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Живојин Р. Андрејић1
Центар за митолошке студије Србије
Рача – Крагујевац

СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ
ЕПИСКОПИЈЕ МОРАВИЦЕ У
ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XV ВЕКА
Апстракт: На основу српских средњовековних извора и раних турских катастарских пописа у раду се врши реконструкција опсега
српске средњовековне епископије Моравице и њеног шематизма у
првој половини XV века: броја манастира, протопопата и мирских
цркава.
Кључне речи: Средњовековна Србија, Епископија Моравице, земља
Моравице, Српска деспотовина, жупе, протопопати, манастири, мирске цркве
Средњoвековни утврђени град Моравица је седиште истоимене
српске земље, епископије и истоимене жупе. Територија једне земље
у оквиру српске средњовековне државе се, углавном, преклапала са
територијалном јурисдикцијом епископије. Земљу је чинило више
жупа, основних управних јединица. Жупе су биле на простору развођа истоимене реке и чиниле су је, у зависности од величине речног
слива. бројна села (Андрејић, 2012: 103–109).
Када је у питању шематизам средњовековних епископија Српске
православне цркве „не зна се у појединостима организација парохија
/инорија/. Положај парохијског свештенства није био свугде једнак.
Једни беху баштиници своје сопствене слободне или стаса“ (Јиречек,
Радоњић, 1978: 66). Свештеници и њихова имања сносили су све про1
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писане терете и порезе према владару и епископу. И после пада под
турску власт овакав статус ће свештеници имати и даље тако да ће
бити уписивани у пореске књиге.
Што се тиче шематизма једне средњовековне епископије нема
података у изворима. Нема сумње да је црква једног већег села са
неколико суседних чинило парохију – инурију. Све до XIV века инурија је назив и за епископију али се овај назив губи и једино се тако
називају територије једне сеоске цркве. Према Законику цара Душана, попови који служе у својим сеоским црквама имају баштине –
поседе, а уколико их немају даване су им три њиве. Поп баштиник
је био слободан а онај који је добијао земљу био је завистан од свог
господара. Од поповске баштине је узиман доходак црквени (Бубало,
2010: 160, 162, 172). Шематизам Српске цркве је имао свештене чинове према византијском систему. Између епископа и свештеника није
било посредника. Поп је био у обавези да најмање три пута оде епископу и достави црквени приход. Постојао је чин протопоп који је од
стране епископије, према Законику цара Душана, постављан у свим
трговима и градовима (Бубало, 2010: 151), као архијерејски намесник са посебним овлашћењима, да врше мисионарску дужност без
права надзора парохијских свештеника. Уочава се градација сеоског
свештенства које се дели на обичног сеоског презвитера и првог међу
сеоским презвитерима – протопопови (Милаш, 2004: 423–424; Јањић,
2020: 72). Постојали су и окружни презвитери у својству старца – старешине. Организација парохија није била позната у појединостима
а положај парохијског свештенства није био свуда једнак. (Јиречек,
Радоњић, 1978: 66) Међутим, у српској средњовековној држави није
познато црквено устројство унутар епископија према жупама.2 На основу реконструкције жупског система земљи Моравице су припадале следеће жупе: Моравица, Рзав, Лужница, Скрапеж, Ђетиња, Рујно
и Белица, а од 1455–1459. године и жупе: Морава и Брусница (Андрејић, 2017: 32–35; Андрејић, 2018: 64–69).
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
2
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Према жупском устројству Католичка црква у Хрвата је формирала црквене жупаније.
Исти је случај и са Угарском, која је усвојила словенски жупски систем.

Живојин Р. Андрејић

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).
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 реки звало Моравица.3 У прилог ове тврдње иде 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.
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: 21–33; Чанак-Медић, 1982: 25–50;
иста, 2002: 55–81; иста, 2006: 95–97) 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.
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.
3

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: 91,
526).
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Уследило је преношење катедре митрополије у Моравски Градац. (Чанак-Медић, 2006: 98–99)
Сматра се да је од прве половине XV века основана епископија
Морава са седиштем у Градцу Моравском /Чачак/ а потом митрополија са митрополитом Венедиктом. Нешто раније се жупа Морава
проширила на Крушилницу укључујући и манастир Жичу, тако да се
у извору каже „у Морави, месту званом Жича“ (Новаковић, 1912: 764).
Формирање епископије Морава и истоимене митрополије мора бити
у вези са расапом епископије и митрополије Моравице са седиштем у
Ариљу. Моравичко епископално средиште је пострадало у време пада
Српске деспотовине, 1455–1459. године. Реалније је мишљење да је
тада уследило преношење катедре Моравичке митрополије у Моравски Градац–Чачак (Чанак-Медић, 2006: 98–99). У то време је дошло
до припајања жупа Бруснице и Белице /Драгачево/ жупи Морава, а
то ће бити у вези са оснивањем епископије Морава у првој половини
XV века. То би значило да се епископија Морава простирала све до
Дрине. По свему, преузела је и велики део Жичке епархије.
У близини Богородичине цркве у Чачку пронађена су, 1875. године, у земљу закопана њена три звона. На два већа звона били су ктиторски натписи градачког митрополита Нићифора, из 1454. године.
На овај начин је потврђено да је у Градцу постојала митрополија. На
најмањем звону је био урезан само крст (Стојановић, 1902/1982: 95,
бр. 309, 310; Радојковић, 1993: 115–123). Звона су очигледно скинута
са цркве и закопана у земљу пред напад Турака 1456, или 1459. године.
После заузимања Србије извршено је успостављање турске административне организације. Некадашње жупе су постајале нахије а
потом је извршен детаљан попис ове области, 1476. године. Имајући
у виду да је попис извршен само после 8 година од пада српске деспотовине, нема сумње да је одражавао и стање пре 1459. године и да се
на основу њега може извршити утврђивање броја села, тргова, манастира и цркава. Пошто цркве нису имале приходе попут манастира
оне се у селима нису пописивале већ попови који су имали приходе
и били у обавези да дају порез. На основу пописа попова дознајемо у
којим селима су постојале цркве а пошто су турске власти забраниле
изградњу нових цркава после 1459. године то нам јасно даје до знања
да су оне постојале и у време Српске деспотовине. Такође, појава
свештеника у пописима насталим после 1476. године упућују да су
обновљене неке цркве које су постојале и пре 1459. године.
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Жупа Моравица
Средњовековна жупа Моравица је имала 20 села са 184 дома (Андрејић, 2017 (а): 17). У првим турским пописима, 1476. године, помињу се следећа села у нахији Моравице, истоименој средњовековној
српској жупи, која имају свештенике:
Моравица /данас Радошево/ има 7 домова и попа Николу (Аличић, 1984: 91–92, 526).
Брезово, према попису 1525. године, има попа Радича; Марка,
сина попа Петра и један манастир. Претпоставља се да је у питању
Св. Ахилије у данашњем Ариљу. (исто: 495–496). Међутим, пре ће
бити да је у питању манастир Брезова.
Латица – Латвица, 1476. године, има попа Николу (исто: 75,
496).
Коритник /данас Радобуђа/ има попа Радину, 1476. године (исто:
79–80, 596–597).
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
попа Тодора (исто: 99, 221–222, 498).
Вирова је са 25 домова и има попа Петрија /1525/ (исто: 579).
Жупа Моравица са 20 села је имала један манастир и 6 мирских
цркава.
Жупа Рзав
Жупа Рзав је имала 14 села и 240 домова (Андрејић, 2017 (а): 20).
Турски пописи 1476–1525. године бележе у некадашњој жупи
Рзав само једног свештеника у селу Дрежник. Село је у поседу кнеза Радована Бакића и има укупно 32 дома са попом Радоњом /1476/
(Аличић, 1984: 70, 86).
Жупа Лужница
Средњовековна жупа Лужница је имала 14 села са 330 домова (Андрејић, 2017 (а): 21). Најзнатније место је Каран, некадашње
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жупско место Лужница, са старом Богородичином црквом. Лужнички
жупан Брајан је саградио Богородичину цркву у Лужници, 1338. а живописао 1339. године. После пада српске деспотовине, Богородичина
– Бела црква у Карану била је манастирска (Андрејић, 2016: 63–69).
У турским пописима 1476–1525. године, помињу се следећа села која
имају свештенике у Лужници:
Пониковица има укупно 54 дома и попа Брајана (Аличић, 1984:
235).
Каменица има укупно 64 дома са попом Крагујем /1476/ (исто:
50–51, 133, 550–551, 561–562)
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. По свему
судећи, према броју попова постојале су цркве у Карану, Пониковици
и Каменици.
Жупа Скрапеж – Нахија Пожега
Жупа Скрапеж је имала 41 село и 953 дома (Андрејић, 2017 (а):
27). У турским пописима 1476-1525. године, у сливу реке Скрапеж,
некадашњој истоименој жупи, помињу се свештеници у следећим селима:
Пожега, наводи се као село са пазаром и панађуром, са 91 домом
и 2 млина, 1476. године (Аличић, 1984: 257–258), а 1516. пописан је и
Радоња, син попа Радоја.
Скрапеж има 53 дома и попа Радивоја, 1476. године (исто, 36–37).
У попису 1525. године Горњи Скрапеж у своја два дела има укупно 46
домова и попа Новака. (исто, 539–540)
Годљево има укупно 25 домова и попа Јована, 1476. године (исто:
28–29, 405).
Руда Буква има 40 домова и попа Влаха /1476/ (исто: 32, 555).
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).
Доња Добриња је са 20 домова /1476/ а и 1525. је са 20 домова и
попом Ђурицом (исто: 49, 602).
12

Живојин Р. Андрејић

Доња Висибаба има 15 домова и мезру Мухариште која се налази
„код цркве Висибаба“ /1476/ (исто, 73, 493). Црква се не помиње а
нема ни попова у попису а то значи да је напуштена.
Дреновце – Дреновци је врло велико село са 49 домова и попом /
Херак, син попа/, 1476. године (исто: 60–62).
Лопаш има 13 домова а 1525. године један део села 43 дома и
попа Петка (исто: 72, 499, 612–613).
Горобиље има попа /Степан, син попа/, 1476. године (исто: 73–74)
Храсно – данашње Расно има 23 дома /1476/ и попа Степана
(исто: 82, 506).
У развођу реке Скрапеж, некадашњој истоименој жупи, пописано
је 41 село, са 953 домова и 11 попова. 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.
По свему је постојала и Мркшина црква која 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,
у 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 да претпоставиити 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)
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Жупа Ђетиња – Нахија Ужице
У поречју реке Ђетиње, некадашњој истоименој жупи постојала
су 11 села са 292 дома (Андрејић, 2017 (а): 30). У првим турским пописима 1476–1525. године, помињу се свештеници у следећим местима:
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 (Аличић, 1984: 258–259, 341–345). У попису из
1525. године Ужице је још веће са 294 муслиманских особа у 5 махала. Џемат хришћана броји 33 дома, 15 неожењених и попа /Тодор, син
попа/ (исто: 480–485).
Горобиља броји 31 дом са Брајаном Кобилићем и попом /Степан,
син попа/, 1476. године (исто: 73–74, 438, 489).
Збојштица је пописана 1516. године, 40 домова и попом /Јован,
син попа/ (исто, 315–316).
Врутка има само 3 дома али и попа Вукашина, 1476. године (исто:
122).
По свему је Ужице било жупско седиште. 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 опомиње
на реликте старе средњовековне жупе. Постојање попа у Ужицу и
Збојштици опомиње на обнову две старе цркве. Дакле, у жупи Ђетиња су постојале 4 цркве.
Жупа Рујно и нахија Рујно
Средњовековна жупа Рујно је имала 9 села са 164 дома (Андрејић,
2017 (а): 32). 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 манастиру Рујно је настала
најстарија штампана књига у Србији, 1537. године, Рујанско четворојеванђеље. У овом јеванђељу је свој запис оставио монах Теоодосије: „Написана је ова божанствена 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
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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
Биоски „манастир Рујна у Биосци“ (Мићић, 1925: 438).
У првим турском пописима 1476–1525. године помињу се следећа
рујанска села која имају свештенике:
Врутка – данас Врутци – има само 3 дома али и попа Вукашина,
1476. године. У попису 1525. године има нестале баштине попа Радохне, Вукашиновог сина, попа Баљице и попа Добренка (Аличић, 1984:
122, 532).
Катушница има 16 домова /1476/, а потом 26 домова и попа Марка (исто: 99–100, 613)
Кнежевац – Кнежевица – данас Кнежевићи – има 8 домова /1476/,
а потом 57 домова и попа Божићка (исто: 153, 448).
У овој области су пописана 9 села са 164 домова и једним 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 три цркве.
Жупа Белица – Драгачево
Жупа Белица је имала 21 село, 367 домова (Андрејић, 2017 (а):
33). У Драгачеву, у поречју реке Белице, 1476–1525. године пописани
су свештеници мирских цркава у селима:
Гуча има 14 домова са попом Војином /1476/ (Аличић, 1984: 151).
Рогача је са 15 домова и попом Николом, 1476 (исто: 151–152).
Паковраће има 44 дома и попа Петрија, 1476. године (исто: 228).
Лопаш има 43 дома и попа Петка, 1525. године (исто: 499, 612–
613).
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 Белици постојало је најмање 21
село и 5 цркве, пре 1459. године.
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Жупа Морава – Нахија Морава
У Средњовековној жупи Морави постојало је 72 села са 1119 домова (Андрејић, 2017 (б): 35). Нахија Морава се први пут помиње
1476. године и припадају јој села од почетка Овчарско-кабларске
клисуре до ушћа реке Груже у Западну Мораву. Већим делом на левој а мањим на десној страни Западне Мораве. У турским описима
1476–1528. године, у нахији Морава, која припада кази Рудник, налазе се многа села у сливу Чемернице, Каменице, Дичине, Деспотовице
– Бруснице, Лепенице – Драгачеву и средњем делу Западне Мораве.
Села у сливу Чемернице припадала су кази Пожега.
Нахија Морава није дефинисана према попису из 1476. године и
само на основу гравитирања Западној Морави могу се, приближно и
под претпоставком, одредити њена села. У следећим селима су пописани свештеници4:
Јежевица /27 домова, поп Радман/ (Аличић, 1984: 144).
Гуча /14 домова, поп Војин и његов отац Ђурађ/ (исто: 151).
Рогача /15 домова, поп Никола/ (исто: 151–152).
Ракова /16 домова, поп Петриј, Оливер Ракова/ (исто: 159–160).
Трепча /25 домова, поп Божетко/ (исто: 161).
Бељина /7 домова, синови попа Радин и Радован/ (исто).
Бездна – Јездина? /33 домова, поп Билић, поп Радко/ (исто: 162).
Паковраће /44 домова, 3 удовице, поп Петриј/ (исто: 228).
Рушица – Рошци /49 домова, 3 удовице, поп Покрајац/ (исто: 263).
Црква Св. Николе на обали реке Мораве /9 домова, поп Павле/
(исто: 267).
Према попису из 1516. године, део села Чачка, са 3 дома и приходом од тржне царине, пијачарине, пазара и земљишта манастира,
припада зеамету извесног Сулејмана. Земљиште манастира упућује
на то да је црква Св. Богородице била манастирска. Занимљиво је да
Чачак тада припада нахији Островица (исто: 293).
Островици припадају и села: Рошци /77 домова, 12 неожењених,
6 удовица, попови Радич и Милашин/. Уз село се помиње и манастир
Никоље (исто: 295). Јасно је да попови у Рошцима опомињу на постојање и цркве.

