбор на челу
са Мишом Трифуновићем, председником и народним послаником,
и повереницима за рачански, пожешки, ариљски, златиборски,
црногорски и ужички срез, упутио је апел свим радикалима и
протиним пријатељима у ужичком округу и целој Краљевини
да дају новчане прилоге за пренос посмртних остатака из Рима и
подизање споменика10.
Прота Витомир М. Видаковић, у листу Златибор из 1923.
године, прекорио је оне који нису испунили своју дужност и захвалио
се и објавио списак оних који су приложили средства за подизање
споменика почившем проти Ђурићу11. Тада је прикупљено 2.164
Јован М. Поповић, Неимари Југославије, Задужбина Велимиријанум, издање
књижарнице Радомира Д. Ђуковића, Штампарија „Давидовић“, Таковска 32,
Београд 1934, 165.
9
Брашић Милош, Митриновић Чедомил, Југословенске народне скупштине
и сабори, Последње заседање Народне скупштине Краљевине Србије, 14-21.
Децембар 1918, 1937, 383.
10
Др Стеван Игњић, Народни трибун прота Милан Ђурић 1844 - 1917, Туристички
савез општине Бајина Башта, Ужице 1992, 160.
11
Лист Златибор, 30.04.1923, 3, Списак приложника за подизање споменика
почившем проти Ђурићу: Воја Кукољац Г. Милановац 200, Никола Недељковић
Обреновац од разних лица 296, Влада Живановић ср. нач. у пензији Куманово 200.
Сакупио Чеда Милошевић учитељ из Сече Реке: Новак Милошевић прота 100,
8

286

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

Споменик проте Милана Ђ. Ђурића

динара, што није било довољно за почетак радова, па се наставило
са активностима прикупљања средстава.
Те године, како би се бесмртном великану исказало поштовање и након смрти, на спомен-плочи западног зида цркве Св. Ђорђа
у Ужицу, испред имена генерала Вука Арачића и других ратника,
уклесано је име проте Ђурића12. У то време, показујући бригу о

Чеда Љ. Милошевић учитељ 20, Видосава Керковић учитељица 20, Сретен Томић
трг. 20, Жарко Зарић 10, Драгиша Живковић 10, Миљко Спасојевић 10, Радосав
Тодосијевић 10, Драгоје Јаковљевић 10, Стеван Ђурић 5, Владимир Обрадовић 5,
Миладин Јевтић 5, Тодор Васовић 5, Грујица Станчић 5, Драгић Ребић 5, Павле
Радовановић 5, Глишо Митровић 5, Гвозден Ђуровић 5, Павле Николић 5, Игњат
Максић 5, Гвозден Перишић 5, Марко Павловић 5, Гвозден Васиљевић 5, Милош
Обрадовић 3, Ранисав Арсенијевић 3, Рајко Митровић 2, Станимир Глигоријевић
2, Вељо Ребић 2, Обрен Митровић 1, Вукашин Зарић 10, сви из Сече Реке. Млађен
Станојевић 10, Павле Ћитић 10, Лазар Гудурић 10, Тодор Гудурић 10, Рацо
Гудурић 10, Боривоје Јолић 10, Јагода ж. Јеврема Станића 10, Михаило Станић
10, Новак Митровић 10, Вилотије Мулић 10, Симо Николић 5, Драгоје Ћитић 5,
Бошко Миловановић 10, Новица Тоскић 10, Ђорђе Димитријевић 10, Вукашин
Николић 10, Владе Ненадић 30, Љубо Ненадић 20, Милоје Ђурић 30, Средоје
Ненадић 10, Негован Неговановић 10, Милан Станић 20, Светозар Прљевић 20,
Милосав Станојевић 10, сви из општине Љубањске.
Прикупио Милош Л. Тришић ст. поште Гроцка: Јован Живадиновић апотекар
Гроцка 30, Пера Јовановић комита Београд 20, Коста Малешевић трг. Гроцка
10, Ђура Стојковић деловођа Умчаре 10, Живко Бркић 10, Др Аца Стефановић
лекар 10, Драгољуб Ђорђевић инвалид 10, Милош Петровић «обућина» трг. 10,
из Гроцке.
Прикупио Радован Стојановић из Мачката: Радован Стојановић 20, Миливоје
Обрадовић свештен. 50, Витомир Шопаловић 30, Владимир Брковић 20, Будимир
Стојановић 10, сви из Мачката.
Прикупили О. Тамбурић и Мл. Гојгић из Пожеге: Др Живојин Миленковић лекар
60, Веселин Тошић трг. 60, Миладин Стевановић учитељ 50, Радоица Ђокић судија
50, Илија Илић каф. 50, Љуба Радовановић бојаџ. 50, Драгомир Милићевић кондукт.
30, Милан Станчић трг. 30, Обрад Тамбурић трг. 20, Стеван Мирковић апотек. 20,
Љубиша Антонијевић трг. 20, Анта Поповић шеф 20, Мијалко Средојевић писар
20, Ђорђе Бројловаки лекар 20, Видосав Ђоковић обућ. 10, Светислав Алексић
трг. 20, Љубивоје Јовићевић трг. 10, Милорад Каргановић трг. 10, Живко Танкосић
казан. 10, Младен Гојгић трг. 10, Ђуро Николић 5, Никола Петронијевић 5, Новак
Недовић 5, Вукадин Пантовић 10, Страхиња Стефановић и Радован Павловић 20,
сви из Пожеге.
12
Колико је његова личност била цењена и поштована и након његове смрти, говори
податак да је његово име било уклесано на четири спомен-плоче у ужичком крају:
на цркви Св. Ђорђа у Ужицу, на манастирској цркви у Рачи, на спомен-капели у
родном селу Заовине и на спомен-чесми у Сињевцу.
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изгинулим и помрлим у земљи и иностранству и желећи да очува
достојанство, новоформирана држава Краљевина Срба, Хрвата
и Словенаца предлаже Закон о народном признању заслужним
за отаџбину. Лист Политика из 1923. године, на другој и трећој
страни, упознаје нас са предлогом закона који би предвидео
пренос посмртних остатака из иностранства о државном трошку,
првенствено се мисли на председника Народне скупштине Андру
Николића, војводу Радомира Путника, министре, команданте
дивизија, народне посланике, међу њима и проту Ђурића. Размишља
се и о суми од десет милиона динара која би се издвајала у буџет
сваке године како би се у Београду подигао храм на чијим зидовима
би била исписана њихова имена13.
На седници Народне Скупштине од 3. августа 1925.
једногласно је примљен Пашићев законски предлог о признању
заслужним за отаџбину, а известилац већине, Јоца Лалошевић,
додао је да ће Београд остати празан и недовршен, неће бити
права престоница ако се у њему не подигне храм - споменик за
ослободиоце14. Храм је био предвиђен као место у коме ће, као у
француском Пантеону, бити сахрањени великани и хероји које ће
славити цео свет.
На ванредном сазиву Народне скупштине Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца за 1925. годину, изгласан је и донет, у име народа
и отаџбине, поред осталих, и Закон о народном признању заслужним
за отаџбину15. На основу тог закона, Министарству вера образовало
је стални Одбор за извршење овог Закона чији је председник био
генерал Душан Стефановић, канцелар Краљевих ордена који је од
Министарства финансија издејствовао кредит од десет милиона
динара за пренос посмртних остатака и подизање Пантеона. У
закону су поменути само Андра Николић, министар просвете и
посланик који је сахрањен у Паризу, Стојан Новаковић, председник