4
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Следећи попис нахије Морава, из 1525. године /?/, показује да је
она обуватала села некадашњих жупа Мораве, Бруснице и Белице –
Драгачева као и села у сливу Чемернице и Каменице, дела Овчара и
Каблара и данашње Груже. У великој нахији Морави постоје следећа
села која имају свештенике :
Горња Горевница /53 домова, 19 неожењених, Радић син попа/
(исто: 399).
Бресница, други назив Гојнић /150 домова, 43 неожењена, поп
Леман/ (исто: 402).
Катрга /54 домова, 15 неожењених, 1 удовица, поп Ђура/ (исто:
418).
Врчани /29 домова, 14 неожењених, манастир Преображење/
(исто: 421).
Гајић /22 дома, 9 неожењених, 1 удовица, поп ?/ (исто: 428).
Међуврше /13 домова, 4 неожењених, манастир Дробњак/ (исто:
432).
Кнежевица /57 домова, 22 неожењена, поп Божићко/ (исто: 448).
Темник /55 домова, 21 неожењен, 1 удовица, манастир Хрд/
(исто: 453).
Бресница /25 домова, поп Мирта/ (исто: 464).
На основу пописа попова дознајемо да постоји нешто мање цркава /6/, али се појављују манастири /3/. Цркве постоје у селима: Горња
Горевница, Бресница /код Крагујевца/, Катрга, Гајић, Кнежевица и
Бресница /код Мрчајеваца/. Манастири су у селима: Врчани /Преображење/, Међуврше /Дробњак и Темник /Хрд – Хрид/. Постојала су
три српска кнеза: Милош /у Катрги/, Димитрије /У Козељу/ и Пава /у
Пријановцима/.
У попису из 1528. године у нахији Морава су пописани свештеници у следећим селима:
Бресница /24 дома, поп Херак/ (Аличић, 1985: 36).
Грошница /6 домова, 1 удовица, поп Радохна/ (исто: 49).
Конарево /1 дом попа Степана/ (исто: 52).
Темнић и манастир Мала /32 дома/ (исто: 61).
Горња Горевница /38 домова, поп Радич/ (исто: 64).
Вранчићи /23 дома, поп Дошлац/ (исто: 79).
Барица /23 дома, поп Петко/ (исто: 82).
Крушевица и манастир Рајича /манастир Жича/ /16 домова,
поп Вук/ (исто: 84–85)
Книће /62 дома, поп Вукман, поп ?, поп ?/ (исто: 89–90).
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Брестовац /10 домова, поп Никола/ (исто: 96).
Вапа /8 + 24 домова, 1 удовица, поп Тодор/ (исто: 183).
Џератер? други назив Каменица и Торинар /39 домова, поп син
Степана/ (исто: 107).
Лисјо /29 домова, 1 удовица, поп Милко/ (исто: 113).
Средња Гуча /4 дома, поп Пава/ (исто: 119).
Ђераћ /2 дома, баштина попа Вукашина/ (исто: 124).
Тихањ /домова 20, поп Радован/ (исто).
Марковица /6, манастир Корање?/ (исто: 128).
Кнежевац /30, поп Божићко/ (исто: 130).
Међуврш /9, манастир Коритар/ (исто: 141).
Рогача са Златама /15, поп Милан/ (исто: 152).
Јежевица /37, манастир Врељева? калуђери: Страхиња, Марија,
Гргур, Хрвоје/ (исто: 153).
Прислоница /29, поп Никола/ (исто: 169).
Вилуша /33, манастир Бршник ?/ (исто: 179).
Мешљево /16, поп Радоје/ (исто: 181).
Братовац /6, поп Дубравац/ (исто: 186).
Горње Врбе /17, поп Угљеша/ (исто: 194)
Драгољ /7, поп Радман/ (исто: 96).
Горња Баћеница /5, поп Радосав/ (исто: 204).
Горња Врба /13 + 17, поп Угљеша, поп Никола/ (исто: 208).
Дичина /18, син попа Ђура/ (исто: 224).
Горња Дренова /9, поп Никола/ (исто: 228).
Мршаник /7, манастир Провржани/ (исто: 229).
Према попису попова се види да постоје 26 цркава и то у: Бресници, Грошници, Конареву, Крушевици, Горњој Горевници, Вранчићу,
Барици, Книћу, Брестовцу, Вапи, Џератеру, Лисју, Средњој Гучи, Ђераћу, Тихању, Кнежевцу, Рогачи, Прислоници, Мешљеву, Братовцу,
Драгољу, Горњој Баћеници, Горњој Врби /2/, Дичини и Дренови.
Пописано је и 7 манастира: Мала /у Темнићу/, Жича /у Крушевици/, Корање /у Марковици/, Коритар – Сретење /у Међувршу/,5 Врељево /у Јежевици/, Бршник /у Вилуши/ и Провржан /у Мршанику/.
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Прозван Коритар по истоименом потоку који крај манастира протиче (Кнежевић, 1996:
210–211).

Живојин Р. Андрејић

Жупа Брусница
Средњовековна жупа Брусница је имала 38 села и 687 домова
(Андрејић, 2018: 68). У првом попису 1476. године у нахији су пописани свештеници у селима:
У Руднику су пописани Радован и Дамјан, синови попова, као и
Степан Бакић. (Аличић, 1984: 23).
Горњи Красовац са 39 домова има два попа, Божидара и Степана, што значи да постоји стара црква /данас Красојевац, заселак села
Мајдана/ (исто: 24).
У Коларици су пописани Радич, син попа и Новак, брат попа
што би значило да и ово село има попа /и цркву/ иако није пописан
(исто: 24–25). У Јармазовцу су попови Братко, Никола и Радоња што
упућује да постоје бар две цркве (исто: 26–26).
У попису из 1516. године крај града Рудника је рудник сребра и
пазар. Четири махале воде попови што би значило да постоје у њима
и цркве (исто: 279, 281–282, 285) Руднику припадају манастир Благовештење и манастир Ваведење (исто: 299–300).
Горњи Грабовац /Красовац?/ је рудник сребра са 62 дома и попом Радићем. (исто: 289).
У селу Равне живи раја Рудника: 28 домова и два попа (исто: 290).
У Опашеву живе и досељеници из рудника сребра Коларице: 21
дом и поп Радич (исто: 290–291).
Село Бершићи, 1516. године, има кнеза Петка, 29 домова, 17 неожењених. (исто: 398). После 1528. године се не помиње ово село већ
Трстеник, данас заселак Бершића, са 29 домова и 5 неожењених. У
селу постоји црква јер је пописан „поп син Живка (Аличић, 1985: 294).
У попису из 1516. помиње се Мала Брусница са 8 домова, 4 неожењена (Аличић, 1984: 458–459). Међутим, 1528. године нема Бруснице али се појављује у следећем попису са 7 домова и манастиром
Пречиста /Богородица/) крај ње са једним калуђером (Аличић, 1985:
254–255).
Село Ружићи се налази у попису 1528. године, са 26 домова и 50
табија, а нешто касније има 27 домова, 10 неожењених и попа, сина
Рајина (исто: 99–100, 307–308). Појава свештеника у Ружићима опомиње на могућност обнове неке старе цркве. Ова црква је запамћена
у легенди а по њој се налазила под Стражевицом (Филиповић, 1997:
211).
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Села Средња и Горња Дренова се појављују у попису и 1528. године али је пописан и поп Никола (Аличић, 1985: 225–226, 228–229),
што би значило да је обновљена нека стара црква јер изградња нових
није још увек била дозвољена од стране турских власти.
После 1528. године у Средњој Јабланици је пописан поп Цветко
(исто: 253), а то упућује на обнову цркве у селу. Ова црква је могла
бити, према предању, на Светињи (Филиповић, 1997: 247).
После 1528. године у селу Неваде је пописан и поп, син Вукдрага
(Аличић, 1985: 257) што упућује на обнову цркве.
Село Дичина се помиње 1528. године са 18 домова. У селу је пописан Ђуро, син попа (исто: 224–225). Поп није пописан за порез али
вероватно постоји у селу што упућује на обнову цркве. Село Дичина
се, највероватније, налази крај истоимене реке али данас не постоји.
Тако се долази до тога да је пре 1459. године жупа Брусница имала
41 село, један манастир и дванест цркава. Појава попова у Бершићу,
Ружићима, Горњој Дренови, Средњој Јабланици Невадама и Дичини
опомињу на обновљене цркве /6/ а не на новоизграђене јер је то било
забрањено. То значи да су ове цркве, а можда и још нека, постојале
и пре 1459. године. Врло је важна појава јединог манастира у Малој
Брусници ако се има у виду старо жупско средиште. У Брусници је
био жупски трг са пазаром, а годишњи панађур се одржавао о неком
Богородичином празнику, манастирској слави.
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Резиме
На основу српских средњовековних извора и раних турских катастарских пописа извршена је реконструкција опсега српске средњовековне епископије Моравице и приказ њеног шематизма у првој половини XV века, број манастира и мирских цркава. Земљи Моравице су припадале следеће жупе: Моравица, Рзав, Лужница, Скрапеж,
Ђетиња, Рујно, Белица и, од 1455–1459. године, Морава и Брусница.
Треба претпоставити да су у жупама сеоске цркве биле под надзором
протопопа – првог међу сеоским презвитерима. Сумирајући наведене
податке дознајемо да је Моравице епископија, у првој половини XV
века, имала 9 црквених протопопата, око 240 села, 11 манастира и 67
мирских цркава. Највише цркава било је у жупи Морава /26/, Брусница /12/, Скрапеж /11/ и Моравица /6/ а манастира у Морави /7/.
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MEDIEVAL CHURCHES AND MONASTERIES OF THE MORAVICA
BISHOPRIC IN THE FIRST HALF OF XV CENTURY

Summary
On the basis of Serbian medieval sources and early Turkish land
registry there was reconstruction of the range of Serbian medieval Moravica
bishopric and description of its scheme in the first half of xv century, as
well as the number of monasteries and secular churches. The following
districts belonged to the country of Moravica: Moravica, Rzav, Luznica,
Skrapez, Djetinja, Rujno, Belica and Morava and Brusnica in the period
from 1455 to 1459. It can be supposed that village churches in the districts
were supervised by the protopriest- the first among village Presbyterians.
After summing up the mentioned data, we find out that the Moravica
bishopric, in the first half of xv century, had 9 church protopriests, about
240 villages, 11 monasteries and 67 secular churches. The greateat number
of churches was in Morava district /26/, Brusnica /12/, Skrapez /11/ and
Moravica /6/ and the greatest number of monasteries was in Morava /7/.
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ПОРЕКЛО, МИГРАЦИОНИ, ИМИГРАЦИОНИ
И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ НА СЈЕНИЧКОПЕШТЕРСКОЈ ВИСОРАВНИ
Апстракт: Сјеничко-пештерска висораван је од најстаријих времена била поприште бројних и бурних историјских збивања. Динамични
и често трагични догађаји пресудно су деловали на порекло, етнички мозаик и демографску слику овог централног дела Старе Рашке.
Такође, та збивања и централни геостратешки и геополитички положај, утицали су на миграционе и имиграционе процесе. Стара Рашка
и у њеном оквиру Сјеничко-пештерска висораван су од најстаријих
времена били и матично и етапно миграционо подручје. Преко тог
простора су се кретале реке миграната из „седам црногорских Брда“
и Старе Херцеговине на путу за Шумадију и друге делове Србије,
али су се добрим делом привремено задржавали и касније настављали преко планина Јавора и Голије у унутрашњост Србије. Један број
је остајао око Јавора и Голије и на Сјеничко-пештерској висоравни
па су њихови потомци у огромној већини садашњи становници овог
дела Србије. Мањи део је остао у православљу док се већина исламизирала. Од почетка 18. века досељаваће се на Пештерску висораван и
албанска католичка племена тзв. Малисори који ће се највећим делом
исламизирати и словенизирати, а у нашем случају србизирати.
Кључне речи: Сјеничко-пештерска висораван, порекло, староседеоци, ратови, миграције, имиграције, исламизација, пописи, демографија.
1

salihsselimovic@gmail.com
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Сјеничко-пештерска висораван 1:275000
Извор: Геос, Нови Пазар

Староседелачко становништво у Сјеничком крају било је искључиво сточарско јер је сточарство било главно егзистенцијално занимање. Још за време римске доминације у самом граду Риму био је
на добром гласу сир са ових простора. Ипак, и поред удаљености од
великих римских градова и жилавог отпора романизацији, становништво се постепено полуроманизовало, па и романизовало за 4–5
векова римске власти, без обзира на ретке археолошке налазе и недостатак писаних извора који би и на тај начин ту романизацију на овом
простору потврђивали. Има топонима из тог периода, као што су: Урсуле, Лопиже, Тројан, Жабрен и други, који носе римска (латинска)
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имена, али има и оних тзв. „балканских романитета“. У 5. и 6. веку то
становништво је било један супстрат који је настао мешањем Илира,
Римљана, Келта, као и Трачана, источније од Старе Рашке. Касније ће
тај супстрат бити назван Власима, у Македонији у 11, а у Немањиној
Рашкој у 12. веку.2
Словени су населили готово цело Балканско полуострво у 6. и
почетком 7. века, мада има тврђења да се то десило знатно раније.
Према Јиречеку, на ове просторе Рашке, као и шире просторе, после неких премештања по Балкану (Хему) населиће се Срби којима
је византијски цар Ираклије 610. године дозволио „да се населе са
својим архонтом (вођом, кнезом)“. Од свих јужнословенских народа,
односно тадашњих племенских скупина, једино су Срби и Хрвати из
постојбине у нову домовину донели своја стара имена која носе и
данас. Током времена дошло је до нужне сарадње и симбиозе између
Срба и староседелаца, сточара, који су дуго егзистирали као полуроманизована и половично пословењена популација. Неке мање сточарске влашке заједнице (џемати, катуни) одржаће се и кроз цео средњи
век и није случајно шири простор назван Стари Влах. Постепено ће
се Власи сточари србизирати и поред тога што су српски владари из
династије Немањића често издавалио забране мешања Срба са сточарима Власима. Жарко Шћепановић каже да се тај процес асимиловања и србизирања Влаха у Потарију и Средњем Полимљу углавном
завршио у 13. веку.3 На Сјеничко-пештерској висоравни тај процес је
сигурно трајао нешто спорије и дуже. Али, нема дилеме да је овде у
Рашко-полимској области био „нуклеус прве српске државе настале
половином 9. века“. Према тврђењима неких историчара најстарији
главни град српске државе је био Скадар још 490. године. На подручју садашње Сјеничко-пештерске висоравни сигурно су живели
тзв. „првобитни Срби“ и ту се, у ствари, налазила у историји позната
као „Крштена Србија“. И само име Пештерске висоравни настало је
од старословенске речи Пештера – пећина.
У сјеничкој жупи биле су и прве престонице српских (рашких)
владара, као што су: Достиника, Достиникон (најстарија престоница Рашке), затим Градац – Драгојловиће, Врсенице, Длго Поље (Дуга
Пољана), Царичина. Византијски цар писац Константин VII Порфи2

Влаховић, Петар (1987): На животним раскрсницама, Пријепоље, стр. 55, 56, 106.

3

Шћепановић, Жарко (1979): Средње Полимље и Потарије, Етнографски институт, САНУ,
књ. 20, Београд, стр. 31.
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рогенит у свом чувеном делу „Спис о народима“ на првом месту у
тадашњој Србији наводи град Достинику од тадашњих 6 поменутих
градова.4 Историчар Константин Јиречек сматра да Достинику треба
тражити на подручју Сјенице.5 Драгица Премовић-Алексић на основу својих вишегодишњих археолошких истраживаљња са сигурношћу претпоставља да се Достиника налази на локалитету Градина у
селу Врсеницама југоисточно од садашњег града Сјенице.6 Када су
српски владари премештали своје престонице даље на југ у правцу
стратешког ширења Србије (Рашке), Немањићи нису никада заборавили жупу Сјеница „као прво огњиште у својој баштини“.7 После
Дежевског сабора 1282. године знатан број властеле и њихових сељака селиће се према југу. Наш еминентни научник Јован Цвијић налазио је Рашане (Рашани су синоним за Србе у средњем веку) у не
малом броју у Албанији и у Македонији.8
Турци Османлије почели су да учвршћују своју власт у источном
делу Старе Рашке скоро одмах после Косовске битке 1389. и пада
Скопља 1392. године. Турске посаде већ су се налазиле 1392–1396.
године у Звечану, Јелечу и Глухој Васи (Глухавици) код садашњег
Тутина. Османлије су запоселе Брсково на Тари 1398/1399. године,
а последња тврђава Бихор пала је 1455. године када се сматра да је
дефинитивно потпала под турску власт и цела Стара Рашка. Тада су
настала, заправо и нешто раније, померања српског становништва из
Македоније и са Косова и Метохије према Рашкој, а после њеног пада
и даље према северу и западу заједно са осталим Рашанима. Једни су
4

Константин VII Порфирогенит (1959): Спис о народима (обрада Божидар Ферјанчић),
Византијски извори за историју народа Југославије II, Београд, стр. 58;
Ферлуга, Јадран (1968): Византија и постанак југословенских дежава, Зборник радова
Византолошког института, Београд, стр. 64, 65.

5

Јиречек, Константин (1959), Трговачки путеви и рудници Србије и Босне у средњем веку,
Зборник Константина Јиречека I, Београд, стр. 291, напомена Монумента Рагузина.

6

Премовић-Алексић, Драгица (1995), Настанак града Сјенице, Новопазарси зборник
19/1995, Музеј „Рас“, Нови Пазар, стр. 98; Селимовић, Салих (1998), Настанак и развој
града Сјенице до ослобођења од Турака, Ужички зборник 25–26/1998, Ужице, стр. 235,
238, 239.

7

Рашка је најстарије име српске средњовековне државе и у латинским изворима се називала Rasciae, Regnum Rasciae. Овај простор је срце, ембрион српске државе које има
значење целину саме српске расе, нације. Од краја XIX и почетка XX века у западним изворима све се чешће среће назив Санџак што је ушло и у дипломатски речник европског
Запада. Санџак је турски назив за административно-управну јединицу у рангу округа.

8

Цвијић, Јован (1987), Антропогеографски и етнографски списи, Београд , стр. 106, 217,
253.
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се склањали што даље од путева и градова испред турских граничних
јединица (познатијих као злогласне акниџије) који су пљачкали, палили, убијали и одводили робље и ширили страх и панику. И са овог
простора део становништва се склањао у Босну, Херцеговину, Дубровник, преко Саве, како пише Иван Божић.9 О тадашњим миграцијама српског становништва Јован Цвијић каже: „У почетку турске
најезде становништво из равница и котлина повукло се у планинске
крајеве...“10 Дакле, нису сви одлазили и скоро увек је постојао неки
континуитет између старог и новодошлог становништва у одређеном
временском периоду. И Јован Радоњић пише о тим миграцијама, па,
између осталог, каже: „Продори Османлија изазвали су у 15. веку велика етничка померања... Српски елемент који је испред Турака измицао кретао се у Јужну Угарску и на Запад“.11 Тада и нешто касније знатан број Срба и сточара Влаха одселио се из Старог Влаха, а тиме и из
сјеничког краја, у централну Босну. Највећи број тамошњих српских
православних становника потомци су тих досељеника. И данас је технологија прављења сира и млека на Сјеничко-пештерској висоравни
и на планини Влашић изнад Травника скоро потпуно иста. Све те тадашње српске сеобе имале су и верски и политички карактер, мада су
и сами Турци Османлије пресељавали одређени број православних
Срба и сточара Влаха због својих државних интереса.
Турски попис из 1455. године показује да је садашња територија
сјеничке општине била много ређе насељена од такође садашњих територија новопазарске, тутинске и рожајске општине.12 Ради примера
наводимо неке податке за неколико сјеничких села из пописа 1455.
године. Брњица је тада имала 44 опорезована домаћинства, Иштавна
(Штаваљ)17, Шаре 40, Кнеџевце (Кнежевац) 17, Дубница 24, Врсенице 5, Лозник (Багачиће) 3 итд. Тада је у Сјеничком крају било 1000
влашких (сточарских) кућа, а у нахији Влаха Сјенице 1469. године

9

Божић, Иван (1952), Дубровник и Турска у XIV и XV веку, Историјски институт, књ.3,
Београд, стр.131; Пејановић, Ђорђе (1966), Становништво БиХ, САНУ, књ.12, Београд,
стр. 20.

10 Цвијић, Јован (1966): Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за издавање
уџбеника СР Србије, Београд, стр.128.
11 Радоњић, Јован (1950): Римска курија и јужнословенске земље од XVI до XIX века, САНУ,
књ.3, Београд, стр.187.
12 Мушовић, Ејуп (1989): Сјеничко-пештерска висораван – становништво, Гласник Етнографског музеја, Београд, стр.11.
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било је 2106 влашких сточарских кућа.13 Разуме се да је толико повећање за тако кратко време настало масовним досељавањем Влаха
сточара из других крајева, или својом вољом или под притиском турских окупационих власти. Власи сточари су имали већу слободу и
чврсту организацију и у турски феудални систем улазили су колективно. Сјенички Власи нису били права раја. Турци су их убрајали у
Влахе сточаре, али нису били ни прави сточари, јер су давали ушур
од житарица, што значи да су се бавили и земљорадњом. Према томе,
сјенички Власи су нека посебна група сточара која се битно разликовала од других влашких скупина. И крајем 16. века цела Сјеничка
нахија имала је влашки статус.

Стада на Пештерском пољу

Према турском попису с краја 16. века, тј. из 1585. године, Сјеничка нахија је била густо насељена иако су нека села била ненастањена. Тада је пописано 65 сјеничких села као пореских јединица.
Многа садашња сјеничка села тада су припадала суседним нахијама
(Трговиште, Бихор и Барче – Нова Варош). У том попису сво сјеничко
становништво је означено као влашко. Влашки статус сјеничких села
може се видети и кроз титулатуру старешина сточарских села. Помињу се кнежеви, примићури и лагатори. То су, на пример, села Врсенице, Дражевиће, Житниће, Распоганче, Брњица, Багачиће, Крстац,
13 Шабановић, Хазим (1964): Крајиште Иса-бега Исхаковића, Оријентални институт, Сарајево, стр.10; исти, (1959): Босански пашалук, Сарајево, стр. 118; Бојанић, Душанка
(1987): Шта значе подаци о сјеничким Власима, XXXIV, Београд, стр. 104, 105.

30

Салих Селимовић

Лопиже (Чајковина), Горачиће, Дубница, Дунишиће, Вапа, Кладница,
Урсуле, Сугубине, Понорац, Боровиће и др. Према подацима које је
саопштила Драгица Премовић-Алексић тада је Сјеничка нахија имала 652 куће Влаха сточара.14 Сигурно се радило о сточарима, јер су
сви сточари називани Власима још у Немањино време. То име су преузели Турци по освајању наших земаља. Касније ће Турци и наши
домаћи муслимани називати Власима све оне који нису били исламске, муслиманске (мухамеданске) вере. Тешко је могуће да су се тако
дуго и у толиком броју и на компактној територији Власи одржали
у етничком смислу, мада их је било и касније, али у мањим влашким
заједницама (џематима). У почетку су Власи сточари уживали одређене привилегије код Турака. Привилеговани су били и сви они који су
се „турчили“ па било којем друштвеном слоју и занимању припадали.
О густини насељености Сјеничког краја у поменутом попису
може се закључити и из података о броју кућа у неким селима, као
што су: Дубница са 76 кућа, Горње Лопиже 50, Доње Лопиже 49,
Раждагиња 34, Врсенице 27, Горња Брњица 27, Распоганче 25, Житниће 22, Горња Вапа 21, Горачиће 19, Дунишиће 17, Драгојловиће 16,
Дуга Пољана 15, Доња Вапа 11, Сугубине 28, Понорац 26, Кладница
24 итд.15 У то време у домаћинствима или кућама живео је велики
број чланова, јер се тзв. влашки дукат плаћао турској држави по једном диму или огњишту па су се породице ретко делиле.
Што се тиче етничке припадности становника Сјеничке нахије,
сигурно се може рећи да су били православни Срби и неколико Турака који су били тимарници и представници власти. У првом турском
попису из 1455. године није било домаћих исламизираних људи. У
следећем турском попису из 1477. године на Сјеничко-пештерској
висоравни појављују се први наши исламизирани људи и то у селу
Раждагињи. Тада је у том сјеничком селу пописано 40 опорезованих
кућа од којих су три биле исламизиране и нису плаћале исте порезе.16 Тек у турском попису из 1585. године појављују се први домаћи
исламизирани људи и у другим сјеничким селима. Од 652 тада пописана домаћинства у Сјеничкој нахији било је само 13 муслиманских
кућа. Зато се сигурно може рећи да је и крајем 16. века исламизација
14
15

Премовић-Алексић, Драгица (1995): Настанак града Сјенице, стр. 93.
Мушовић, Ејуп (1980), Сјеничка нахија у XVI веку, Новопазарски зборник 4/1980, Нови
Пазар, стр. 39–63; исти, (1982), Нахија Барче (Нова Варош), Сеоски дани Сретена Вукосављевића X, Пријепоље, стр. 241–242.

16 Аличић, Ахмед : Поименичабн попис санџака и вилајета Херцеговина, Сарајево, стр. 576.
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овог дела Рашко-полимске области била ретка и спорадична као што
је било и у Бихору и Коритима код Бијелог Поља.
Први исламизирани људи веома су често уместо хришћанског
имена оца уписивали да су синови Ав(б)дулаха како би прикрили
своје хришћанско порекло. Абдулах значи „роб божији“.17 Наводимо
неколико примера: Сефер, син Авдулаха из Црвска, Мехмед Авдулаха
из Бара, Хасан Авдулаха из Дубнице.18 Дешавало се, али ретко, да се
пише и хришћанско име оца, као што је био случај у Дугој Пољани. Те
далеке 1585. године у Дугој Пољани регистровани су: Хусејн Стојанов, Мустафа Радојков, Мехмед Радивојев, али и два брата Хасан и
Грајан, тј. један православни, а други муслиман.19 Није био редак случај да у истој кући живе отац хришћанин и син муслиман и обрнуто.
Било је и насилне исламизације, посебно кроз девширму или „данак у
крви“, што је најчешће изазивало отпор па су многи због тога морали
да беже у шуме.20 Догађало се да из тих разлога целе породице, па и
братства, селе дубоко у неприступачне и шумовите пределе. Српско
становништво, међу којима је било и доста сточара Влаха, мигрирало
је и у далеке крајеве због исламизације и многих других невоља које
доноси сваки освајач. Још у 15. и 16. веку велики број људи из Старе
Рашке одлазио је и преко Саве и Дунава у Угарску. Жан Огист Де Ту у
једном свом раду наводи да је међу браниоцима Липова било Рашана
када је тај град напао Мехмед-паша Соколовић 1552. године.21 Међу
тим Рашанима (Србима) сигурно је било и људи из сјеничког краја,
односно са Сјеничко-пештерске висоравни.
У првој половини17. века по свој прилици није било значајнијег
померања становништва овог подручја. У време Кандијског рата
1645–1669. године, када су неки делови Рашке области били директно или индиректно укључени у тај турско-млетачки рат, дошло је до
значајнијих активности хајдучких чета у позадини ратних операција,
тј. у Полимљу, Потарју и на Сјеничко-пештерској висоравни. Разуме
се да су те ратне и хајдучке активности изазвале миграциона кретања
у другој половини 17. века , јер су се Турци крваво обрачунавали са
17 Селимовић, Салих (2001): Срби муслимани и њихова денацинализација, ГЗМ, књ. 2,
Пљевља, стр.170.
18 Хаџибегић, Хамид (1969): Званични подаци о сточном фонду на подручју Новог Пазара,
Трговишта и Бихора из 1585, Историјски записи, књ. XXV, св.4, Титоград, стр. 291–296.
19 Мушовић, Ејуп (1980): Сјеничка нахија, стр. 58.
20 Рудић Вујадин , цитирано, стр. 31.
21 Самарџић, Радован (1975): Мехмед-паша Соколовић, Београд, стр.121.
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онима који су били на страни Венеције или су помагали и јатаковали
хајдучким четама.
О тадашњој верско-конфесионалној структури становништва за
сада нема релевантних података. Међутим, на основу бројних остатака материјалне културе (манастири, цркве, гробља, црквишта,
кућишта, селишта, дуварине), може се са сигурношћу закључити
да је у Сјеничком крају било у огромној већини српско православно становништво. На Сјеничко-пештерској висоравни све до друге
половине 17. века није постојало ниједно градско насеље, односно
ниједно утврђење-паланка, касаба или варошица где би преовлађивало српско исламизирано становништво, као што је то био случај са
другим градовима за време турске доминације. Сјеница се ни у једном турском попису у 15. и 16. веку не помиње као насеље. Сигурно
није постојала, већ се под појмом Сјеница подразумевала трговачка
и караванска станица, затим као стара жупа и нахија Жупа, касније
нахија, Сјеница је обухватала углавном Сјеничко поље и његов обод,
заправо Сјеничку котлину. Највероватније се Сјеница као утврђена
паланка и насеље формирала после Кандијског рата 1645–1669. године иако се као таква помиње тек 1706. године (опширније видети:
Драгица Премовић-Алексић, Настанак града Сјенице, Новопазарски
зборник 19/1995. и Салих Селимовић, Настанак и развој Сјенице до
ослобођења од Турака, Ужички зборник 25–26/ 1996/1997).
Тврђава, односно паланка Сјеница подигнута је да би спречавала
крстарење хајдучких чета из Црне Горе, Брда и албанске Малесије,
али и да би контролисала свака друга турским властима непожељна
кретања због безбедности веома важних војно-стратешких и трговачких комуникација које су пролазиле преко Сјеничко-пештерске висоравни. То су били чувени каравански путеви Дубровачки и Босански
друм. На тим друмовима у околини Сјенице (наводимо само неколико
примера) пљачкани су и убијани трговци и путници 1510, 1526, 1528,
1531, 1551. итд. Села код саме садашње Сјенице као што су Дубница и Вујац (Увац), била су права разбојничка гнезда. Дубровачки и
Босански друм највише су и били угрожени од хајдука и ешкије на
деоници од Новог Пазара па до Нове Вароши, односно преко Сјеничко-пештерске висоравни. Паланка Сјеница је требала да буде и језгро
даљег и много радикалнијег исламизирања домаћег српског становништва јер је до тада тај процес био слабо изражен на целој Пештерској висоравни и Сјеничкој котлини, као и у Старој Рашкој.
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Права катастрофа и егзодус домаћег становништва настаће током
Бечког или Морејског рата који је трајао од 1683. до 1699. године.Тада
је велики број људи страдао или се одселио у принудним сеобама са
овог и ширег простора. Дошло је до тако масовног убијања и умирања
од глади и зиме, као и до тако масовних сеоба да је највећи део стариначког становништва нестао. Нешто касније ће доћи нови становници међу којима је било и Срба хришћана и нешто Срба муслимана,
али и албанских католичких Малисора (албанских Брђана). Тако ће
се мењати верско-конфесионална, па делимично и етничка структура
Сјеничко-пештерске висоравни, па и скоро целе Старе Рашке, заправо
„доћи ће до велике прекретнице у верско-конфесионалној и етничкој
композицији целе Старе Србије“, како је рекао наш еминентни историчар Славенко Терзић. Прво је страдао велики број српског исламизираног становништва. Једним делом је то становништво мигрирало
према југоистоку Балкана бежећи од домаћих устаника и аустријске
војске. И данас у Бугарској, између Варне и Трнова, постоје два насеља под именом Нови Пазар и Дуга Пољана. Имена су сигурно дата
по досељеницима из истоимених насеља садашње Рашке области.
После пораза Аустријанаца код Качаника 1689. године настао је обрнут процес. Сада је масовно страдало српско хришћанско православно становништво мада је сличних страдања било и раније. Преживели су у највећем броју морали да напусте своја огњишта. По највећој
зими 1689/1690. године у тзв. Првој великој сеоби Срба под вођством
Арсенија III Чарнојевића, патријарха српског, маса народа кретала се
према Јужној Угарској из Старе Србије. Велики број људи је тада
умро, као што се десило и на путу према Београду и Угарској, од глади, зиме и разних болести. Милисав Лутовац у једном свом раду каже
„да је толико људи помрло да није имао ко да их покопа“.22
Сјеничко-пештерска висраван остала је празна са разореним и
попаљеним селима. Тихомир Ђорђевић наводи податак да се тада Патријарху Арсенију III Чарнојевићу прикључило 5000 људи из Новог
Пазара.23 Међу тим преживелим избеглицама сигурно је било и људи
из Сјеничког краја.
22 Лутовац, Милисав (1954), Ибарски Колашин, Српски етнографски зборник, LXVI, Београд, стр. 86.
23 Ђорђевић, Тихомир (1927): Становништво Србије после велике сеобе Срба 1690, Годишњица Николе Чупића, књ.XXXVI, Београд, стр. 2–4; Станојевић, Глигор (1976): Србија у време Бечког рата, Београд, стр.190, 191.