Аноним, Пројекат закона о народном признању заслужним за отаџбину, Политика
09. 10. 1923, 2, 3, Мр Виолета Н. Обреновић, Пантеон-Храм ослободиоцима,
Српска меморијална архитектура 1918-1955, Универзитет у Београду, Филозофски
факултет, Одељење за историју уметности, докторска дисертација, Београд 2013,
211-220.
14
Време, Признање заслужним за отаџбину, 04. 08. 1925, 3.
15
Брашић Милош, Митриновић Чедомил, Југословенске народне скупштине и
сабори, Народна скупштина под уставом из 1921 (1923-1929) НСКЈ, 1937, 377-383.
13
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владе Краљевине Србије, који је привремено сахрањен у Нишу, и
прота Милан Ђурић, чији су посмртни остаци сахрањени у Риму.
Већ наредне године, Министарство вера донело је нацрт
програма за пренос посмртних остатака и других наших великана
сахрањених у иностранству. Преко посланства су организована
превозна средства и дозволе за ексхумацију. Породице су по овом
закону имале право да траже да се пренос посмртних остатака
изврши о трошку државе. Међутим, како је број помрлих и схрањених
у иностранству био велики, било је неизводљиво да се та законска
одредба испоштује до краја16.
Пошто није било довољно средстава да се заслужни великани
сахране у првобитно замишљени Храм-Пантеон, то је донета одлука
да се они сахране у привремене гробнице и да им се уз споразум
са њиховим породицама подигну споменици. На изради пројеката
за споменике, који ће се сваком од великана на гробу подићи,
ангажовано је Министарство грађевина са начелником Пером
Поповићем17, архитектом.
У септембру 1926. године, Одбор за извршење Закона о
народном признању, у договору са породицом преминулог проте
Ђурића, одлучио је да се његови посмртни остаци из Рима пренесу
у породичну гробницу на гробљу у Доварју где су сахрањени његова
супруга Вишња и рано преминула деца, Љубица у 22. години и Ђорђе
у 20. години живота.

Лист Време, Пренос посмртних остатака наших великана из иностранства у
Београд, 25.06.1926, 3
17
Петар Ј. Поповић (Прилеп 1873 - Београд 1945) српски архитекта, начелник
Министарства грађевина Краљевине СХС, Члан Српске краљевске академије.
Осим запажених остварења на пољу архитектуре, био је ангажован и на пољима
хералдике, историографије и вексилологије. Детаљније видети у: Шипка
- Ергелашев, Петар Поповић - Живот и делатност, ЗЛУМС 16, Н. Сад 1980;
Данијела Милошевић, Архитекта Петар Ј. Поповић (1873-1945) Универзитет
у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, докторске
студије, Београд 2012.
16
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Фотографија 4. Лист IL PICCOLO, Ексхумација посмртних остатака
проте Ђурића из Рима у Србију, НМУ, Фонд проте Милана
и инг. Здравка Ђурића, У - 31 935/12

Преко надлежних министарстава, обезбеђена је дозвола за
ексхумацију тако да је 2. новембра 1926. са гробља у Риму, ковчег
проте транспортован у Србију, а италијански лист је наредног
дана објавио фотографију ексхумације и обавестио да ће прота
бити сахрањен у Пантеон славних патриота. Свечаном чину у
Риму, присуствовали су министри из Југославије и представници
Ватикана, протин син Драгиша, доктор филозофије, угледни српски
и римски званичници18.

Италијански лист „Il piccolo“ од 3. новембра 1926, објавио је фотографију и
кратак текст који се односи на ексхумацију посмртних остатака проте Ђурића из
Рима у Ужице.
18
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У дану националне захвалности, како је лист Време назвао
дан када су у Београд из иностранства допутовали ексхумирани
посмртни остаци војводе Радомира Путника, Андре Николића
и других великана извршен је помен у Саборној цркви коме су
присуствовали Краљ и Краљица, а потом и сахрана на Новом гробљу.
Истога дана, како би им се указало подједнако поштовање, тела
народних посланика Мите Михаиловића из Нице и проте Ђурића
стигла су из Рима у Београд, а одатле у родна места како би била
сахрањена. Дневни лист Политика објавио је да су на погреб покојног
проте из Београда отпутовали Марко Трифковић, председник
Народне скупштине, Милорад Вујичић, министар грађевина, и
Андра Станић, народни посланик19. Проту је у вечерњим сатима,
пут Ужица, са београдске железничке станице, поред Пашићеве
супруге Ђурђине, испратило преко две стотине његових земљака.
Исказујући захвалност и велико поштовање, у возу су поред ковчега
са протином породицом били народни посланици, пријатељи и
министар просвете, његов најближи политички сарадник, Милош
Трифуновић, који је испред ужичке цркве одржао пригодан говор
опростивши се од апостола народног уједињења.20
Одбор за сахрану посмртних остатака штампао је плакат
којим позива све протине поштоваоце из целе Ужичке области да
одају пошту великану јер народ који не би умео поштовати своје
великане, не би заслуживао ни да их има! На станици у Ужицу
приређен је величанствен дочек. Стајала је постројена почасна
чета војника, певачко друштво Златиборска вила и хор ученика
Учитељске школе, велики жупан, господин Петковић, директор
Ужичке гимназије, Павле Вујић, представници цивилних и војних
власти, соколи, ученици и свештенство.

Лист Политика, Погреб проте Ђурића, 08.11.1926, 7.
Лист Златибор, бр. 15, 15. новембар 1926. Говор Милоша Трифуновића
приликом преноса посмртних остатака Милана Ђурића, проте, из Рима у Ужице,
на Митровдан.
19
20
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Фотографија 5. Три официра носе многобројна протина одличја,
иза су венци... Сахрана проте Милана Ђ. Ђурића, снимио Илија Лазић,
Народни музеј Ужице, Фонд проте Милана и инг. Здравка Ђурића, У-31 929/6

Фотографија 6. Ужице не памти величанственији спровод, Сахрана проте
Милана Ђ. Ђурића, снимио Илија Лазић, Народни музеј Ужице,
Фонд проте Милана и инг. Здравка Ђурића, У-31 929/6
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У огромној поворци, поред ужичких сељака и варошана,
били су присутни Краљев изасланик, генерал Јеша Дамњановић,
представници Краљевске владе, изасланици Народне скупштине,
командант четвртог пешадијског пука, Драгиша Ковачевић са
официрима ужичког гарнизона, разна друштва и удружења. Запажен
је и велики број изасланика из Санџака, нарочито из Пљеваља,
Пријепоља, Нове Вароши и Прибоја. Поред православних верника,
био је присутан и велики број муслимана на челу са муфтијом
Шећеркадићем, са којима је прота као председник одбора Народне
одбране сарађивао на националној пропаганди. Посмртне почасти и
величанствена поворка проти Ђурићу у Ужицу, имале су исти значај
као и свечаност приређена у Београду поводом сахране посмртних
остатака војводе Путника и других великана заслужних за отаџбину.

Фотографија 7. Протин ковчег испред цркве Св. Ђорђа у Ужицу.
На парастосу чинодејствовало је 17 свештеника са жичким
епископом Јефремом. Народни музеј Ужице, Фонд проте
Милана и инг. Здравка Ђурића, У-31 929/6
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Лист Политика, од 9. новембра 1926, објавио је да су после
говора директора Ужичке гимназије, Павла Вујића, тачно у један
сат поподне у породичну гробницу на мирном ужичком гробљу,
уз почасни плотун и звуке посмртног марша, спуштени посмртни
остаци покојног проте Ђурића21.

Фотографија 8. Сахрана проте Милана Ђ. Ђурића, снимио И. Лазић, НМУ,
Фонд проте Милана и инг. Здравка Ђурића, У- 31 929/6

Пошто до реализације пројекта Пантеона - спомен храма није
дошло иако су на изради идејних скица радили Момир Коруновић,
Тома Росандић, Милан Злоковић, Григорије Самојлов и друге
архитекте Краљевине СХС, Одбор за извршење закона о народном
признању заслужним за отаџбину при Министарству вера, након
преноса посмртних остатака, почео је да ради на реализацији идеје
подизања споменика нашим великанима. Тада је при Министарству
вера основан Гробљански одсек који се бавио прибављањем скица,

21

Аноним, Политика, Сахрана проте Милана Ђурића, 09. новембар 1926, 6.
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плановима гробаља и спомен-костурница и бринуо се о подизању
надгробних споменика22.
У Службеним новинама од 24. фебруара 1927. године,
расписан је конкурс за израду идејних скица за надгробне споменике
у коме су предвиђене три групе надгробних споменика, у зависности
од функције коју је заслужни грађанин обављао за живота. Једино је
споменик војводе Путника, који је припадао првој групи надгробних
споменика, требало да буде репрезентативнијег карактера. Остали
би били типски, разликовали би се у димензијама, амблемима са
ликом великана или неким другим обележјем. На конкурс су могли
да се пријаве сви скулптори Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и
архитекте Руси, избеглице, емигранти.

Фотографија 9: Службене новине бр. 42

У трећу групу спадале су скице за надгробне споменике
народним посланицима: Богдану Јанковићу, Павлу Булићу,
Давиду Симићу, Ђорђу Куртовићу, Чеди Урошевићу, Димитрију
Михаиловићу, Димитрију Средојевићу, Милану Мостићу, Ђури
Прокићу и проти Милану Ђурићу.
Формиран је оцењивачки суд на челу са председником
Грађевинског савета, Андром Стефановићем, и његовим замеником,
потпредседником Михаилом Илићем, који је тражио да се у пројекту приложи хоризонтални и вертикални пресек, перспективни
изглед са повољне тачке и приближни предрачун, с тим што трећа
група споменика у коју спадају споменици народних посланика, не
би требало да премаши цифру од 50.000 динара.

Мр Виолета Н. Обреновић, Утицај друштвено-политичких и културних фактора
на српску меморијалну архитектуру 1918-1941, Српска меморијална архитектура
1918-1955, Универзитет у Београду, Филозофски факултет Одељење за историју
уметности, докторска дисертација, Београд 2013, 80-110.
22
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За групу у којој се налазио и протин споменик, од приспелих
радова, Оцењивачки суд изабрао је пројекат чији је аутор руски
неимар - емигрант, Николај Петрович Краснов, који је у периоду
између два светска рата оставио значајан траг у меморијалној
архитектури Краљевине СХС, односно Југославије23.

Фотографија 10. Првонаграђена скица за израду споменика проти Ђурићу
и другим посланицима и командантима (трећа група споменика)
Архив Југославије 62 Министарство грађевина КЈ 1918-1944,
Збирка планова 420

Николај Петрович Краснов (Москва 1864 - Београд 1939) Његово прво запослење
било је на Јалти. 1911. године добио је титулу архитекте руског царског двора. У
Београд стиже 1923, на позив Коморе руских архитеката који су емигрирали у
Југославију. Током седамнаест година које је провео у Југославији, Краснов је остао
на истом радном месту, као инспектор Архитектонског одељења Министарства

23
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Пројекат Краснова настао је у периоду 1927-1928. године и
предвиђао је употребу трајног материјала, овога пута биран је бели
мермер из аранђеловачког мајдана Венчац, а за рељефне амблеме
у централном, фронталном делу у бронзи, предложено је више
мотива, од лика народног посланика са флоралном декорацијом
ловоровог листа, до шлема и штита са мачем. На стаблу споменика,
испод амблема исписано је име великана са годином рођења и смрти
и текст: ЗАХВАЛНА ОТАЏБИНА.

Фотографија 11.
Надгробни споменик
проти Милану Ђ. Ђурићу,
снимљено 15. априла 2017.

грађевина Краљевине Југославије. Руководио је пројектантском групом у
Одсеку за монументалне грађевине и споменике. Његова главна дела: Зграда
Државног архива, Зграда Народне Скупштине у Београду, Позориште Мањеж
у Београду, реконструкција Цркве Ружице, Обнова Његошеве спомен-капеле
на Ловћену, уређење репрезентативних ентеријера Старог двора на Дедињу и
Краљевске задужбине на Опленцу, затим спомен-обележја на територији Грчке:
Спомен-костурница на острву Видо и Војничко гробље на Зејтинлику и други
архитектонски подухвати. Пројекте је потписивао као Никола Краснов.
Детаљније видети у: Ж. Шкаламера, Архитекта Никола Краснов (Москва 1864
- Београд 1939), Свеске ДИУС 14 Београд 1983, 109-129; Александар Кадијевић,
Рад Николаја Краснова у Министарству грађевина Краљевине СХС/Југославије
у Београду од 1922. до 1939. године, Годишњак Града Београда књ. XLIV,
Београд 1997, 221-255; Н. Калинин, А. Кадиевич, М. Земланиченко, Архитектор
височаишего двора - Н. П. Краснов, Симферопољ 2003.
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Типски споменици монолитне структуре, за народне посланике и проту Ђурића, замишљени су као надгробни споменици, у
виду обелиска висине 3,50 м.
На широкој степенастој бази, у основи димнзија 1,36 х
1,36 х 0,20м, постављено је вертикално витко стабло споменика
украшено стилизованим декоративним елементима, без наглашених
хералдичких обележја. У горњој површини стабла, са све четири
стране представљени су као верско обележје, стилизовани крстови
као симболи победе живота над смрћу.
Две године након расписивања конкурса за израду скица за
надгробне споменике, Политика је објавила да су радови на њиховој
изради завршени, да их је комисија примила од предузимача и да
су у Београду откривени споменици великанима 24. У објављеном
тексту не помињу се споменици у унутрашњости Краљевине, али
је остављен податак о износу који је издвојен за њихову израду,
по групама.
Коначну цену споменика диктирале су репрезентативност,
димензије и рељефни амблеми, па је највише издвојено за споменик
војводи Путнику, 300.000 динара, а за споменике народним посланицима и проти Ђурићу 50.000 динара. Наредне године, на основу
скица чије решење је дао Петар Поповић, архитекта Министарства
грађевина КЈ, израђени су и постављени амблеми, мада не постоје
поуздани подаци о аутору који је у бронзи извео већину ликова
великана25.
Након подизања споменика српским великанима у Београду,
београдски дневни листови Политика и Време који су пратили и
обавештавали ширу јавност о манифестацијама и свечаностима
поводом подизања и откривања појединих спомен-обележја, више
не прате извршење закона о народном признању заслужним за