34

Салих Селимовић

На Пештерској висоравни мало је ко од Срба старинаца, како православних тако и муслимана, преживео и остао. Према Јефту Дедујеру, на Пештери би једино могли бити старинци Ђорђевићи који су по
предању потомци Бранковића,24 затим Кулагићи па и Мијајловићи и
Коматине из Старог Влаха.25 Олга Зиројевић претпоставља да би од
пређашњих старинаца могли бити и Тубићи из Лопижа и Дуге Пољане. Она чак претпоставља да су ти Тубићи потомци средњовековних
рудара Саса.26 Према њиховој породичној традицији, Тубићи су у Лопиже дошли пре седам колена из околине Бијелог Поља. У општини
Косјерић постоји и село Тубићи.
Старовлашки Зорнићи, и православни и муслимани, такође су
старинци и сматрају се за једну од најстаријих српских породица у
Старом Влаху као што су и Балтићи, Тугићи и Тарићи (сви они сада
живе на подручју Кладнице осим Тугића), које су у селу Буковику затекли Борисављевићи.27 Чувени Борисављевићи су у Буковик дошли
највероватније одмах после Аустро-турског рата 1737–1739. године.
У тадашњој паланици Сјеници (неки аутори су је називали Стара
Паланка) могуће је да су од муслиманских породица старинци, наравно у односу на 19. век, Абдагићи, Гарибовићи, Чавићи (Ејуп Мушовић претпоставља да су садашњи Мујагићи њихови потомци), Кадићи, Шарићи, Хаџикићи, Кугићи, Ћатовићи, Ћућевићи, Џанковићи,
Хашимовићи, Пучићи, Растићи. Ејуп Мушовић претпоставља да су
Растићи и Пучићи исламизирани потомци истоимених дубровачких
трговаца и припадника дубровачке властеле.28 Из Војводине, али много вероватније из Славоније, у Сјеницу су дошли као спахије садашњи
сјенички Спаховићи у току Бечког рата или одмах после пораза турске
војске у Угарској 1686. године. Пештер су као феудалне поседе или
војно лено добили Хајдарпашићи, Ћоровићи (они су такође дошли
у току Бечког рата из Славоније или Војводине) и Махмутбеговићи
– Худаверди који су потомци Црнојевића. Паша Худаверди Махмут24 Мушовић, Ејуп (1979): Етнички процеси и етничка структура становништва Новог
Пазара, Етнографски инститтут САНУ, Београд, стр.74.
25 Дедијер, Јевто (1913): Нова Србија, Београд, стр. 293.
26 Зиројевић, Олга (1987): Траљгом Саса у Србији у XV и XVI веку, Новопазарски зборник 11,
Нови Пазар, стр. 97.
27 Суботић, Војислав (1991): Нововарошки крај од неолита до 1941, Нова варош, стр. 98;
Селимовић, Салих (1993): Социогеографске карактеристике Кладнице, Ужички зборник
22/1993, Ужице, стр.270.
28 Мушовић.
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беговић је наредио ликвидацију злогласног Јигит Осман-пашу који је
починио нечувене злочине над хришћанским становништвом у току
Бечког рата.
На опустелу Пештерску висораван скадарски везир, већ поменути Худаверди Махмутбеговић, присилно је населио малисорско католичко племе Клименте 1700. године који су пре тога живели у Епаји
више Скадра.29 Клименте су били бунтовни, склони пљачки, безакоњу, општој анархији па је паша Худаверди на тај начин желео да
их одвоји од матице и смири, али и да насели опустелу Пештер, јер
му празна није била потребна, а ни држави то није одговарало. Према Јовану Томићу и Милићу Ф. Петровићу, Клименте су били српско
племе у Горњој Морачи па су их Турци због сталног хајдуковања и
непокорности преселили у Епају где су се албанизирали и католицизирали.30Тада су се заједно са Климентима или непосредно после њих
населили на Пештерску висораван многи албански католички Малисори, као што су: Хоти, Шкријељи, Шаље, Геге, Груде, Пренче, затим Кучи који су се делили на католичке или албанске и православне
или црногорске.31Тако Јован Томић пише, а преноси и Јован Радоњић:
„Турска је после Карловачког мира (1699), населила из горовитог Пилата у северној Албанији арбанашке горштаке на Пештер (...) која је
била скоро опустела за време прве сеобе Срба“.32 Тако ће се албанска
католичка малисорска племена силом или милом насељавати од Плава, Гусиња и Рожаја па преко Бихора на Сјеничко-пештерску висораван. То насељавање ће трајати читав 18. век. Ретко преостало српско
становништво из обе конфесије у Сјеничком крају било је изложено
нападима и пљачки исламизираних арнаута и црногорских хајдука,
како пише у једној жалби раје турској Порти у Цариграду.
Одмах по досељавању албанских Малисора на Пештер почела
њихова исламизација. Тај процес делимично ће захватити и преостало српско православно становништво, али и оне Србе који су се
досељавали током 18. века из Куча, Мораче, Роваца, Бјелопавлића,
29 Селимовић, Салих (1998): Настанак и развој Сјенице,стр. 247.
30 Томић, Јован (1913): О Арнаутима у Старој Србији и Санџаку, Београд, стр. 22, 23; Ф.
Петровић, Милић (1998): О исламизацији и арбанизацији Срба у Старој Србији, Брезнички записи 9–10, „Пљеваљске новине“, Пљевља, стр. 6.
31 Опширније видети о Кучима и Климентима на Пештери у: Мушовић, Е. Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара; исти, Становништво сјеничког
и тинског краја; Селимовић, С. Клименте и Кучи на Пештерској висоравни, Академски
магазин Студент 88 и 89, Београд.
32 Томић, цитирано, стр.78; Радоњић, Јован (1950): Римска курија, 515.
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Никшића, Дробњака, Пипера и Васојевића. Многи су настављали пут
даље у унутрашњост Србије где је било доста пусте земље, а неки су
одлазили даље да би избегли исламизацију. Други су, да би опстали
на добијеној или запоседнутој земљи, прелазили у ислам. Трећи су
остајали као хришћанска раја, тзв. зимије, тј. становништво које је
плаћало држави дажбине и по том основу имало право на заштиту.
Међутим, често је била слаба заштита од неких сурових и незајажљивих феудалних господара. Исламизације је било и због крвне освете која је тада била веома присутна, али и због других криминалних
радњи. На тај начин су се заметали трагови и избегавале освете, као
и казне и за друга кривична дела, што су и турске локалне власти често подржавале. Ипак су најважнији узроци исламизације економске
природе и стацање значајних друштвених положаја и привилегија у
администрацији, војсци, полицији, државној хијерархији. Не треба
занемарити ни појаву присилне исламизације као ни исламизацију
путем женидбе наших муслимана и Турака са хришћанкама, јер је
потомство из таквог брака морало бити исламизирано. Османлије су
вршиле смишљену исламизацију на неким геостратешким просторима, јер су се уверили у Кандијском, а посебно у Бечком рату, као и у
каснијим аустро-турским ратовима, да исламизирано становништво,
без обзира на то да ли је албанског или српског порекла, увек остаје
на страни Турака и њихове државе. Ипак је ислам као религија, као
начин живота, био важнији у определењу муслимана без обзира на то
што су њихови хришћански саплеменици исте крви, језика и завичаја.
У аустро-турском рату 1737–1739. године, такође је било сеоба и
померања становништва овог краја. Један број православних Срба и
преосталих католичких Климената мигрирао је са Сјеничко-пештерске висоравни, у другој сеоби Срба 1737. године, у Јужну Угарску
(Војводина). Те Клименте су населили сремска села Хртковце, Никинце и Јарак. Један број тих Климената вратио се не могавши се
прилагодити новим природним и друштвеним условима живота. Они
који су остали, касније су се изјашњавали као Хрвати иако то нису
никада били. Од тог аустро-турског рата исламизација је постала још
радикалнија. Исламизирани Хоти, Клименте, Геге, Шаље, Шкријељи,
Кучи ширили су се великом брзином према градовима Новом Пазару
и Сјеници, као и према планинама Јавору и Голији. Под притиском
њихове популације, по пештерским селима и селима у Сјечкој котлини остајало је све мање српског православног становништва. Срби су
морали да се исељавају у Моравску Србију, а највише у Шумадију,
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односно Лепеницу, Качер, Таково, Јасеницу, па чак и у Неготинску
Крајину.
Досељеници из Сјеничког краја називани су Сеничани, Сјеничани, Кезуни, па чак и Арнаути (Турци су исламизиране католичке Албанце називали Арнаутима). Досељеници су и сами себе представљали да су „од Сјенице“ или само под одредницом „одозго“, па чак и да
су из „Арнаутлука“. Тако су називани сви који су долазили са Сјеничко-пештерске висоравни без обзира на то да ли су били ретки старинци или они релативно етапни, односно релативни старинци. Масовне
сеобе Сјеничана биле су у време аустро-турских ратова о којима је
већ било речи, затим за време Првог српског устанка (посебно 1804.
и 1809. године) и Другог српског устанка 1815. године. Већи миграциони таласи захватили су овај крај и у време устанка у Босни и Херцеговини и нереда у Рашкој области 1875. године, затим после пораза
српске војске на Јавору у јуну 1876. године и после последње бројне
сеобе српског православног становништва у Топлицу 1889. године.
Разуме се да је било сељења и пре и после ових карактеристичних
догађаја и година, али у мањем броју и слабијег интензитета. Дакле,
поред економских узрока, сјеничке миграције догађале су се и због
честих ратова, буна и устанака и свих несрећа које ти догађаји доносе
са собом без обзира на то што су многи од тих догађаја били инспирисани тежњом и борбом за слободу и „сједињење са Србијом“, која
је и иначе после стицања аутономије 1830. године била још привлачнија за потенцијалне мигранте, како за оне из економских тако и за
оне из политичких разлога.
Сјеничко-пештерска висораван, као и цела Стара Рашка, постала
је у 18. и у 19. веку изразито етапно миграционо подручје. Многи
хришћани су после релативно дужег или краћег задржавања на овом
„крову Србије“ завршавали своја сељења, често као путешествије,
идући од Моравице и Драгачева , где су се неки и задржали, па све
до поменутих имиграционих предела у унутрашњости Србије. Иначе, Црногорцима је Сјеничко-пештерска висоран била најкраћа веза
са Србијом па су туда и водили главни миграциони путеви. Каснији
гранични прелаз на Јавору између Османске империје и Кнежевине и
Краљевине Србије био је права миграциона и „метанастазичка вратница“, како каже наш антропогеограф Јован Цвијић. Цвијић тврди „да
нема села у Шумадији у којем није било Сјеничана“.33 У једном свом
33 Цвијић, Ј., цитирано, стр.129.
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другом раду он констатује да је пола становништва Драгачева сјеничког порекла, односно да је „из Сјенице“ или „од Сјенице“.34
У Шумадији су многа насеља добила имена по селима досељеника из Сјеничког краја. То је људе увек подсећало на стари и увек
драги завичај, али је и један од доказа масовности сеоба сјеничког
православног становништва. Примера ради, навешћемо неколико
таквих насеља у Шумадији: Сеничани (сада је урасло у градско подручје Аранђеловца), Сугубине, Калипоље, Градац, Кнежевац, Плана,
Буђево, Рашковиће, Брњица, Жабаре-Жабрен, Вапа, Кијево-Кијевце,
Урсуле и др. Многа презимена становника Шумадије узета су по именима села са Сјеничко-пештерске висоравни, као што су: Сеничани,
Сеничићи, Штављани, Богућани, Долићани, Угаљани, Кладничани,
Фијуљани, Буђевци, Бољарци, Точиловци, Бачићани, Делимеђци,
Суводолци, Бољарчевићи, Дујкићи, Бороштице, Мелајци, Грачани,
Барани, Пештерци итд. У Лепеници је 1911. године у 12 села била
већина становника пореклом од Сјенице или из Сјенице (мисли се на
Сјеничку котлину или Сјеничку нахију), а у 9 села су једна половина
до једне четвртине били Сјеничани.35
Одлазак релативно старог и досељавање новог српског становништва трајаће цео 18. и 19. век, заправо све до краја османске власти на овим просторима, тј. до 1912. године. Тај процес није никада
ни престајао само је некада био са мањим а некада и са већим интензитетом и релативном масовношћу. Највећи број православних Срба
одједном одлази када се Карађорђе повукао из Новопазарског санџака 1809. године.36 Претпоставља се да је тада са Карађорђем отишло
5000 душа. У тада доста опустелу Сјеничку котлину (Сјеничко поље
и обод Сјеничке котлине) постепено се досељавало ново православно
становништво из традиционално емиграционих подручја Црне Горе,
Херцеговине и Брда. Ради примера наводимо податак да је само 1829.
године у Сјеничко поље дошло око 100 српских породица из Гусиња
и Бихора.37 Скоро сви су чекали повољну прилику да се пребаце преко Јавора у унутрашњост Милошеве Србије. Разуме се, многе од тих
34 Цвијић, Јован (1987): Антропогеографски и етнографски списи, стр.116.
35 Недељковић, Миле (1997): Сјеничани у Лепеници, Зборник Сјенице 8/1997, Сјеница, стр.
97
36 Селимовић, Салих (1999): Стара Рашка (Рашка област)у турским административно-управним подјелама, Брезнички записи 11–12, Пљевља, стр. 25–36.
37 Вуловић, Данило (1953): Нахија пожешка, Књажева канцеларија, књ.I, 1815–1839, Београд, стр. 249–256.