Аноним, Споменици заслужним за отаџбину, Политика, 19. 09. 1929, 8; Политика
је објавила да су тога дана откривени споменици војводи Радомиру Путнику,
Стојану Новаковићу, Андри Николићу, генералу Арачићу и Илији Гојковићу, затим
Богдану Јанковићу, Ђорђу Куртовићу, Милану Мостићу и Павлу Булићу.
25
Зна се да је бронзани рељеф са ликом војводе Путника у капели и рељеф са
ликом Стојана Новаковића извео вајар Ђорђе Јовановић, а рељеф са ликом Милана
Мостића радио је скулптор Д. Арамбашић; детаљније видети у: Мр Виолета Н.
Обреновић, Капела Радомира Путника и споменици заслужним за отаџбину, Српска
меморијална архитектура 1918-1955, Универзитет у Београду, Филозофски факултет
Одељење за историју уметности, докторска дисертација, Београд 2013, 176-185.
24
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отаџбину, те нема писаних трагова ни о откривању споменика проти
Ђурићу на Доварју. Ни Летопис ужичких цркава и парохија, ни
црквени листови Преглед цркве епархије жичке и Жички благовесник
нису оставили податак које године је споменик откривен. Гласила
Радикалне странке се не оглашавају на ту тему. Држава је већи значај
дала ексхумацији и преносу посмртних остатака великана, него ли
подизању и откривању споменика.
Вероватно је највећи проблем настао крајем 1929. године,
када је Министарство вера. које је било надлежно за спровођење
Закона заслужним за отаџбину, укинуто, а војничка гробља и
споменици потпали под Министарство војске и морнарице. Државни
буџет засигурно није могао поднети све трошкове око подизања
надгробних споменика великанима у унутрашњости земље. Требало
је у врло кратком временском периоду подићи споменике у Ужицу,
Атеници, Сопоту, Врању, Варварину и другим местима Краљевине.
И поред изражене бриге државе чија су материјална средства била
недовољна и ограничена, појединачни прилози грађана прикупљани
су преко удружења и формирањем одбора и фондова. За ту сврху у
Ужицу је формиран Фонд за подизање споменика покојном проти
Милану Ђурићу. На основу Повеље од 1. децембра 1931, које је
Соколско друштво дало овом Фонду, сазнајемо да је споменик до
краја те године већ био подигнут.

Фотографија 12.
Повеља Соколског друштва
у Ужицу Фонду за подизање
споменика пок. проти Милану
Ђурићу, дим. 62,5 х 44,5 цм;
НМУ Фонд проте Милана и инг.
Здравка Ђурића, У- 31 929
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Постављање споменика проти Ђурићу и свим великанима
заслужним за отаџбину, Влада Краљевине СХС и надлежна
министарства, замислили су и засновали на принципу константног
одржавања меморије, кроз годишње ритуале и манифестације,
који у овом случају нису заживели. Пошто није подигнут у
оквиру градске целине, трга, парковске или друге јавне површине,
споменик проти Ђурићу није стекао статус препознатљивог
симбола урезаног у колективно сећање заједнице. Иако је протојереј
Витомир М. Видаковић стално подсећао да ужички крај поред
Смиљанића и Захарића, чува и смртне остатке проте Ђурића
и да би се поратне генерације на њиховим гробовима имале чему
поучити26, то није утицало на грађане да новоподигнути споменик
на гробљу у Доварју буде место окупљања и обележавања значајних
годишњица и јубилеја.
Ужицу и Ужичанима, ипак је био потребан један заједнички
споменик за све наше јунаке који су задужили град од кнеза
Милоша до проте Ђурића и Димитрија Туцовића, са простором
за јавну говорницу. Поводом расправе око подизања споменика
јавног признања, новембра месеца 1935, оглашава се Ужички глас
и на насловној страни поставља питање зашто наш град још није
подигао један такав споменик као место сећање на жртве, где би
се одавала пошта палим за слободу. Аутор овог текста жели да
подстакне читаоце да размишљају о подизању јавног споменика
проти Ђурићу и другим јунацима и износи предлог да се споменик
у облику четворостране зарубљене пирамиде, од масивних
блокова, подигне добровољним прилозима, на простору који би се
звао Збориште слободе, између зграде Суда и Гимназије, Пешића
куће и Златибора 27. Иако је постојала иницијатива, споменик
са посветом исписаном златним словима, са свих страна, није
подигнут 1935, а ни касније.
Слична иницијатива покренута је и 1989, када је формиран
Одбор за подизање споменика ратницима српске војске у балканским и Првом светском рату. Иако је идејно решење споменичке

Протојереј Витомир М. Видаковић, Преглед цркве епархије жичке, бр. 5, год. 9,
Чачак, мај 1927, 128.
27
С.Ч.П. Споменик јавног признања, Ужички глас, Ужице, 3. новембар 1935,
насловна страна
26
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композиције са пет фигура, замишљене на уређеном грдском
простору Међај, кружног облика, висине 2,20 м, дао београдски
академски вајар Ото Лого, пројекат није реализован због недостатка
средстава, иако је урађена макета споменика и две фигуре ратника
изливене у гипсу28.
У Ужицу ни до данашњих дана није подигнут ниједан
јавни монументални споменик посвећен свим жртвама Великог
рата, а надгробни споменик проти Ђурићу, у гробљу на Доварју,
налази се у стању да захтева обимне грађевинске радове и хитан
конзерваторски захват. У оквиру обележавања стогодишњице
протине смрти, Народни музеј Ужице, урадио је рестаурацију
његовог надгробног споменика.
Ако нисмо схватили да је трајна обавеза државе, установа
заштите и свих грађана да се брину о војничким гробљима,
спомен-костурницама, надгробним споменицима и споменплочама са именима ратника како би чували успомену на њих,
онда је Арчибалд Рајс узалуд упозоравао да сећање на жртве не
сме постати бесмислен чин.
Овај рад, пре свега, има за циљ да подстакне надлежне органе
заштите да започну евидентирање и валоризацију надгробних
споменика знаменитих личности на гробљу на Доварју и дају
смернице и препоруке градским властима, како би их заштитили и
указали на њихов историјски, културни и уметнички значај.