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породица остале су у Сјеничком пољу или у селима испод Голије,
Јадовника, Јавора и Златара, као што је био случај и са неким ранијим
и каснијим досељеницима. Навешћемо неколико села која су тада,
раније и касније насељавали Васојевићи, Кучи, Дробњаци, Ровчани,
Морачани, Колашинци, Никшићи. То су: Штаваљ, Ступ, Кнежевац,
Драгојловиће, Градац, Вишњице, Дунишиће, Богути, Вапа, Буђево,
Суви До, Багачиће, Крстац, Чедово, Шушуре, Гоње, Лопиже, Горачиће, Кањевина, Фијуљ, Бачија, Дружиниће, Брњица, Царичина,
Крајиновиће, Врбница, Гошево, Дујке, Врсенице и др. Српска села
– Буђево, Суви До и Дујке постала су енклаве у мору исламизираних Арнаута. Исламизирани албански Малисори насељаваће Сјеничко поље и обод Сјеничке котлине током 19. века потискујући српско
православно, а неретко и српско исламизирано становништво (села
Раждагиња, Бреза, Врсјенице, Кијевце, Дубница, Вапа, Дунишиће,
Фијуљ, Читлук, Цетановиће).
После повлачења вожда Карађорђа из Новопазарског санџака или
Рашке области у лето 1809. године и сеобе великог броја Срба из
Сјеничке котлине и целе Сјеничко-пештерске висоравни, постепено
ће се до половине 19. века овде населити друге српске православне
породице из Бихора, средњег и горњег Полимља, Потарија (Кучи, Васојевићи, Пипери, Дробњаци, Ровчани, Морачани, Херцеговци), мада
су неке ретке биле ту и раније. Многе садашње православне и муслиманске породице на овом подручју пореклом су од тада досељених српских породица. Поменућемо неке од тих православних породица: Аврамовићи, Ашани, Бабићи, Балшићи, Белојице, Биочани,
Бошковићи, Брајовићи, Букумире, Васојевићи, Величани, Веснићи,
Вишњићи, Војиновићи, Вранићи, Вујовићи, Вукашиновићи, Вуковићи, Вуловићи, Вучковићи, Гајевићи, Гобељићи, Грбовићи, Гребовићи, Драшковићи, Дробњаци, Думићи, Ђукићи, Ђурићи, Живаљевићи, Заграђани, Зекићи, Зеленкапићи, Зечевићи, Зорнићи, Ивковићи,
Илићи, Јелићи, Јеремићи, Јешићи, Каличани, Карамарковићи, Карличићи, Керковићи, Киковићи, Кнежевићи, Ковачевићи, Кораћи, Кочовићи, Красићи, Крсмановићи, Кучи, Ловићи, Лојанице, Луковићи,
Мараши, Марићи, Марковићи, Маслаци, Матовићи, Милевићи, Миликићи, Милинковићи, Милосављевићи, Мировићи, Миросављевићи,
Млађеновићи, Мрвићи, Мрдаци, Мунићи, Недићи, Недовићи, Нешковићи, Нешовићи, Новаковићи, Новчићи, Обрадовићи, Опанчине,
Остојићи, Отовићи, Павићевићи, Павловићи, Пајевићи, Пантовићи,
Папићи, Партаљевићи, Пејчиновићи, Петаковићи, Петрићи, Петро40
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вићи, Пешићи, Попадићи, Поповићи, Прелићи, Продановићи, Радевићи, Радуловићи, Рајковићи, Раковићи, Ракоњци, Речевићи, Савићи,
Савковићи, Саковићи, Сајчићи, Секулићи, Славковићи, Словићи,
Спасојевићи, Средојевићи, Старчевићи, Стевановићи, Тимотијевићи,
Тодоровићи, Трипковићи, Трмке, Тубићи, Ћирковићи, Ћировићи,
Фуртуле, Фурунџићи, Цупаре, Чворовићи, Чоловићи, Џагарије, Шебеци, Шекуларци, Шућури и др. Мали број од ових породица дошао
је у другој половини 18. века, а такође један мањи број у другој половини 19. века. Највећи број је досељен током прве половине 19. века.
Од ових породица неких више и нема у овом крају (Савићи, Веснићи,
Драшковићи, Карамарковићи, Керковићи, Павићевићи, Продановићи,
Стевановићи, Старчевићи, Ћирковићи, Шебеци и многи други).
Појединци, и ређе читава домаћинства, из неких од поменутих
српских породица исламизирао се у другој половини 18. века, а у
већини у првој половини 19. века. Неки од њих нису ни мењали своја
претходна хришћанска, заправо српска презимена, као што су: Зорнићи, Чоловићи, Баждари, Хркаловићи, Наловићи, Мартиновићи,
Маслаци, Мировићи, Кубуровићи, Кораћи, Кучи, Прашовићи, Врцићи, Прелићи, Гобељићи, Гребовићи, Грбовићи, Луковићи, Трипковићи, Папићи, Балтићи, Вишњићи, Ђукићи, Јукићи, Бошковићи,
Тарићи (у Кладници има муслимана Тарића који воде порекло од
старовлашких Тарића, а има и оних који су пореклом од Тарића из
Потарија – Левер Тара – који су се раније презивали Каровићи), затим
Матовићи, Зекићи и др.
Карактеристичан је пример кладничких Папића. Они су из Папа
код Бијелог Поља отишли у Буче код Прибоја, а одатле се покрену
1806. године, повучени догађајима у време Карађорђевог устанка, и
стигну у Кладницу. Ту су морали да остану једно време, али су турске
локалне власти даље задржавање условиле примањем ислама. Једни
су то прихватили, а они који то нису хтели, ишли су према Ужицу и
у Таково.38 Тако се и данас презивају истим презименом иако су једни остали православни, а други се исламизирали и знају да су род.
Највећи број ових напред поменутих и православних и муслиманских
породица је пореклом од Куча, Васојевића, Ровчана и њихови родоначелници су се као појединци или са ужом породицом склањали, односно досељавали на Сјеничко-пештерску висораван после турских
38 Мушовић, Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара, стр.
231, 232; Селимовић, Кладница – становништво, стр.124, 132.
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похара (похара Куча 1774. године и 1856. године, разарања Колашина
од стране Брђана 1858. године, као и ранијих похара Дробњака и Васојевића). Неки Кучи су задржали своје племенско презиме, али је
већина узела друга презимена (интересантно је да су то племенско
презиме задржали и неки православни, а и неки муслимани, као што
је случај у селима Бољаре и Боришиће.
Доста је раширена појава да су, поготово муслимани, они од Колашина, те „љуте и крваве крајине“ узимали презиме Колашинац, што
су чинили и касније приликом својих сеоба. У Сјеничком крају има
доста породица са презименом Никшић, Рожајац, Бихорац, Пријепољац. Они су та презимена узимали по досељењу на подручје Сјенице. Најчешће не знају или неће да знају како су се презивали пре досељавања на Сјеничко-пештерску висораван. Вероватно су постојали
и неки други разлози осим оних што су желели да их ново презиме
подсећа на драг завичај. Било је доста и случајева да су појединци
или ужа породица узимали нова презимена по највећем братству или
роду у новој средини како би на тај начин имали сигурнију заштиту,
а и заметнули траг, најчешће да би се избегла крвна освета. Тако су,
примера ради, колашински Мујаши (евићи) по доласку у Кладницу
узели презиме Вишњић по бројном и познатом кладничком братству
Вишњића. Вишњићи су, иначе, дошли из Бихора и пореклом су Кучи.
Презиме су узели по баби Вишњи. Њихових православних рођака има
доста у Кладници, суседним Кушићима и Ивањици, а и једни и други
знају да су род. Балтићи су такође од Колашина, мада има мишљења
да су од Мојковца (Прошћење). И они су пореклом из Куча. После
исламизирања у Урсулама и они су задржали своје старо презиме као
и Вишњићи.
Један број муслимана је дошао и из ослобођене Милошеве Србије 1830. и 1833. године. Не треба занемарити ни долазак једног
броја муслимана који су дошли у Сјенички крај после предаје послењих српских градова и одласка преосталих Турака и муслимана
1862–1867.године, мада је највећи број тих домаћих исламизираних
људи отишао у Турску и у Босну.39
Босанско-херцеговачки устанак, устанак Васојевића и Бабинска
буна 1875–1878. године, као и Берлински конгрес, аустроугарска окупација Босне и Херцеговине, затим ослобођење Никшића и Горњег
39 Шкоро, Гојко (1983): Исељавање Муслимана и Турака из Ужица и соколске нахије у Босну
1862, Ужички зборник 12/1983, Народни музеј, Ужице, стр.115–148; Селимовић, Салих
(1998), Настанак и развој Сјенице до ослобођења од Турака, стр. 254.
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Колашина, покренули су нова миграциона и имиграциона кретања
која су се веома снажно одразила и на Сјенички крај. Муслиманске
избеглице (мухаџири) су преплавили целу Стару Рашку. Православно
становништво Старе Рашке, па и са подручја Сјенице, учествовало је у
борбама за ослобођење од османске власти и надало се „сједињењу са
Србијом“. Берлински конгрес 1878. године онемогућио је уједињење
српских етничких и историјских земаља. Тиме је нанео непорављиву
штету српском народу и његовој оправданој борби за слободу и уједињење. Аустоугарска је желела решење тзв. Источног питања, али
само тако како би остварила своју политичку и економску доминацију
на Балканском полуострву уз подршку Немачке, заправо Запада. Рашка област, тадашњи Новопазарски санџак, остала је у истом статусу,
односно „status quo ante“. Новопазарски санџак је остављен као клин
између Србије и Црне Горе, тада и формално независних српских држава. Та тампон зона требала је да раздваја Србију и Црну Гору тако
да се преко ње омогући продор Аустроугарске према Косову и Метохији, долини Вардара и Солуну. То је уствари био коридор преко којег
је требало да се остварују империјални и геостратешки циљеви неких
западних земаља и Ватикана. Данашња актуелна збивања на овим нашим просторима потврђују да Запад, односно сада ЕУ и НАТО, никада није ни одустао од давно планиране пенетрације на Балкан, тај мост
према Блиском истоку, Каспијском басену и Кавказу.
Све те бројне околности створиле су велику несигурност и неизвесност у другој половини 19. века па је велики број српског православног становништва напуштао Сјеничко-пештерску висораван као
део тако важног геостратешког простора. Тада су села Кањевина (тако
је названа по досељеним Петровићима из села Кање код Бијелог Поља,
јер су узели презиме Кањевци по селу одакле су дошли), Дивља Ријека
у којој су живели Јелићи, Ђинђићи, Ђелоши, Ракоњци и делимично
Дунишићи, Бачија и Дујке. Дивља Ријека и Кањевина су потуно остала без православних Срба. Кањевину су населили мухаџири из Херцеговине (Хоџићи, Циљевићи, Исовићи, Хрустановићи – Кадрићи), а
Дивља Ријека ни данас није насељена. Ђинђићи су отишли у Ивањицу
и у Топлицу, а Ђелоши у Моравицу и на Голију (неки Ђелош се исламизирао и од њега су муслимани Суљићи на Јевику (Кладница). Са
Јевика су отишли Драшковићи. Петровићи-Кањевци одселили су се у
Ступ (Штаваљ). Из Дунишића су отишли Веснићи, итд.
У селима у којима је била мешовита верско-конфесионална
структура, православна полулација је постепено нестајала и због
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разних зулума, притисака па и убистава виђенијих људи. Пљачке и
разбојништва, као и својеврсна анархија постали су свакодневна
појава. Тако је, на пример, са подручја Кладнице, православног становништва скоро потпуно нестало, почевши од друге половине 18.
века па до половине 19. века. Тако су отишли Глибићи, Стевановићи,
Старчевићи, Арсовићи, Вучичевићи, Ерићи, Петровићи, Богдановићи, православни Вишњићи, Ђукићи, Зорнићи, Балтићи, Папићи и
др. Они који су прихватили ислам, остали су као што је био случај
са неким Зорнићима, Балтићима, Тарићима, Прашовићима, Лакотама,
Ђукићима, Вишњићима и Папићима. Само у Урсулама су остале три
куће православних Зорнића. Муслиманима Лакотама су рођаци православни Каличани у Штављу. Тих година, тачније после 1880. године, знатан број Срба са подручја Сјенице одселио се у Топлички крај.
Тада су отишли неки Каличани, Кањевци, Величковићи, Карличићи,
Павичевићи, Југовићи и многи други.
Ипак, и поред свега што се догађало у Сјеничком крају и у целој
Рашкој области, према наводима Радмиле Петковић-Поповић и Вукомана Шалипуровића, до 1875. године у Рашкој области било је 45
%, а убрзо после 1878. године 60 % муслимана и Турака, што је био
резултат свега што је напред речено.40 Према подацима Министарства
војске Кнежевине Србије у 1875. години од 82.081 мушке главе у Новопазарском санџаку 48.320 су били хришћани, тј. Срби. У Сјеничкој
кази (срезу) у исто време било је 3.006 хришћана, а 2.117 муслимана.41 Многи хришћани, православни Срби, одлазили су или су се исламизирали, а муслимани су углавном долазили те се тако константно
мењала верско-конфесионална структура Сјеничког краја, као и целе
Рашке области.
Муслиманске избеглице (мухаџири) долазили су из Херцеговине
и Босне бежећи према Турској од аустроугарске окупације, али се њихов знатан број задржао на Сјеничко-пештерској висоравни, а посебно у самој Сјеници и ближој околини. Једни су ту остали јер то још
била земља „свијетлог султана“, а други су се задржали и због близине старог завичаја, језика, обичаја. Од тих босанскохерцеговачких
мухаџира у Сјеници је била формирана једна цела махала (градска
четврт) која постоји и данас под тим именом. Из Никшића, Подриња
40 Петковић-Поповић Радмила и Шалипуровић Вукоман (1970), Српске школе и просвета у
западним крајевима Старе Србије у XIX веку, ОЗО, Прибој, стр.18.
41 Мушовић, Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара, стр.
96.

44

Салих Селимовић

и Горњег Колашина такође је дошао један број муслиманских избеглица у сјеничку казу после 1878. године. Највећи број свих тих избеглица населио се у југозападном делу садашње сјеничке општине
почевши од Бара, преко Тријебина, Гоња, делом самог града Сјенице,
Кладнице (Понорац, Урсуле), Кањевине до Дуге Пољане. Многи су
узели нова презимена по неком свом значајном претку или ономе који
их је довео, а неки су узели презиме по месту одакле су дошли. Тако
су Љуце који су дошли на Понорац узели презиме Никшић, многи од
Колашина Колашинци, Шољани по селу Шољи код Бијелог Поља итд.
Има знатан број породица у Сјеници и околним селима које су
потомци тих избеглица из Босне, Херцеговине, Никшића и Колашина. То су: Авдићи, Алибашићи, Бајровићи, Буљубашићи, Врцићи,
Љуце, Никшићи, Гузоњићи (Јусуфовићи), Кадрићи (Рустановићи),
Зимоњићи, Звиздићи, Крвавци, Трбовићи, Фазлагићи, Хасићи, Хабеши, Хасанбеговићи, Хркаловићи, Хасковићи, Хаџовићи, Хрњаци,
Хоџићи, Кахровићи, Циљевићи, Џековићи, Шачићи, Муратовићи,
Чоковићи, Капетановићи, Колашинци, Мујовићи, Махмутовићи, Мушовићи, Муслићи, Шољани и др. У пештерским селима – Углу, Бороштици и Долићу неки од ових избеглица су се албанизирали, али су
у неким другим пештерским селима, женидбено-удадбеним везама са
Арнаутима (исламизирани Албанци), доста утицали да се исламизирани Малисори словенизирају, заправо србизирају прихватајући језик
муслимана српског порекла и многе њихове обичаје. Сада само један
веома мали број најстаријих људи у забаченим пештерским селима
зна да говори неком мешавином албанских, турских и српских речи, а
тај архаични језик млађи свет уопште не разуме.
Исељавање српског православног становништва наставило се и
даље, нарочито у Топлицу. Само од 1. марта до 30. новембра 1889.
године код царинарнице на Јавору прешла су у Краљевину Србију
822 мушка и 433 женска лица.42 Економски разлози, чивчијски статус
највећег дела сељаштва, притисак исламизираних Албанаца и муслиманских избеглица, уз подршку турских власти, били су веома јаки
разлози па су многи Срби видели једини спас у одласку. У Србији
је тада још увек било могућности да се ти мигранти негде населе.
И при крају 19. и почетком 20. века ти процеси су довели до битне
измене конфесионалне, а делимично и етничке структуре сјеничког
становништва. Међутим, и та исламизирана популација је и поред
42 Петковић-Поповић и Шалипуровић, цитирано, стр.73.
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свега сачувала свој матерњи језик па чак и многе хришћанско-православне традиције као народне традиције.43 Јефто Дедијер о варошима
Старе Рашке , између осталог, каже: „(...) цело то муслиманско становништво говори једино српски и то јужним наречјем с особинама
црногорског и херцеговачког говора (...)“.44 Ова Дедијерова констатација се у потпуности односи на Сјеницу. Према подацима Теодора Ипена, којег цитира Гастон Гравје, сјеничка каза је имала, 1892.
године, 21.110 становника. Муслимана је било 13.158 или 62,33 %, а
немуслимана, углавном Срба православаца било је 7.952 или 37,67 %
од укупног броја становника.45
После анексије Босне и Херцеговине од стране Аустроугарске
1908. године, поново је Сјенички крај запљуснуо један талас муслиманских избеглица.46 Централни младотурски комитет у Солуну сматрао је да ће се насељавањем муслиманских избеглица моћи пригушити хришћанско становништво или се натерати да напушта своја
огњишта и прелази у централну Србију преко граничног прелаза на
Јавору.47 Тако ће се сеобе српског православног становништва наставити са Сјеничко-пештерске висоравни и почетком 20. века. Још
1901. године масовна су сељења Срба у унутрашњост Србије. Само те
године на јаворском граничом прелазу прешло је у Краљевину Србију
1250 лица.48 Тако је настављена тенденција смањивања православног и повећања муслиманског становништва у Сјеничком крају. То
потврђују и подаци Гастона Гравјеа, који у свом делу Новопазарски
санџак наводи податак да је сјеничка каза 1911. године имала 30.389
становника од којих је муслимана било 20.181 или 64, 41 %, а немуслимана, тј. православних Срба, 10.117 или 33,29 %. Сам град Сјеница
имао је 3.895 грађана од који је било 626 Срба православаца. Те исте
податке презентује и Вукоман Шалипуровић у попису Сјеничке казе
1912. године.49
43 Опирније видети у: Салих Селимовић, Хришћанске традиције код муслимана на Сјеничко-пештерској висоравни, Зборник Историјског музеја Србије бр. 31, Београд 2003.
44 Дедијер, Јефто (1913), Нова Србија, Београд, стр. 289.
45 Гравје, Гастон ( 1977): Новопазарски санџак, Завичајни музеј, Нови Пазар, стр.17.
46 Косанчић, Иван (1912): Новопазарски санџак и његов етнички проблем, Београд, стр. 61.
47 Селимовић, Салих (1994): Нова демографска кретања у општини Сјеница, Ужички зборник 23/1994, Ужице, 251.
48 Шалипуровић, Вукоман (1969): Раоничка буна I, Сјеница, стр. 65.
49 Гравје, цитирано; Шалипуровић, Вукоман (1971): Попис Сјеничке казе 1912, Београд,
стр. 8, фуснота.
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После ослобођења Рашке области од вишевековне османске власти 1912. године, и поред веома коректног односа српских и војних и
цивилних власти према муслиманима, већ 1913. године муслимани су
почели да одлазе у Турску. Тај миграциони процес није само захватио
Сјеничко-пештерску висораван већ и целу Рашко-полимску област.
Због избијања Првог светског рата у лето 1914. године то исељавање
је било прекинуто, али је један број Сјеничана, који је био кренуо за
Турску, остао у Новом Пазару и његовој околини као и на Косову и
Метохији и у Скопљу и његовој околини.50 Исељавали су се фанатици
који нису могли да подносе „ђаурску власт“, али и они који су чинили
разне зулуме, пљачке, разбојништва, па и убиства виђенијих Срба пре
ослобођења. У Турску је одлазио и један број потомака давно преживелих феудалаца, ага и бегова, јер се више нису могли одржати анахрони феудални односи и повлашћен друштвени положај по том основу.
У току Првог светског рата страдало је много људи, како у ратним дејствима тако и у позадини, од глади, зиме и разних епидемија
(тифус, шпанска грозница у народу позната као „шпањолка“, дизентерија). Знатан број муслимана отишао је у турску војску као добровољци (ђурумлије) које су аустругарске окупационе власти покупиле
1916. и 1917.године. Те 1917. године мобилизација ђурумлија је била
скоро потпуно присилна. Само из тадашње сеоске општине Кладница покупљено је 160 људи од којих се тек сваки десети вратио
кући после Првог светског рата.51 Разорна политика Аустроугарске и
њена безочна пропаганда тровали су односе између православних и
муслимана продубљујући неке раније неспоразуме и стварајући све
дубљи јаз неповерења једних према другима. Тако је у режији и под
покровитељством Аустроугарске у Сјеници у лето 1917. године била
одржана конференција муслиманских првака, тада већ давно бившег
Новопазарског санџака. На тој конференцији донета је тзв. Сјеничка
резолуција којом се територија некадашњег Новопазарског санџака
одваја од Србије и Црне Горе. То је била жеља запада за тампон зоном
и коридором за даљи продор у источно Средоземље, а истовремено
и за поновно раздвајање Србије и Црне Горе. Муслиманима је била
намењена петоколонашка улога у даљој ампутацији и сепарирању
српских етничких и историјских земаља. Та резолуција је дала додат50 Селимовић, цитирано, 252.
51 Селимовић, Салих (1990): Кладница – становништво, Новопазарски зборник 14/1990,
Музеј „Рас“, стр.125.
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ну дозу неповерења и несигурности и неизвесне будућности на овом
политички увек трусном подручју.
Први светски рат је завршен у новембру 1918. године поразом
Аустроугарске и Немачке, а Рашка област је ушла у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (СХС). Велики број муслимана индоктринираних аустроугарском разорном политиком и бескрупулозном
пропагандом, као и деловањем фанатичне и полуписмене улеме, није
могао да прихвати нову историјску реалност и нису могли да се помире са чињеницом да од посебне аутономије тзв. Санџака или припајања Босни не може бити ништа. Јасно је да није могло бити никако прихваћено стварање територијалних целина заснованих само на
конфесионалној основи.
Одмах по завршетку тог рата у Рашкој области, па и на Сјеничко-пештерској висоравни, појавиће се многи муслимански одметници
који су уз подршку из иностранства радили на дестабилизацији ионако тешких економских, социјалних и политичких прилика у овом делу
наше земље. Њихова разбојништва, пљачке и „самовољно делење
правде“ над недужним православним становништвом, али и оним
ретким муслманима који нису одобравали њихово деловање, довело
је до изузетно тешке безбедоносне и политичке ситуације. Међу тим
бројним одметницима најпознатији је био Јусуф Мехоњић из бјелопољског краја који је имао и своју велику дружину. Са својом одметничком групом Мехоњић је на Јавору 1921. године убио седам Срба,
а два тешко ранио.52 То је био само један тежак злочин у низу других
злочина које су починили ти и други одметници. Деловање тих муслиманских одметника изазвало је противакцију војводе Косте Пећанца,
војводе Милића и генерала Томића. Најчешће жртве свих тих акција
били су недужни људи, како православни тако и муслимани.
Муслимани ће опет почети да се исељавају у Турску са краћим
или дужим прекидима, слабијим или снажнијим интензитетом од
1925. па до 1936. године. Исељавање је било озакоњено на основу Закона о држављанству који је усвојен у Народној скупштини СХС 1928.
године. Међутим, Конвенција о исељавању муслимана из Југославије
у Турску потписана је тек 1938. године, када је то исељавање већ било
и престало. Потписана Конвенција није се односила на муслимане из
Рашке области, изузев на оне који су већ били кренули пут Турске. На
52 Дилпарић, Синиша (1988): Један велики, а заборављени злочин Јусуфа Мехоњића, Новопазарски зборник 12/1988, стр.134.
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имања одсељених муслимана досељаваће се Срби из суседних срезова: Моравичког (Ивањица), Милешевског (Пријепоље) и Златарског
(Нова Варош). Тако ће се на простору Кладнице населити Бојовићи
и Дабовићи из Моравчког среза, Чакаревићи, Поповићи, Обућине, Романовићи, Шапоњићи из Златарског среза, Матовићи из Милешевског
среза, а Ловићи из суседног сјеничког села Лопижа и др.53
Према првом попису становништва у Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца (СХС), Сјенички срез је имао 22.503 становника. У следећем попису 1931. године у Краљевини Југославији Сјенички срез
је имао 28.292 становника.54 Ови подаци о броју становника односе се на ондашње територијално пространство Сјеничког среза које
ће се касније често и знатно мењати. Према садашњој територијалној организацији Сјеничка општина је имала 1921. године 16.862, а
1931. године 26.504 становника.55 Према првим пописима после Другог светског рата, Сјенички срез је имао 1948. године 31.890, а 1953.
године 36.033 становника.56 Представљени подаци јасно говоре да
је природни прираштај био веома висок и поред доста интензивног
исељавања муслимана, велике смртности деце до годину дана старости, као и протеклих ратних страдања. У току Другог светског рата
било је страдања српског православног становништва на подручју
ссеоске општине Баре, затим у селима Буђеву и Биоцу. Страдало је и
нешто муслимана у општини Аљиновићи. Тако је, на пример, у селу
Крајиновићима, општина Баре, побијено у јуну 1944. године 65 лица,
а у селима Буђеву и Биоцу, 1943. године, извршен је злочин над 64
лица, међу којима су биле и две бебе, близанци у колевци.57
Првих година по завршетку Другог светског рата, муслимани се
углавном нису исељавали ван Среза, осим што су одлазили као сезонски радници у Београд и много мање у Босну, али је то тада највише било сезонско кретање сеоске радне снаге. Једино је за време
колонизације Војводине 1946. године из Сјеничког среза отишло 38
породица од којих су три биле муслиманске. Највише их се населило
53 Селимовић, цитирано, 126.
54 Јовановић, Ристо (1998): Становништво општине Сјеница 1921–1991, Новопазарски
зборник 22/1998, стр. 238, 242; Дефинитивни резутатати пописа становништва 31. јануара 1921. Државна штампарија, Сарајево 1932, стр.112, 113.
55 Селимовић, С. (1994): Нова демографска кретања, стр.254.
56 Савезни завод за статистику, књ.VII, Београд, 1975.
57 Селимовић, цитирано, 253.
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у банатско село Мраморак.58 Али, већ од 1950. године почиње поновно сељење муслимана у Турску. Један број муслимана одлазио је и у
Босну, али је то тада било слабо изражено. Исељавање муслимана у
Турску било је посебно интензивно од 1953. до 1957. и од 1965. па до
1970. године, када је то исељавање било прекинуто. Рашки муслимани, па тако и са подручја Сјенице, најчешће су се селили у Македонију где су јефтино куповали имања од одсељених Турака. Касније
су и они одлазили у Турску, али је највећи број остао у Македонији.
Тако је тада Македонија постала етапна миграциона област за сјеничке муслимане. Много је мање било директних одлазака у Турску, то
се чинило преко Македоније због тога што се у тој југословенској републици лакше добијао отпуст из нашег држављанства. Исељавали су
се најсиромашнији, нешколовани и они који су били без запослења,
па се може рећи да су те миграције имале највише економске узроке,
али не треба занемарити ни верски фанатизам, родбинске везе, па и
страх од могућих нових ратних заплета и несрећа. Илустративни су
подаци које ћемо представити у следећој табели, а који се односе на
три суседне општине у којима су муслимани већинска популација. То
су општине Нови пазар, Сјеница и Тутин.59
СТРУКТУРА ОДСЕЉЕНИХ МУСЛИМАНСКИХ ПОРОДИЦА И
ЊИХОВИХ ЧЛАНОВА У МАКЕДОНИЈУ И ТУРСКУ 1965, 1966. И
ДО 30. АПРИЛА 1967.
Табела бр.1.
СТРУКТУРА
Катастарски
доходак преко
200.000 динара
Катастарски
доходак од 100.000
до 200.000
Kaтастарски
доходак до 100.000
динара

Нови Пазар
Дом.
Чл.

Сјеница
Дом.
Чл.

Дом.

Тутин
Чл.

УКУПНО
Дом.
Чл.

17

147

16

115

16

199

49

461

43

295

23

167

56

434

122

896

97

562

28

155

86

517

211

1234

58 Влаховић, Петар (1987): На животним расксницама, Пријепоље, стр. 62.
59 Историјски архив „Рас“, Нови Пазар, Фонд МОК СК Нови Пазар, Тутин и Сјеница, К-1,
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Без имовине и
катастарског
дохотка
Били на евиденцији
за незапослене
Нису имали воду,
пут, струју, пошту,
амбуланту
Из радног односа
Пензионери
Дељене породице
УКУПНО60

199

1160

31

152

47

269

277

1581

27

155

20

121

14

103

61

379

138

826

83

500

183

1247

404

2574

102
8
57

607
45
378

17
63

68
315

32
2
89

221
22
680

151
10
209

896
67
373

688

4175

281

1593

525

3692

1494

9460

Фасцикла, Извештаји.60
Са подручја општине Сјеница, до 1964. године, иселило се у Турску 1203 лица, а до 30. априла 1967. године иселило се укупно 2796
лица.61 Многи од оних који су отишли у Македонију са намером да
касније продуже у Турску, нису никада ни отишли. Највећи број тих
миграната остао је у Скопљу, Велесу, Прилепу, Крушеву, у ствари, у
њиховим предграђима или околини. Од 1965. године сељење у Турску је било директно и од тада па до 1967. године из сјеничке општне
је исељено 585 лица. Из неких месних заједница сељење је било масовно. Тако је из Кладнице од 1950. па до краја 1970. године отишла
у Македонију 94 домаћинства са 547 чланова.62 Од тих домаћинства
само се пет заиста и одселило у Турску. Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година прошлог века један број тих исељеника је из
Македоније отишао у Босну (највише у Сарајево). Муслимани који
су се селили у Турску морали су да се идентификују као Турци иако
то нису никада били. Ту своју „турску“ припадност доказивали су
знањем само неколико турских речи. Највероватније то и није било
важно. Битно је да је Турска и на тај начин увећавала своју популацију на размеђу Истока и Запада.
Између два светска рата турске власти су југословенске муслимане најчешће насељавале у опустеле и тешко приступачне пределе
60 Мушовић, Е. Етнички просеси и етничка структура, 113.
61 Исто; Селимовић, цитирано, 256.
62 Селимовић, 257, 258.
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Мале Азије и Тракије. После Другог светског рата сјенички муслимани, као и највећи број рашких муслимана, населиће се у предграђима Истамбула (Кучукој, Пендик, Бешјузевлер), затим Смирне, Бурсе,
Корлије, Коње, Адапазара или у њиховом ширем залеђу. Турске власти су безобзирно и веома ефикасно радиле на денационализацији наших муслимана. Презимена су морала одмах да се мењају и била су
потпуно турцизирана без наставака -ић, -ов, -ски. На свом матерњем
српском језику нису могли имати ни школе, ни књиге, ни штампу.
Веома ретко и тешко је тада неко могао да заврши више и високе
школе или да добије неки значајнији друштвени положај. Увек су сматрани грађанима другог реда, мухаџирима и фукаром. У том периоду
најчешће су по доласку у место досељења одрасли мушкарци одлазили на рад у Немачку и друге западне земље, а остатак породице је
остајао чекајући новац од својих гастарбајтера.
До 1970. године исељавало се и српско православно становништво у унутрашњост Републике Србије, али много мање него што
је то било у 19. и почетком 20. века. Углавном су одлазили млади ради
школовања и запослења. Највише се одлазило у индустријске центре, Крагујевац, Чачак, Београд, Горњи Милановац, Аранђеловац,
Младеновац. Од краја шездесетих, тачније од Брионског пленума
1966. године и почетка седамдесетих, тј од Амандмана и доношења
устава 1974. године, све је израженије исељавање Срба и перманентно смањивање православне популације. Како је тај процес утицао
на наталитет и природни прираштај код православних, најбоље ће
се видети на примеру месне заједнице Лопиже (некадашње сеоске
општине) где живе Срби православци. У Лопижама је 1953. године
живело 1.795 становника. Већ 1961. године било је само 1.680 душа,
а 1971. године Лопиже су имале 1.263 становника. По попису који је
обављен 1991. године ова месна заједница је имала само 466 становника. Апсолутно смањење било је 3,85 пута у односу на стање 1953.
године. Слична ситуација се догодила и са другим чисто православним, па и у мешовитим срединама на подручју општине Сјеница, али
и у скоро потпуно целој Рашко-полимској области.63
У месној заједници Штаваљ, где такође живи православно становништво, смањење броја , односно депопулација, није била тако
драстична као што се догодило у МЗ Лопиже, сигурно захваљујући
63 Селимовић, цитирано, 257; Савезни завод за статистику, попис становништва за 1953,
1961, 1971, 1991.
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руднику угља и магистралној друмској комуникацији Нови Пазар–
Сјеница–Нова Варош–Пријепоље. МЗ Штаваљ је 1953. године имала
3.266, а по попису из 1991. године 1.488 становника, па смањење износи 2,19 пута. Наводимо и пример села Крстац у којем су 1961. године живела 273 православна Србина, 1981. године – 90, а 1991. године
ово село је имало само 50 душа. Српска енклава на Пештери – село
Буђево имало је 1961. године 667, а 1991. године само 130 становника.64 Из села се знатан број православних житеља доселио у град
Сјеницу, а одлазили су и у суседне градове Нову Варош, Ивањицу,
Пријепоље, Бијело Поље, мада су највише одлазили у централну Србију. У те суседне градове, осим Ивањице, одлазили су и муслимани,
али су се запошљавали и настањивали и у Прибоју. Из неких села са
мешовитим становништвом православних је скоро или потпуно нестало, као што је случај са Урсулама, Дунишићима, Бачијом, Дујкама,
Фијуљем, Врсеницама, Кијевцима, Царичином.
У целој сјеничкој општини број становника се постепено смањивао иако природни прираштај све до осамдесетих година није био
мали, посебно код муслиманске популације. Тако је 1961. године природни прираштај износио 26,3 промила, а 1975. године 17,4 промила са тенденцијом даљег опадања, али не тако драстично. У општини Рашка природни прираштај је 1961. године био 9,8, док је 1975.
године износио 7,8 промила. У Сјеници је стопа морталитета 1975.
године била , 5,6, а у Рашкој је износила 8,3 промила.65 Занимљива
су поређења са наталитетом и морталитетом у сјеничком срезу између два светска рата. У том периоду у сјеничком срезу наталитет је
1921–1923. године био 49,1 , аморталитет 27,7 промила. Међутим, и
тада је почела тенденција опадања тих виталних коефицијената па је
1938–1940. године у Сјеничком срезу наталитет зносио 36,1, а морталитет, 15,1 промил.
Укупан прираштај у општини Сјеница за период 1961–1980. године био је 14.756 становника. Међутим, миграциони салдо износио
је 15. 884 становника. Према томе, годишња стопа миграционог салда
била је минус 20,5 промила.66
64 Селимовић, цитирано, 257, 258.
65 Павловић, Радомир (1981): Укупно кретање становништва у општинама Нови Пазар,
Тутин, Сјеница и Рашка у периоду 1961–1981. Новопазарски зборник бр. 5/1981, стр.
132–135.
66 Исто.
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Град Сјеница имао је апсолутни пораст броја становника због
веома израженог миграционог правца село–град, као што је и иначе
случај углавном са свим урбаним, па и мање урбаним центрима у
Србији. У односу на 1961. годину у граду Сјеници је по попису из
1991. године број грађана порастао за 9.310 или за скоро три пута. У
селима се догађао обрнут процес и број становника се константно
смањивао. У периоду од 1961. до 1981. године у селима је смањен
број житеља за 7.040, а само од 1981. до 1991. године смањење је износило 6.147 становника.67 У локалним оквирима град Сјеница је био
миграциони центар. Карактеристични су подаци о кретању броја становника у граду. Према попису 1961. године у граду је живело 5.464
становника, 1971. године 8.812, а 1981. године 11.474 становника.
По последњем попису у бившој СФРЈ, који је обављен 1991. године,
у граду Сјеници је живело 14.804 становника.68
Веома је занимљива конфесионална структура становништва
сјеничког краја, заправо сјеничког среза, како између два светска рата
тако и после Другог светског рата, заправо до пописа 1991. године. За
период 1921–1931.године структура по вероисповестима била је у
следећим релацијама:
СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА ПО ВЕРОИСПОВЕСТИМА
1921. И 1931.
Табела бр.269
ВЕРОИСПОВЕСТ
Православна
Исламска
Израелићанска
Римокатоличка
СВЕГА69