28

Документација Народног музеја Ужице.
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Резиме
Прота Милан Ђ. Ђурић, народни посланик, једна је од најзначајнијих личности ужичког краја, друге половине XIX и почетка XX
века. Као војни свештеник Ужичке војске у Првом светском рату,
седамдесеттрогодишњи прота, повлачи се преко Албаније и долази
у Скадар и Љеш. Тешко болестан, 1917. године прелази у Рим, где
је након лечења преминуо и наредног дана сахрањен. Његови посмртни остаци остали су у Риму девет година, све док није донет Закон
о народном признању заслужним за отаџбину, који је предвиђао
ексхумацију и пренос посмртних остатака и подизање споменика.
За извршење овог закона било је надлежно Министарство вера које
је након свечаног преноса посмртних остатака великана, уз највише
државне почасти, у Службеним новинама расписало конкурс за
израду идејних скица за надгробне споменике. У конкурсу су биле
предвиђене три групе споменика, у зависности од функције коју је
заслужни грађанин обављао за живота. У прву групу су спадали
споменици репрезентативнијег карактера, а у трећу групу надгробни
споменици за народне посланике и проту Ђурића. То су типски
споменици који су се разликовали у димензијама, амблемима са
ликом великана или другим обележјем. На конкурсу је, за трећу групу
споменика, изабран пројекат Николаја Петровича Краснова, руског
неимара, емигранта који је оставио значајан траг у меморијалној
архитектури Краљевине СХС, односно Југославије. То је типски
споменик, замишљен као надгробни споменик у виду обелиска,
висине 3,50 м, од белог мермера из аранђеловачког мајдана Венчац.
На широкој степенастој бази постављено је витко стабло споменика
украшено декоративним елементима, а у централном делу у бронзи
изведен је амблем са протиним ликом, са флоралном декорацијом
ловоровог листа.
С обзиром да је споменик проте Ђурића на гробљу на
Доварју, због стања у ком се налазио, захтевао хитну интервенцију
и конзерваторски захват, то је Народни музеј Ужице, у оквиру
обележавања стогодишњице његове смрти, урадио рестаурацију
надгробног споменика.
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Овај рад, пре свега, има за циљ да подстакне надлежне органе
заштите да започну евидентирање и валоризацију надгробних
споменика знаменитих личности на гробљу на Доварју и дају
смернице и препоруке градским властима, како би их заштитили и
указали појединачно на њихов историјски, културни и уметнички
значај.
Summary
A monument of the priest Milan Đ. Đurić
Orthodox priest Milan Đ. Djuric, a national MP, is one of the most
important personalities of the region of Uzice, of the second half of the
19th and the beginning of the 20th century. As a military priest of the
Uzice Army in the First World War, a seventy-year-old priest, retreated
across Albania and came to Skadar and Lješ. Being severely ill, in 1917,
he went to Rome, where he died after a treatment and was buried the next
day. His remains stazed in Rome for nine years, until the Law on National
Recognition was passed, aimed at those meritorious for fatherland, which
envisaged the exhumation and transfer of mortal remains and building of
monuments. The Ministry of Religion was responsible for executing this
law which, after the official transport of the remains of the great men, with
the highest state honors, announced in the Official Gazette a competition
for making drafts for gravestones. Three groups of monuments were
envisaged in the contest, depending on the function the meritorious
citizen performed during his life. The first group included monuments
of a more representative character, and in the third group tombstones
for the members of parliament and the priest Djuric. These are standard
monuments that differed in dimensions, emblems with the image of a
great personage or other feature. For the third group of monuments, the
project of Nikolai Petrovich Krasnov, a Russian builder, an emigrant
who left a significant trace in the memorial architecture of the Kingdom
of Serbs, Croats and Slovenians, that is Yugoslavia, was chosen at the
contest. It is a standard monument, conceived as a tombstone in the shape
of an obelisk, 3.50 m high, made of white marble from Arandjelovac
quarry Venčac. On a wide base with steps, a slender monument decorated
with ornamental elements was placed, and in the central part there was an
emblem with the priest’s portrait made of bronze, with afloral decoration
of a laurel leaf.
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Considering the fact that the monument of priest Djuric in the
cemetery at Dovarje, because of its condition demanded an emergency
intervention and a conservation measure, the National Museum of Uzice,
during the celebration of the centenary of his death, restored the tombstone.
This work, first and foremost, aims to encourage the competent
authorities to start recording and valorizing the gravestone monuments
of famous people in the cemetery at Dovarje and provide guidelines and
recommendations to the city authorities in order to protect them and point
to their historical, cultural and artistic significance individually.
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ВАПАЈ ЗА СМИСЛОМ
„И као што сваки човек има само себи својствен ход,
тако има и само себи својствен начин на који осећа,
размишља и гледа на свет.“
Харуки Мукарами
Огромна већина данашњих људи живе по девизи: „Бити као
сав нормалан свет“, при чему се под „нормалним“ сматра оно што
је по укусу изманипулисане масе. То је логично јер свако друштво
тежи да усагласи мишљење поданика са нормама свог вредносног
система. Тај утицај друштво систематски врши преко васпитног и
образовног система, идеологије; али и науке и културе. У данашњем
информатичком добу тај утицај се врши преко медија и масовне
културе. Сви ти утицаји дириговане конзументе претварају у масу
која се без отпора потчињава моди наметнутих потреба.
Доминантном тренду површности и баналности доприноси и
модерно специјалистичко образовање које производи, како Немци
кажу, „фахидиоте“ - људе који су стручњаци за једну врло уску
делатност, да би могли да функционишу у систему до бесмисла
доведене поделе рада - остајући за много тога слепи.
„Човек је“, како пише Ерих Фром, „једина животиња
којој њена властита егзистенција представља проблем што га
она сама мора ријешити и од којега не може измаћи.“ 1 Човек је
прогонством из Раја изгубио јединство са природом и зато је у
неизбежној неравнотежи и узнемирености коју не може избећи.Зато
је бесмислено копирати друге људе и њихове животе, што многи
1

Ерих Фром: Човјек за себе. Загреб, Напријед. 1984. Стр. 46.
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узалудно чине, јер живот има безброј лица. Друштво нас, међутим,
васпитава како да се што прилагодљивије утопимо у безличну
масу постајући њени шрафчићи, а не како да пронађемо себе као
јединствена бића, јер за оне који нису сведени на шрафчиће великог
механизма нема места у друштву функцоиналне рационалности.
Међутим, кад се човек сили да по сваку цену буде друштвено
прихваћен то понекад може да има кобније последице него кад трпи
изопштеност већине. Зато се морамо одлучити и рећи НЕ ономе што
нас гуши и спутава ако желимо да пронађемо себе и да живимо у
складу са својим вредностима и циљевима - ако желимо да будемо
личности. Буда је учио да је сваки човек позван да открије свој
задатак и да му се посвети свим срцем.
Проблем у налажењу смисла сопствене егзистенције данас је
утолико комплекснији што ми не живимо у цивилизацији тражења
смисла, већ у цивилизацији престижа и успеха чији је идеал
друштвени статус и моћ, а престиж дрога против бесмисла живота
који мучи данашња поколења. У таквом свету чак ни испуњење свих
жеља, кад би и било могуће, не би могло обезбедити трајну срећу,
јер је трајно задовољство у принципу психолошки немогуће. Зато
на питање: Шта ти тачно недостаје у животу? - најчешћи одговор
данашњег човека Запада је: „Ништа“. Али ако га неко пита да ли је
срећан, одговор ће бити ипак негативан.
Разлог ововремене трке за успехом је освајање моћи и страст
поседовања. Међутим, кад човек постигне неки успех: почиње да се
одиграва неочекивана драма. Амбициозни тркач више не може да се
заустави - јер хоће „све“. А кад хоће „све“ онда и губи све, зато што
то „све“ никад не може да буде стварно „све“ па ниједан објект хтења
не може да испуни његово срце које је стално гладно, јер чезне за
немогућим.
Пошто је човек нашег доба роб жудње опседнут митом среће,
он је стално у колизији са собом. Он се осећа час одлично час одвратно.
Јер све што није трајно губи свој значај и рађа разочарење. У питању
је цивилизацијски неспоразум: ако под срећом подразумевамо
интензивно осећање задовољства човек не може бити трајно срећан,
јер трајна срећа, као интензивно осећање задовољства, у принципу је
немогућа јер противречи психолошкој и физиолошкој конституцији
човекова бића. Свако задовољство се по законима физиологије гаси
баш кад је на врхунцу. Оно је, како рече Шопенхауер, „као залогај
који чим је прогутан, за наш осећај не постоји више.“
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И што човек више жуди за срећом утолико ће више патити
због њеног недостатка и безизгледно сизифовски покушавати да је
освоји или да раскине са животом који није оно што не може да буде
- пошто се свако телесно задоваљство завршава задовољењем које
прати осећај празнине. Проживљена радост је често оно после чега
наступа осећање горчине што наш преварени хедониста узалудно
покушава надокнадити патолошком потребом за променом.
Ужитак, и из других разлога, не може бити критеријум
вредности. Јер има људи који уживају у подређености, а не у слободи,
који извлаче ужитак из мржње, из израбљивања, освете или садизма,
а не из љубави.
За савременог човека главни мотив живота је успех, новац,
престиж и моћ, без обзира на цену која се за то мора платити: само да
би се постигао циљани идеал задовољства собом и својим успехом.
Међутим, задовољство се може спознати само ако се упореди са болом.
Некакво вечито чулно задовољство лишено патње и бола је
бесмислица. Платон је с правом тврдио да богови који не знају за бол
не могу осећати ни задовољство. Дисконтинуитет је физиолошка
законитост за осећање задовољства, због чега у недоглед продужено
задовољство престаје бити задовољство. Вечита рајска срећа о којој
сањају верници чиста је илузија, ако се не би наизменично прелазило
из раја у пакао. Осим тога, експерименти физиолога показују да
осећаји не могу да расту у бесконачност, јер постоји граница изнад
које свако увећавање дражи остаје без ефекта.
Међутим, упркос овим егзатним научним сазнањима,
припадник carpe diem цивилизације (који о тим сазнањима нема
појма) полази од аксиома: „Уживам, дакле постојим“. Невоља с
тим људима је што од живота очекују непрестану еуфорију, која је
немогућа. „Срећа није константно стање“, каже с правом Барбара
де Анђелис у свом делу „У потрази за срећом“, „она је низ срећних
тренутака“.2 То значи да не можемо очекивати да будемо трајно
срећни и да се морамо помирити са истином да су бол, туга и разне
непријатности неизбежни део живота.
Енглески утилитарист Џон Стјуарт Мил дефинише човека
као биће среће. За њега је „крајњи циљ у односу на кога и ради кога
су све друге ствари пожељне јесте један живот што је могуће више