1921.године
8.641
13.820
18
24
22.503

%
38,40
61,41
0,08
0,11
100,00

1931.године
11.992
16.265
28
7
28.292

%
42,39
57,49
0,10
0,02
100,00

Због исељавања муслимана у Турску проценат њиховог учешћа
у укупном броју становника сјеничког среза смањивао се, док се тај
67 Јовановић, Ристо, цитирано, стр. 237-243; Селимовић, цитирано.
68 Јовановић, Ристо (1991): Осврт на кретање у етничком саставу становништва општина са подручја Санџака, Новопазарски зборник 16/1991, стр. 153–164.
69 Јовановић, цитирано; Дефинитивни резултати пописа становништва 31. јануара 1931.
Краљевине Југославије, Општа државна статистика, Београд 1937.
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проценат учешћа православне популације повећавао. Као што је у самој табели приметно, стопа раста православног становништва била је
висока, али то није био само резултат великог природног прираштаја
већ и досељавања из суседних срезова и тада малог, механичког одлива домаћег православног живља према традиционално имиграционим подручјима, о чему је већ било доста речи.
У наредној табели представићемо податке о вероисповестима у
свих дванаест општина Сјеничког среза за време пописа 1921. године.
ВЕРОИСПОВЕСТИ У ОПШТИНАМА СЈЕНИЧКОГ СРЕЗА
ПО ПОПИСУ ИЗ 1921.
Табела бр.3
ОПШТИНА
Аљиновићи
Баре
Буђево
Вапа
Дуга Пољана
Кладница
Лопиже
Раждагиња
Расно
Сјеница
Тријебине
Штаваљ
СВЕГА

ПРАВО- ИСЛАМ- РИМОКАТО- ИЗРАЕЛУКУПНО
СЛАВНА
СКА
ЛИЧКА
СКА
1.632
269
1.901
1.065
456
1.521
281
1.084
1.365
818
673
1.491
226
2.788
3.014
57
1.437
1.494
933
5
938
242
1.478
1.720
27
1.730
1.757
745
2.716
24
18
3.503
629
926
1.555
1.890
258
.244
8.641

13.820

24

18

22.503

Између два светска рата сјенички срез је имао 11 сеоских и једну
градску општину, мада је Сјеница имала статус вароши. Због експликативности података о припадности становништва појединим вероисповестима и о језицима којим говоре, у наредним табелама даћемо
преглед тих структура по тадашњим општинама сјеничког среза, према пописима из 1921. и 1931. године.70

70 Јовановић, цитирано, 242.
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Што се тиче матерњег језика српски је био код 21.645 становника, док се 867 грађана изјаснило да им је матерњи језик албански.
Јеврејски је говорило 18, турски 12 и немачки један грађанин. Албански су говорили најстарији људи у забаченим пештерским селима. У
општинама Аљиновићи, Баре, Вапа, Лопиже и Штаваљ велику већину је чинило православно с тим што је у Лопижама било само 5 муслиманских домаћинстава, а у осталим сеоским општинама већину је
чинило муслиманско становништво које је било део српског етничког
корпуса и православне провенијенције.71
Подаци јасно показују високу стопу пораста броја правосланог
становништва у сеоским општинама, а и иначе је карактеристично
да већи део православне популације живи на селу, док је муслимана
више у градовима и варошима ширег подручја. Међутим, и у сеоским
општинама Штаваљ, Расно, Буђево, Раждагиња, Баре, веома је висок
пораст и код муслиманског становништва и поред међуратног исељавања у Турску, јер су наталитет и природни прираштај били веома
високи, без обзира на високу смртност деце, посебно одојчади.
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О ВЕРОИСПОВЕСТИМА ПО ОПШТИНАМА
ПРЕМА ПОПИСИМА 1921. И 1931.
Табела бр.4
ОПШТИНЕ
Аљиновићи
Баре
Буђево
Вапа
Дуга Пољана
Кладница
Лопиже
Раждагиња
Расно
Сјеница
Тријебине
Штаваљ
СВЕГА

1921.

ПРАВОСЛАВНА
ИСЛАМСКА
1931.
1921.
1931.
1.632
2.053
269
257
1.065
1.463
456
577
281
547
1.084
1.603
818
1.193
673
767
226
440
2.788
2.925
57
223
1.437
1.705
933
1.266
5
3
242
336
1.478
1.937
27
68
1.730
2.460
745
891
2.716
2.534
629
914
926
1.097
1.986
2.589
258
400
8.641

11.992

13.820

16.265

71 Тадашње муслиманско становништво у нацоналном смислу се изјашњавало као Срби
исламске вероисповести
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Од бројних и веома интересантних демографских података, за
научну и политичку анализу занимљиви су подаци о кретањима у
верско-конфесионалној структури сјеничког становништва, па ћемо
у следећој табели представити бројчане показатеље према пописима
из 1921. и 1991. године. Податке ћемо приказати по бившим општинама, а садашњим месним заједницама изузев општине Аљиновићи која
је 1955. године припојена Милешевском срезу (Пријепоље). Делови
општине Штаваљ припојени су Дугој Пољани, неки делови општине Дуга Пољана Дежевском срезу (Нови Пазар) као и неки делови
општине Расно Штавичком срезу (Тутин) после две територијалне
реорганизације Сјеничког среза, које су обављене 1946. и 1955. године. После формирања месних заједница у сјеничкој општини је
основана као 12. и МЗ Гоње која није постојала као сеоска општина
у ранијем периоду и за време третираних пописа већ се њена територија налазила у оквиру општине Тријебине.
УПОРЕДНИ ПОДАЦИ ВЕРОИСПОВЕСТИ ПО ПИСИМА
ИЗ 1921. И 1991.
Табела бр.572
ОПШТИНЕ И МЗ
БЕЗ ГОЊА
Баре
Буђево (Карајукића
Бунари)
Вапа
Дуга Пољана
Кладница
Лопиже
Раждагиња
Расно
Сјеница
Тријебине
Штаваљ
СВЕГА72

ПРАВОСЛАВНА
1921.

1991.

ИНДЕКС

ИСЛАМСКА
1921.

1991.

ИНДЕКС

1.065

1.261

118,40

456

244

53,51

281

209

74,38

1.084

1.783

164,48

818
158
57
933
242
27
745
629
1.986
6.941

458
196
33
451
78
24
2.799
299
1.829
7.637

55,99
124,05
57,89
48,34
32,23
88,89
375,70
47,54
92,09
110,03

673
1.956
1.437
5
1.478
1.730
2.716
926
258
12.719

762
3.640
1.897
10
2.436
2.223
11.877
906
3
25.781

113,22
186,09
132,01
200,00
164,82
128,50
437,30
97,84
1,16
202,70

72 Јовановић, цитирано; Селимовић, цитирано, Савезни завод за статистику, попис становништва за 1991. годину.
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У овој табели није представљена месна заједница Гоње, која је
формирана 1964. године, а чија је територија била у оквиру некадашње општине Тријебине. Своју верско-конфесионалну припадност
није исказало 1921. године 24, а 1991. године 263 становника.
Укупан број становника у општини Сјеница се од 1961. године
перманентно смањивао, али се у укупном броју грађана смањивао и
проценат учешћа православне у односу на муслиманску популацију.
То ће се најбоље видети из следеће табеле, а подаци ће бити представљени према статистичким пописима 1961, 1971, 1981. и 1991. године и то збирно за целу општину.73 То ће бити национална, а у ствари
конфесионална структура становништва општине Сјеница.
БРОЈ МУСЛИМАНА И ПРАВОСЛАВНИХ У ОПШТИНИ
СЈЕНИЦА ПО СТАТИСТИЧКИМ ПОПИСИМА
1961, 1971, 1981. И 1991.
Табела бр.6
СТРУКТУРА

1961.

%

1971.

%

1981.

%

1991.

%

Муслимани
Православни
Остали

17.352
17.474
2.124

47 19.538
48 13.772
5 3.312

53 24.203
38 10.297
9 1.070

68 25.633
29 8.048
3
72

76
24
-

УКУПНО

36.950

100 36.622

100 35.570

100 33.753

100

Миграциона кретања становништва у сјеничкој општини, као
и на целој Сјеничко-пештерској висоравни, па и у Рашкој области,
после Другог светског рата, поред неких заједничких карактеристика које важе и за остале брдско-планинске општине у Републици Србији, имају специфичан значај са аспекта промена у структуралном
односу између православне и муслиманске популације. Разуме се да
такве структуралне промене у конфесионалном смислу имплицирају
и неке друге дрштвене појаве које траже адекватнији приступ државе
у популационој и привредној политици. И поред тога што су се муслимани селили у Македонију, Турску и Босну (у Босну Херцеговину
посебно од седамдесетих година 20. века, и то углавном у Сарајево и
73 Исто; Савезни завод за статистику, пописи за 1961, 1971, 1981. и 1991.
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његову околину), ипак се та верско-конфесионална структура мењала
на штету Срба православаца.
У општини Сјеница и целој Сјеничко-пештерској висоравни миграциони процес је настављен и у осамдесетим и деведесетим годинама 20. века и сигурно неће бити заустављен ни почетком 21. века.
Тако се у периоду од 1982–1989. године са подручја сјеничке општине одјавило 3.118 муслимана и 2.162 православних Срба. Неке године
су карактеристичне па ћемо их презентовати. Године 1982. одјавило
се 417 православних и 339 муслимана, 1987. године одјавило се 268
православних и 430 муслимана. Следеће године, тј.1988. одјављено
је 209 православних, а 456 муслимана. У 1989. години одјавило се из
сјеничке општине 187 православних и 326 муслимана.74
Карактеристично је да је квалификациона структура одјављених лица из православне популације повољнија од квалификационе
структуре муслимана. Наводимо да је од 1982. па до 1990. године са
високом стручном спремом одјављено 105 православних и 97 муслимана, а са средњом стручном спремом одјавио се 671 муслиман и
695 православних. У истом периоду из општине Сјеница одјављен
је са нижом стручном спремом 61 муслиман и 48 православних, а са
завршеном основном школом одјављено је 457 муслимана и 256 православних.75
У време избијања и трајања грађанских ратова у бившим југословенским републикама Хрватској и Босни и Херцеговини и њиховој
борби за сецесију од СФРЈ, био је приметан интензиван одлазак знатног броја млађих лица, највише момака и девојака из муслиманске
структуре са подручја општине Сјеница, па и из целе Рашке области. Ти млади људи одлазили су у: Немачку, Аустрију, Швајцарску,
Француску, Холандију, Шведску, Италију, Данску, Норвешку, а неки
су стигли и у САД и Канаду, као и у Турску (званично – тамо је одлазило много младих ради школовања). Осим одлазака бројних појединаца, било је и одлазака млађих породица. Ни данас тај процес није
заустављен, мада је слабијег интензитета и мање масовности. После
Дејтона, односно већ од 1996. године миграциони правац муслиманске популације је био значајно усперен на простор Бошњачко-Хрватске Федерације као бечке и дејтонске творевине. У земљама Европске
74 Архива Општинског одбора СПС у Сјеници, материјали СПС за 1990.
75 Селимовић, Салих (1994): Нова демографска кретања, стр.262; Архива ОО СПС у Сјеници, Материјали за 1990.
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уније, у Турској и у Америци, ти мигранти пријављивали су се као
избеглице или чак и као азиланти иако на простору тадашње Савезне
Републике Југославије (СРЈ) није било никаквих ратних дејстава, а ни
политичких прогона.
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РЕЗИМЕ
Представљеним релевантним чињеницама и статистичким подацима у значајном делу на већ публикованим историјским изворима и
подацима из верификованих статистичких публикација надамо се да
смо дали један егзактан увид у порекло, етничку и верско-конфесионалну структуру становништва у сјеничкој општини. Такође смо
представили експликативне податке и чињенице из тог мноштва узрочно-последичних друштвених појава и процеса о миграционим и
имиграционим кретањима.
Сјеничко-пештерска висораван, чији највећи део припада сјеничкој општини, коју неки аутори називају „Кров Србије“ или „Југословенски Сибир“, била је скоро увек и матично и етапно миграционо
подручје. Одавде, као и из целе Старе Рашке, пунили су се народом
ненасељени и шумовити предели Шумадије, Драгачева, Неготинске
Крајине. Између Кнежевине и Краљевине Србије и Османске Империје на планини Јавору одувек је био гранични прелаз, а посебно после разграничења 1833/1834. године. Цео 19. и прва деценија 20. века
овај гранични прелаз је био прави миграциони канал и „метанастазичка вратница“ између ослобођене Србије и Турске, тог тадашњег
„Болесника на Босфору“. Само балканске хришћанске земље могле су
да докрајче вишегодишњу агонију некада моћне Империје на судару
Истока и Запада, јер је европски Запад одржавао ту одавно економски,
технолошки и војно инфериорну царевину да не би опорављена и све
моћнија царска Русија постала господар мореуза Босфора Дарданела, тих капија источног Средоземља, Закавказја и Каспијског басена.
Миграциони правци за православне Србе били су према урбаним
срединама, равничарским и опустелим пределима у унутрашњости
Србије и мање у западне земље, а за муслимане су ти правци били
према Турској, Македонији, Косову и Метохији и у најновије време
у Босну и Херцеговину и земље Европске Уније, САД и Канаду. У
Босни и Херцеговини највише су се насељавали у предграђима Сарајева и у много мањем броју у градове Тузлу, Брчко, Бихаћ и њихова
подручја.
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ORIGIN, MIGRATORY, IMMIGRATORY AND DEMOGRAPHIC
PROCESSES ON THE SJENICA-PESTER PLATEAU
Summary
By presenting relevant facts and statistic data mainly on already published historical sources and data from verified statistic publications, we
hope that we gave an exact insight, even if it was partial, into the origin, ethnic and religious-confessional structure of the population in Sjenica municipality. We also presented a lot of the most explicatory data and
facts from the multitude of causal-consequential social phenomena and
processes about migratory and immigratory movements. Sjenica-Pester
plateau, whose greatest part belongs to Sjenica municipality, which some
authors call “The Cover of Serbia“ or “Yugoslav Siberia“, was almost always master as well as stage migratory region. This place as well as whole
Stara Raska were the starting points for people to move to and settle down
on uninhabited and wooded regions of Sumadia, Dragacevo, Negotinska
Krajina. Mountain Javor was always, and especially after delimitation in
1833/1834, the border between Princedom and Kingdom of Serbia and
Osmanli empire. During the whole xix and the first decade of xx century,
this borderline was a real migratory channel and “migration gate“ between
liberated Serbia and Turkey, “sick person on Bosporus“ of that time. Only
Balkan Christian countries could put an end to the long-lasting agony of
once powerful Empire on collision of the East and West, because the European West maintained that economically, technologically and military
inferior empire in order to prevent recovered and more and more powerful
imperial Russia from becoming the master of the Bosporus and Dardanelles strait, those gates of the Eastern Mediterranean basin, Transcaucasia
and the Caspian basin.
Migratory directions for Orthodox Serbs were towards urban environments, lowland and depopulated countryside of inland areas of Serbia,
and less to western countries. Migratory directions for the Muslims were
towards Turkey, Macedonia, Kosovo and Metohia, and recently towards
Bosnia and Herzegovina and the countries that belong to the Europian
Union, SAD and Canada. In Bosnia and Herzegovina they mostly settled
down in suburbs of Sarajevo, and the small number of them in towns such
as Tuzla, Brcko, Bihac and their surroundings.
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Немања Обрадовић, кустос, историчар
Народни музеј Ужице

ПРОТА ВИТОМИР ВИДАКОВИЋ УВЕК
УЗ СВОЈ НАРОД

Апстракт: Рад је посвећен животу и
делу проте Витомира Видаковића, истакнуте личности ужичког краја, који
је својом племенитошћу и родољубљем
показао људску величину у тешким и
сложеним временима. Учитељ, ђакон
чачанске цркве и парох пожешке, као
војни свештеник у Првом светском рату
прошао је Албанску голготу, борбе на
Кајмакчалану и ослобођење Србије. За
заслуге у рату и миру више пута је одликован. Након рата постаје ужички парох
и наставник веронауке у Ужичкој гимнаВитомир Видаковић, 1922.
зији, а 1931. изабран је за народног поФото збирка НМУ
сланика за Срез пожешки у Скупштини
Краљевине Југославије. Током Другог
светског рата, као истакнути антифашиста и отац двојице партизана,
бива ухапшен и затворен на Бањици. Јануара 1945. изабран је за председника Окружног народноослободилачког одбора у Ужицу, а 1946.
за посланика Среза пожешког. Умро је 1953. године у Ужицу.
Кључне речи: Витомир Видаковић, Здравчићи, Богословија, ратни
свештеник, народни посланик, Бањица, Народноослободилачки одбор
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Живот и школовање
Витомир Видаковић је рођен 11. јуна 1879. године1 у Здравчићима, од оца Михаила Видаковића и мајке Јање Видаковић, рођене Стефановић, из Милићевог села. Из брака Михајла и Јање рођене су и
Витомирове сестре, Тадијана и Зорка. Када је Витомиру било седам
година умрла му је мајка, вероватно од туберкулозе. Витомиров отац
се поново оженио са Златом Смиљанић из Љубиша, па су Витомир и
Тадијана напустили породични дом. Бригу о њима преузео је њихов
ујак, Миладин Стефановић, Јањин брат. Витомир је основну школу
завршио у Пожеги, а Гимназију у Ужицу где га је у своје домаћинство
примила тетка, Ружа Цицварић, позната као Ружа „Цицварка“, власница кафане на Царини.2 После Гимназије уписује Учитељску школу у Београду коју, због премештаја, завршава у Алексинцу школске
1898/99. године.3 Разлог за премештање било је учествовање у демонстрацијама 1896. године у Београду, када су студенти Учитељске
школе и омладина запалили мађарску заставу код споменика кнезу
Михаилу и клицали против Аустоугарске испред њеног посланства,
реагујући на тежак положај српског народа у деловима монархије у
којима живе.4 По завршетку Учитељске школе добровољно је ступио у војску. Служење војног рока је започео у ђачкој чети у Нишу
1. августа 1899. године, где је положио нареднички испит, потом је
произведен у поднаредника и упућен у Пожегу у IV пук у коме му
је командир чете био капетан Новица Дамљановић. По одслуженом
војном року 01. августа 1900. године подноси молбу за учитељско
место и 22. септембра исте године добија место учитеља приправника у Мочиоцима, селу између Ариља и Ивањице.5 Учитељско место
прихватио је са одушевљењем, желео је од својих ученика „изградити
напредне омладинце“.6 У слободно време је читао иако се до књига
тешко долазило; поред посла, учио је руски језик и преводио. Читао је
1

Историјски архив Београд, Књиге заточеника концентрационог логора Београд–Бањица,
Београд, 2009. година, страна 401.