2

Барбара де Анђелис: У потрази за срећом. Београд, Mono & Мonana. 2005. Стр. 73.
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слободан од бола и што је могуће више богат уживањима.“3 Сходно
томе, он судове вредности изводи из задовољства, што проистиче
из емпиристичке теорија сазнања по којој се све идеје своде на
импресије чула. Отуда се и морално добро исказује кроз чулно
задовољство. „У емпиризму нема сазнања изван опажаја чула, а у
утилитаристичком моралу никаквог добра без конкретне користи,
којом се реализују конкретне жеље душе, тела. Само из пријатности,
насупрот непријатности, ужитка наспрам бола, среће наспрам
несреће, стварни човек оцењује исправност својих поступака и
конкретну вредност свих ствари.“4
Спорно је, међутим да „срећа представља једини циљ људског
деловања“, како тврди Мил. Он сматра да без среће човек не може
испунити суштински смисао живота и остварити своју људску
сврху и бити моралан и правичан, и да то могу само они чије је срце
задовољно, срећно. Дакле, уколико је неко срећнији утолико је и
човечнији, и обрнуто, ако неко није имао среће у животу не може се
сматрати добрим човеком; па се поставља питање да ли се они који
нису имали прилике да осете разна задовољства у животу уопште
могу сматрати добрим људима, пошто су према утилитаристима, ако
њихово размишљање изведемо логично до краја, такви несрећници
неспособни да разликују морално исправно од неисправног?
Ако размислимо о хедонистичкој претпоставци да је
задовољство једини циљ човековог живота увиђамо да она није
истинита. „Морамо признати да поред себичног задовољства
људи имају узвишене алтруистичке или идеалистичке потребе.“5
На пример, жеља да се помаже онима које волимо на уштрб свог
интереса, или жеља да се оствари неки идеал по цену да се мора
умрети (борба за слободу отаџбине, жртвовање за неки морални
идеал или љубав). Хедонизму недостаје објективни стандард или
императив елементарне доброте. Узимање задовољства за врховни
циљ живота није у складу са људском природом нормалног моралног
човека. Оно што је најспорније код Мила је размишљање да ако неки
мудар човек није срећан онда он не може бити морално исправан.

Џон Стјуарт Мил: Утилитаризам. Београд, Култура. 1960. Стр. 14.
Томислав Новаковић: Етика и политика. Београд, Desire. 2013. Стр. 18.
5
Барбара де Анђелис: У потрази за срећом. Београд, Mono & Мonana. 2005. Стр. 73.
3
4
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Сва осећања, па и осећање задовољства, долазе у свест из
мрачне зоне несвесног, о којој наука још увек ништа подробније не
зна осим да несвесни феномени у духовном животу често играју
значајнију улогу од интелектуалних. Фројд је однос свесног и
подсвесног упоређивао са сантом леда која плута по мору и чији се
врх види изнад воде, или са врховима огромних подморских планина
који штрче из воде. Огромне планине представљају несвесно а само
њихови видљиви врхови који штрче изнад површине воде свесно.
Девет десетина испод воде, а само једна деветина изнад воде. При
томе је несвесно, у које спада и интуиција, како се верује, остатак
психе наших предака.
Стога је Милова тврдња да је свако „свој господар над самим
собом, над својим телом, над својом душом“ проблематична јер
„своди апстрактну вољу на конкретну жељу“ и проглашава за наше
уображење „да желимо оно што хоћемо, уместо да хоћемо оно што
желимо“. А кад год „хоћемо оно што желимо“ увек испадне да свом
интересу дамо предност над утилитаристичком максимом „највеће
среће највећег броја људи“, па се ова максима у пракси лако покаже
као највећа срећа најмањег броја људи, односно највећа несрећа
највећег броја људи!
Међутим, најважније је сазнање да „афективни живот
претходи интелектуалном“, „да се развија мимо наше воље, а често
и против нас“ и да је „афективна несвесност често заповедничка
господарица, индиферентна према заповестима разума“. (Густав ле
Бон) Велика је заблуда „да интелигенција може изменити осећања.“
Да би човечанство ослободио беде и одвео га вечитом миру,
Буда је учио да треба уништити жељу, ову велику покретачицу наше
активности и борбе да се живот не би доживљавао као бол и патња.
Супротно будистима, западни човек је добровољни роб жеља.
Због тога је нарцисоидност постала пошаст људима данашњице,
стварајући незасите потребе и бесмислену потрошњу која изазива
осећање безвредности код огромне већине становништва јер се
несразмерна количина богатства налази у рукама само једног
процента друштва. А то опет неминовно прате: завист и мржња,
деликвенција и криминал, алкохолизам и наркоманија, проституција
и многа тешко замислива патолошка изопачења - модерне илузије
среће које нису друго до „кључеви раја за врата пакла“.
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Савремена цивилизација позната као неолиберални капитализам - посматрана са духовног становишта, практично је
цивилизација Мамона (златног телета). Њено духовно језгро је
мамонизам - поклоњење новцу и материјалном богатству, при чему
је његово гомилање не само циљ живота, већ циљ по себи, који се
претвара у бескрајни процес (акумулације капитала) који постаје сила
која господари над човеком као Бог. При томе, човек није господар
новца који гомила већ његов слуга. Он је слуга који производи силу
која га поробљава што у друштву убија солидарност а развија дух
конкуренције, нетрпељивости и мржње. Тиме је сахрањен грађанин,
а оживљен потрошач. Тако је успостављено потрошачко друштво најбаналније и најповршније од свих друштава.
У Америци се сматра да срећа без богатства није могућа;
срећа се све чешће и другде поистовећује са успехом. „Америка
не поштује сиромашног човека“, каже Александар Шмеман, „јер је
његово постојање срамотно и страшно, као болест која се држи у
тајности“. Сиромаштво се противи миту о „америчком сну“ по коме
се сваки човек „може обогатити“ ако није лењ.
За разлику од богате Америке, просечна плата на Куби је 5
долара и сви су задовољни и насмејани. Људи уживају у сиромаштву.
Најсрећнији су људи у Бразилу и то они најсиромашнији који живе
у фавелама, практично без ичега. Међутим, они кажу: „Испред нас
је море, изнад нас је Сунце и Бог постоји. Зар је срећу нешто више
потребно?“ Чини ми се да су у праву, јер кад човек заврши живот,
што је неминовно, са собом не носи ништа осим својих добрих и
својих злих дела. Срећа није у ономе што имамо, већ како ми о томе
размишљамо. Интегрална личност се уздиже изнад свих услова у
којима живи. Човек може да одлучи да живи упркос неповољним
условима и да у томе нађе сатисфакцију ако има циљ који то трпљење
или одрицање захтева.
Стичући све већу моћ над природом, човек Запада је
постајао материјално све богатији али је зато био духовно све
сиромашнији, друштвено усамљенији и психолошки немирнији,
односно, несрећнији. Јер што више жуди за срећом, човек све више
пати због њеног недостатка: а недостатак је све оно по чему је неко
други успешнији, а то се не може надокнадити никаквим пролазним
уживањима. После неколико кратких тренутка радости, обично
следе многи часови и дани туге, кајања и жалости. Тако је живот који
има за циљ уживање сличан послу чији трошкови много премашују
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очекивани добитак. Срећа што је наш организам тако грађен да не
нагомилава мале болове, иначе би живот био несношљив.
Томас Карлајл је једном рекао: „Несрећа човекова лежи у
његовој величини. Он у себи носи нешто бесконачно и не може себе да
закопа у нечему што је коначно.“ А све постојеће је коначно. Зато се
мудар човек никад не задовољава постојећим, јер га свако постојеће
својом коначношћу ограничава и спутава. И зато је сваки мудар
човек, незадовољан постојећим јер жуди за идеалним. Јасперс каже
да „без трансценденције нема аутентичне егзистенције“. То значи
да је човек истински човек тек кад жуди за немогућим. А самим тим
и неминовно пати. „Будимо реални - захтевајмо немогуће!“ -гласила
је чувена парола студената Сорбоне 1968. године.
Човек у суштини жели да буде Бог, каже Сартр, то јест: да
уреди свет према својим замислима. У том настојању да уреди свет,
човек никада не успева али и не одустаје. Та жеља неминовно остаје
неиспуњена, она је „бескорисна страст“.
Кад је почела да опада вера у Бога онда је почела да опада и
вера у човека. Човек је почео да сумња у себе и да престаје да воли
себе. Психосоматске анализе показују да су све болести последица
неразрешених унутрашњих конфликата, јер без богољубља нема ни
себељубља, нема лепог и доброг, каже наш академик, психијатар
Владета Јеротић. Себичан човек не воли самог себе и иде против
себе, каже исти психијатар.
Отуда феномен да човек може да има све што пожели, а да
ипак није срећан јер тежња ка моћи потиче од несигурности. Човек
је слабо биће. Зато не може без Бога или неке његове замене. Чак
и кад је у потрази за собом, за својим аутентичним бићем, то своје
биће никад не успева да оствари у потпуности и трајно, осим у неком
екстатичном тренутку непоновљивог надахнућа кад искочи из свих
шаблона које живот нуди, тренутку за који вреди живети и патити.
Стари Хелени су говорили да је „човек микрокосмос“. Зато је
делфски бог упутио позив човеку да упозна самога себе, боље рећи
да нађе самог себе. Сократ је целог живота покушавао да испуни ову
заповест делфског бога јер је увидео да човеково биће није дато већ
задато и да неистражен живот није вредан да буде проживљен. Данас
би психолози рекли да човек треба да прође процес индивидуације и
да постане личност.
Међутим, због цивилизацијских апсурда, модеран човек
је сам себи постао највећи проблем и нерешива загонетка. Туђин
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који живи у међувремену. Он више не зна шта је, а још мање или
никако: шта треба да буде. А када нема сопственог мишљења тада је
човек најближи смрти - јер није свој, није егзистенција већ сурогат.
Међутим, као непоновљива егзистенција, човек је странац у друштву
банализованог раја коме се не може прилагодити а да не изгуби себе,
зато што комформистичко друштво не трпи егзистенцију. Ово је
време медиокритета, време кад се не мисли широко и дубоко, време
ефемерних остварења, без душе и снаге.
Никад није било толико несигурности какву осећају данашњи
људи. И кад трагају за одмором и миром, не знају за доживљај
унутрашњег мира будући да су „на место Бога поставили идол човека
који обожава самога себе“. Њихова базична осећања су стрепња и
брига. Њима је душевни мир недостижан идеал без употребе опијата,
без утрнућа свести, без илузије, без самозаборава. Са тим се почиње
још из детињства. На Западу, хиперактивне малишане (који не смеју
да добију по туру јер је то злостављање) омамљују и отупљују
таблетама риталина. Под дејством риталина деца постају отупела
као роботи и не праве проблеме па родитељи не долазе у искушење
да их кажњавају и да због тога буду оптужени за злостављање.
Данас су људи без идеја, без идеала вере, без циља у животу, а
сав смисао њиховог живота је новац. Новац, новац, новац!!!
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АНГЕЛИНА ГИЛА СТАНИМИРОВИЋ
(Збојштица, 1933 - 2017)
историчар

Рођена је 11. марта 1933. у Збојштици,
општина Ужице, од оца Љубисава и мајке
Славке Станојевић.
Дипломирала је историју на Филозофском факултету у Београду 1958. Исте године
се удала за Радивоја Станимировића, лекара, а
касније и директора болнице и Дома здравља у
Ужицу. У браку су живели до Радивојеве смрти
1979. Нису имали деце.
У Народном музеју Ужице Гила је почела
радити 1961. на пословима кустоса-историчара.
Активно се укључила у све области музејског рада.
Њен истраживачки рад у ужичком крају, Србији и Југославији
резултирао је бројним музеолошким материјалом који је нашао своје
место у фондовима и збиркама Народног музеја. Вишегодишњим
истраживањем фондова, у Архиву БИХ у Сарајеву, омогућила је да
прибављени материјал овог периода (1929-1941. године, са подручја
Дринске бановине) користе многи културни, јавни и научни
радници, за писање дипломских радова, монографија и књига, као и
за реализацију тематских изложби.
Посебно је вредан њен истраживачки рад, на простору БИХ, о
борбеним акцијама Друге пролетерске бригаде, као и истраживачки
рад у градовима Словеније (Љубљана, Марибор, Цеље, Велење,
Птуј, Словенградец) о Словенцима прогнаним у Србију током
Другог светског рата.
Остварила је бројне контакте са учесницима послератне обнове и изградње земље. Прикупила је обиље материјала
(фотографије, легитимације, ударничке значке, признања, униформе,
заставе). Овај материјал на најбољи начин илуструје допринос
омладине ужичког краја у послератној изградњи земље.
У улазне књиге унела је око 10 000 експоната, а више хиљада
је картотечки обрадила.
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У оквиру изложбене делатности припремила је и поставила
три сталне музејске поставке: У Сирогојну (Сава Јовановић
Сирогојно), Радобуђи (Стеван Чоловић) и Гостиљу (Димитрије
Туцовић). У припреми су биле и изложбе о Алекси Дејовићу и
Миодрагу Миловановићу Луну.
Учествовала је у организацији, пријему и отварању више
десетина изложби. Као кустос- педагог одржала је више хиљада
предавања, односно тумачења сталне музејске поставке. У току њеног
радног века кроз музеј је прошло преко пола милиона посетилаца.
Реорганизацијом Народног музеја и оснивањем Споменика
„Кадињача“ који је ушао у састав Музеја, Гила је именована за
директора ООУР-а Завичајни музеј. Ову функцију прихватила је
веома озбиљно. Пажљиво је бирала стручни кадар за пријем у радни
однос. Према младим колегама понашала се као родитељ, пажљив,
праведан, а понекад и строг. Нажалост, сва њена настојања да
Завичајни музеј добије адекватан смештајни простор нису уродила
плодом. Да оствари своју замисао спречила ју је болест (ангина
пекторис) због које је прерано отишла у пензију. Музеј јој је и даље
остао у срцу. Пажљиво је пратила сва дешавања, али увек дискретно.
Још увек ми одзвањају њене речи приликом повремених долазака
у Музеј. Бучно и весело се оглашавала: „Где сте, кустоси?“; „Шта
радите, беде бедне?“
Та краткотрајна дружења су обично протицала у ведром
расположењу. Временом је све ређе свраћала. Живела је на релацији
Ужице-Београд. Данас је у Музеју запослено много младих радника
који је нису ни познавали. Мени је, као најстаријем фах колеги у
Музеју, припала ова незахвална дужност, али и част да се у име
установе опростим од драге колегинице.
Гила је објавила више стручних радова. Највише у Ужичком
зборнику чији је и уредник била једно време.
Тужни, што на данашњи дан испраћамо драгу колегиницу
Гилу, која је скоро три деценије посветила формирању збирки и
уздизању ове институције, сви ми, који је се сећамо, сетићемо се
најпре њеног оптимизма, осмеха и ведрине са којима је радила и
дружила се са нама.
Колеге из Народног музеја Ужице ће са топлином и
поштовањем чувати успомену на своју Гилу.
Радивоје Папић, музејски саветник-историчар
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МОМЧИЛО ПЕТРОНИЈЕВИЋ
(1932-2017)
просветни и културни радник,
секретар СИЗ-а културе

Момчило Момо Петронијевић је био
дугогодишњи радник у просвети и култури
Ужица и ужичког краја.
Родио се у Рибашевини, од оца
Мијодрага и мајке Радмиле. Образовање је
започео у родитељској кући, под будним оком
деде Пера, а потом у месној основној школи.
Нижу гимназију је завршио у Ужицу. Љубав
према селу одвешће га у Ранковићево, данашње
Краљево, где је завршио средњу пољопривредну
школу. Даље школовање наставио је уз рад,
као ванредни студент пољопривредног факултета у Земуну, где је
завршио две године, а потом у Чачку, на Вишој пољопривредној
школи, коју је завршио 1966. године, у звању „инжењер пољопривреде
у воћарству“.
И као сељачки син службу је започео у Љубовији на унапређењу живота на селу, покушавајући да оплемени и осавремени већ
окоштали начин сеоског живота. У Косјерићу је службеник НО
среза. Kао теренац, обилази села и дели савете пољопривредницима
на унапређењу рада и примени агротехничких мера. Из Косјерића
прелази у НО среза ужичког, такође у теренску службу на
саветодавним пословима сеоског становништва.
Увођење пољопривреде у програм рада осмогодишњих
школа одвешће Момчила Петронијевића у просветну делатност коју
је започео у Карану, школске 1957/58. Наредне године прелази у
огледну осмогодишњу школу у Мрчајевце. Из Мрчајеваца прелази у
Чачак, у Школу ученика у привреди, а 1967. године долази у Ужице,
у Школу ученика у привреди за наставника биологије. Следеће,
1968. године, прелази у Општинску заједницу образовања у Ужицу.
Оснивањем СИЗ-ова постављен је за секретара СИЗ-а културе,
317

УЖИЧКИ ЗБОРНИК 41/2017

In memoriam, Момчило Петронијевић

који је успешно водио до 1986. године. Радни век је завршио у
Туристичком савезу нашег града.
Иако сељачког порекла, он је из очеве патријархалне куће
понео градског господства и широког разумевања за животне
проблеме, које ће касније, у свом раду, и те како користити. За свога
службовања, приљежан и даровит, наслушао се људи и бољих од
себе и нагледао света већега и пространијег од његове Лужничке
долине. Обишао је доста европских земаља и тај европски дух знања
и просперитета уграђивао је у културни развој Ужица.
Њему је припала дужност да води обиман посао изградње
грандиозног споменика Радничком батаљону на Кадињачи. Поред
споменичког обележја борцима Радничког батаљона, подигнутог
1953. године, у виду камене пирамиде, пројектована је нова
споменичка композиција монументалних димензија, са посебним
архитектонским објектом за пријем посетилаца и промоцију разних
културно-историјских садржаја. Споменик је свечано отворен 1979.
године. Уз све напоре и тешкоће какви су уобичајени у овој држави,
са намицањем финансија, Момо је успешно довео овај пројекат до
краја, без иједног пропуста у бројним правним уговорима, од оних
у решавању, прво, власништва земље, до оних са грађевинарима, и
уметничким решењима споменика и архитектонског објекта.
Дао је велики допринос издаваштву. Ужички зборник је
наследио, али је њему додао МЕЂАЈ, часопис за књижевност, уметност
и културу, као главни и одговорни уредник. Вредно је помена да је
Момо имао разумевања за завичајне књиге Новака Живковића, Рада
Познановића, Миленка Мисаиловића, помагао је завичајне сликаре,
песнике, имао је разумевања у стипендирању ужичких студената
на уметничким академијама, у културној сарадњи са градовима из
„братских“ република који су имали посебне везе са Ужицем.
Ужице је као регионални центар округа морао да развија
културне установе регионалног значаја, од позоришта и библиотеке,
преко архива, музеја, галерије до КПЗ-а. СИЗ је био финансијер ових
културних установа и Момо је те послове увек успешно изводио без
уобичајене локалне суревњивости.
Ужице није имало Завод за заштиту културних добара, нема
га ни данас иако је било покушаја и у Момчилово време да се Завод
оснује. И поред тога, заштита културних добара је била на завидној
висини. Спроведене су бројне заштите на културним добрима - од
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православних храмова, Старог града, родних кућа народних хероја,
до споменичких обележја, како у граду, тако и у његовој околини.
За свој свестрани рад и професионално ангажовање на
културно-просветном пољу рада, Момчило Петронијевић је примио
више награда и захвалница: Од Среског савеза Друштва за телесно
васпитање Титовог Ужица, Плакету за труд и љубав према лепом Миодрага Верговића, Културно-просветне заједнице Титовог Ужица,
Захвалницу Основне школе „Ђурђе Милутиновић“ из Дрежника,
Захвалницу Завичајног Удружења Ужичана из Београда, Повељу
за успешну сарадњу и допринос развоја Народног позоришта из
Титовог Ужица, Признање Народног музеја из Титовог Ужица за
успешан рад и сарадњу са Музејем, Захвалницу за допринос развоја
аматеризма од Смотре сусрета аматерских група из Равни.
Момчилов млађи брат Паун, био је у предводништву српских
сељака песника, али је, нажалост, прерано прешао у вечност. И
поред тога што је свој живот завршио као многи српски песници
с краја 19. века, Паун је постао понос Завичаја, а добио је и
заслужено место у историји српског песништва. И док је Паун своје
стваралаштво преточио у поезију, дотле је Момо своје стваралаштво,
за свог времена, уложио у културни развитак Ужица. Његово име
неће моћи да заобиђе ни један истраживач културног развоја Ужица
седамдесетих и осамдесетих година 20. века у нашем граду.

			

Илија Мисаиловић
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