2

Василије Лисичић, казивач, унук проте Витомира Видаковића.

3

Витомир М. Видаковић, Народни православни календар Свети Лазар за просту 1929.

4

Непубликована архивска грађа (фрагменти из аутобиографије Витомира Видаковића).
Материјал уступио Бошко Копуновић из Ужица.

5

Исто.

6

Исто.
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дела Божидара Кнежевића (професор, историчар) „Принцип историје
I (Ред у историји)“, „Пропорције историје“, као и књиге Светозара
Марковића и Васе Пелагића.Током школског распуста долазио је у
Пожегу где је са социјалистом Драгишом Лапчевићем разговарао о
политичким питањима, од тада и траје њихово пријатељство. Углавном су причали о социјализму и идеологији Светозара Марковића,
Јована Жујовића и Васе Пелагића. Као учитељ радио је до 1906. године, после Мочиоца службовао је у Миросаљцима, Пожеги и Карану.7
Пошто су му деда по оцу и стриц били свештеници и сам је желео
да постане свештеник. Уписао је IV годину старе Богословије коју је
завршио 1903. године, где су му признали прве три године Учитељске
школе. Често је послом ишао у Ариље и Ивањицу, тaко је сазнао да
на Дивљаци живи поп Вељко Танкосић (1856–1916), истакнути радикал и омиљени свештеник међу народом који је имао ћерку јединицу Милицу. Поп Вељко је чувао Милицу од очију радозналаца па
је народ спевао песму: „Отвори попе кавез, да излети птица, прелепа
Танкосића Мица“.8 Витомир је одлучио да запроси Милицу, дошао
је на Дивљаку и од попа Вељка затражио руку његове ћерке.9 Оженио се 1903. године, а из брака са Милицом имао је деветоро деце:
Љубодраг (1904–1905), Јања (1906–1994), Зора (1909–1941), погинула
у експлозији која се десила 22.11.1941. године у трезорима Народне банке Краљевине Југославије у Ужицу, где је за време Ужичке
републике била Фабрика оружја и муниције и цивилно склониште,
Ружица (1910–1942), стрељана у Чуругу од стране мађарских фашиста, Милка (1913–1925), умрла од „црвеног ветра“, Мирослав (1911–
1990), Антонина (1916–1992), Бошко (1919–2007), учесник НОБ-а и
дипломата после рата, Вељко (1920–2006), учесник НОБ-а. За писара
у Жичком духовном суду постављен је 23. септембра 1906. године ,
затим је 7. јануара 1907. године рукоположен за ђакона чачанске цркве, а 6. октобра 1907. године за пароха у Пожеги.10 Рукоположен је од
стране епископа жичког Саве Дечанца.Свештеничку дужност у По7

Александар В. Савић, Свештенство цркве пожешке од половине XIX до друге половине
XX века, прилог проучавању, Пожешки годишњак број 2, 233–235.

8

Василије Лисичић, казивач, унук проте Витомира Видаковића.

9

По казивању Василија Лисичића, унука проте Витомира Видаковића, поп Вељко га је
условио да ће ћерку дати само за попа, па је Витомир због љубави према Милици уписао
Богословију.

10 Витомир М. Видаковић, Народни православни календар Свети Лазар за просту 1929. годину.
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жеги је обављао до 1919. године када је постављен за пароха у Стапарима, а од 1920. до краја радног века био је парох у Ужицу.

Пожега 1916. године, чланови породице Витомира Видаковић, слева – син
Мирослав, ћерка Јања, супруга Милица, ћерка Ружица, ћерка Милка, ћерка Зора.
Фото збирка НМУ.

Свештеник IV пешадијског пука Стеван Немања у Првом
светском рату
У Краљевини Србији владар је био заштитник свих признатих
вероисповести, а уставом је гарантовано право слободног обављања
верских обреда. Важну улогу у остваривању верских права имала је
војска у којој је била регулисана верска служба и у којој су постојали војни свештеници. Они су имали значајну улогу у мирнодопским
условима, а учествовали су и у свим ратовима. Новија истраживања
указују на то да су, у периоду од 28. јула 1914. до 11. новембра 1918.
године, у српској војсци била ангажована 202 православна војна
свештеника мирјана, 24 војна свештеника јеромонаха, два војна ђа70
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кона, двојица војних имама и један војни рабин, укупно 231 војни
свештеник.11 За време Првог светског рата Витомир Видаковић био
је свештеник у IV пуку Стеван Немања III позива са којим је прешао цео ратни пут од аустроугарског напада до ослобођења Србије.12
Његове дужности као војног свештеника биле су да врши парастос
погинулим војницима, причешћује, чита молитве, прославља народне
празнике и војне победе. Свештеник је приликом обављања ових послова дизао морал војницима и охрабривао их да наставе са борбом.
Ове топле братске речи пријале су војницима и поред тога што су већ
преживели два балканска рата, борбе на Церу, Колубари, повлачење
преко Албаније. Братске речи су им давале нову снагу за ослобођење
своје домовине. Чувени су говори проте Витомира Видаковића са
Кајмакчалана у којима је, са парастоса палим војницима, поручивао
да њихове жртве нису узалудне: „Војници, ништа у свету није тако
трајно, узвишено и величанствено, ништа тако цењено и у историји
слављено као успомена на људе, који су пали за опште добро. Људе,
који су тако славно умирали у дугим, страшним и силним борбама за
слободу наших домова, Отаџбине наше и све браће Југословена, за
право и правду целом човечанству.“13
Такође је охрабривао војнике поредећи их са највећим српским
јунацима који сада својом борбом само настављају вековну одбрану
своје земље, а ако у тој борби и изгубе живот биће светао пример
својој деци: „Да није било славних Немањића, Душана, Лазара, Карађорђа, славног Обилића, Синђелића, Рајића и других са својим верним јунацима – где би и на чему би сада Српство било!?“14
„Дринци! Југословенска мила браћо и остали сарадници са Кајмачаланског разбојишта! Када вас запитају сирочићи ових славних
гробова: „Чико, где је ост`о бабо?“ Реците им: „Остао је тамо горе
ближе Бога и чудеса, ближе Обилића, Синђелића и Рајића на тужноме, али славном српском Кајмакчалану.“ Не брините за те сирочиће!
Они морају бити велики, јер су им преци и оци били велики. Ако нико
њих ће Бог и пример кајмакчаланских јунака васпитати.“15
11 Миљан Милкић, Социјални статус војних свештеника српске војске 1839–1918, Историјски часопис, књига LXVI (2017. година), страна 321–340, Београд.
12 Радивоје Папић, Ужичка војска и Четврти пук 1914. Народни музеј Ужице, 2014.
13 Говор проте Витомира Видаковића на парастосу 05. септембра 1917. године на Кајмакчалану, архивска грађа НМУ (у процесу инвентаризације).
14 Исто.
15 Исто.
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Витомир Видаковић, војни свештеник IV пешадијског пука, 10. мај 1917. године
на Кајмакчалану. Фото збирка НМУ.

Нову 1918. годину прота Витомир Видаковић дочекује на Солунском фронту. У новогодишњој беседи охрабрује војнике да верују у
победу јер је победа близу, уверава их да ће ускоро видети своје породице и своју Отаџбину. Говорио им је да „без распећа нема Васкрсења“ и да ће нова година бити почетак новог живота, срећних дана
и радосног, чистог неба.16 Овим речима прота није храбрио само своје
саборце, већ и себе. Он, као и остали, скоро је три године далеко од
својих породица које се налазе у окупираној Србији. Са супругом Милицом био је у сталној преписци, она је за време окупације са децом
била у Пожези. Преко дописница које су размењивали обавештавала
га је о здрављу и материјалном стању породице. Већина дописница
писана је латиницом, а оне које је писала ћирилицом није била сигурна да ће уопште стићи до Витомира што је у једном писму написала.
Свака коверта је обележена печатом – „Прегледала војна цензура“.
16 Говор проте Витомира Видаковића поводом Нове године на Солунском фронту, архивска
грађа НМУ (у процесу инвентаризације).
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Јасно је било да су се морала испоштовати сва правила аустријских
војних власти, а једно од њих је да се не користи ћирилица и да се
адреса искључиво мора писати латиницом.17 Употреба ћирилице је
забрањивана не само у поштанској преписци. У школама које су почеле да раде током априла 1916. године смела се користити само латиница.18 У једном писму од 3. септембра 1917. године Милица пише
свом супругу да је њихов син Мирослав кренуо у школу: „Данас сам
Мирослава уписала у школу, колико радости толико и туге, јер тужна мајка ни сањала није, да ће њена радост и узданица прво слово
туђе научити...“19 Такође, било је строго забрањено писати о војним
приликама.20 Тако Милица, у писму од 09. септембра 1916. године,
обавештава Витомира да је њен отац поп Вељко Танкосић „умро“,
не дајући никакав коментар о околностима његове смрти. Истина је
била да су га Аустријанци обесили 11. јула 1916. године на Доварју
крај Ужица, под оптужбом да је убио четири аустријска војника око
20. октобра 1915. године у борбама на Дивљаци код Ивањице.

Дописница између Витомира и Милице Видаковић
17 Ц. и К. Војна генерална губернија у Србији, објава мај 1916. године. Београд, Архивска
грађа НМУ, инв. бр. 4342
18 Миливоје Антонијевић, Ужичани у Првом светском рату, Титово Ужице, 1986, 146.
19 Писмо Милице Видаковић од 3. септембра 1917. године, приватна архива Василија Лисичића.
20 Ц. и K. Војна генерална губернија у Србији, мај 1916. Београд, Архивска грађа НМУ,
инв. бр. 4342
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Кајмакчалан, 1917–1918. године, трећи слева – Витомир Видаковић, шести слева
Крста Смиљанић, Фото збирка НМУ.

Прота Витомир је за рат говорио да је ужасна ствар „бич Божији“.
Сахранио је много родитеља, браће и хранитеља, а поред људи сахранио је и брдо жеља, нада, болова и радости. Тај страшни рат који је
само смрт сејао и за собом оставио хиљаде лешева завршио се потписивањем примирја 11. новембра 1918. године у железничком вагону
у Компијену. За исказану храброст у Балканским ратовима и у Првом
светском рату прота је одликован: Медаљом за храброст, Орденом
„Крста Милосрђа“ за услуге и негу учињену рањеницима 1912–1913.
године. Поред одликовања стечених у рату, награђен је и за допринос
развоју просвете, књижевности, цркве и уметности – Орденом Светог
Саве V и IV реда и Орденом Белог Орла V реда за изузетне заслуге у
друштвеној служби.
Друштвени ангажман између два светска рата
Поред свештеничких дужности, прота Витомир Видаковић је активно учествовао у дрштвеном животу са намером и жељом да допринесе развоју културе, школства и цркве, како у свом крају тако и
у Краљевини СХС/Југославији. Након Првог светског рата, ради хо74
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норарно као наставник веронауке у Ужичкој гимназији, активан је у
Црвеном крсту и Соколском друштву, учествовао је у Свештеничкој
скупштини у Сарајеву септембра 1922. године. Изабран је 1931. године за народног посланика Среза пожешког у скупштини Краљевине
Југославије, на листи Југословенске радикалне сељачке демократије,
чији је носилац био Петар Живковић.21
Са свештеничке скупштине у Сарајеву, септембар 1922. године.
Слева – Вујичић, свештеник из Бајине Баште, Лазар Лапчевић из
Ужица, Страњаковић, свештеник из Горњег Милановца, Витомир Видаковић и свештеник из Чајетине.
О свом посланичком раду написао је брошуру „Мој посланички
рад (Посвећено мојим пријатељима у срезу Пожешком)“ где је желео
да положи рачун народу који га је изабрао на место посланика као
прави народни трибун који схвата улогу и значај парламента у организацији једне демократске парламентарне монархије. Трудио се да
„према својим моћима и способностима“22 учествује у раду Народне
скупштине приликом доношења закона, али и да буде веза са народом
Среза пожешког. Својим говорима и захтевима борио се пре свега за
решење сељачких дугова, за ослобођење пореза на осушене воћњаке, унапређење воћарства, помоћ земљораднику, занатлији и ситном
трговцу. Такође је говорио о слободи штампе и критиковао порнографски садржај у штампи, залагао се за подизање школских зграда и
унапређењу васпитних програма. Бринула га је морална криза у коју
упада омладина, тако је у говору 24. фебруара 1932. године, поводом дискусије о Закону о средњим техничким и мушким занатским
школама, предлагао да се треба борити за васпитање деце, а не само
за образовање: „Школску омладину треба приближити извору јеванђељских истина и историјског националног морала. Школа треба
да спреми васпитаног и поштеног човека, па тек онда: математичара,
правника, финансијера. У човеку треба пробудити и развити вољу за
све што је добро и поштено и да само то и чини, а да мрзи зло и непоштење.“ 23 Поводом дискусије о буџету за 1932/1933. годину, од 3.
21 Витомир Видаковић, Мој посланички рад (Посвећено мојим пријатељима у срезу Пожешком), приредио Александар В. Савић, Пожешки годишњак број 5, Пожега, 2005, 207.
22 Исто, 211.
23 Исто, 218.
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марта 1932. године, у свом говору апеловао је на све народе Краљевине Југославије да не улазе у сукобе, већ да буду јединствени на, како
је рекао „великом делу уређења и консолидовања наше миле и драге
Југославије, заједничке наше куће...“24 Приликом истог говора осврнуо се и на инвалидско питање, пре свега на побољшање положаја
инвалида и убрзање инвалидских пресуда. Као посланик живо је учествовао у раду скупштине и својим излагањима је покушао да изнесе
и реши проблеме који су мучили народ Среза пожешког. Посланичку дужност је обављао до 1934. године. Пољопривредна подружина
у Пожеги, 31. децембра 1939. године, на својој редовној годишњој
скупштини изабрала је проту Витомира Видаковића за председника
одбора који ће радити на подизању Споменика захвалности према сенима и заслугама Драгише Лапчевића, истакнутог социјалдемократе.

Књига са посветом Драгише Лапчевића
24 Исто, 220.
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Прота Витомир Видаковић са одликовањима на грудима,
фото збирка НМУ

Болнички течај при Соколском друштву у Ужицу 27. маја 1940. године.
Седе, слева надесно: Тадија Тодоровић, др Веселин Марковић, прота Витомир
Видаковић, Вишња Прљевић, др Иро Гутман (супруга др Фрида Гутман стоји у
првом реду друга слева) и Милица Аврамовић.
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Допринос породице проте Витомира Видаковића у Другом
светском рату
Породицу Видаковић Други светски рат затиче у Ужицу. Из Пожеге су се преселили по завршетку Првог светског рата, када је прота
Витомир Видаковић постављен за пароха у Стапарима крај Ужица.
Живели су у Тројичкој улици број 3, на Слануши.25 По уласку Немаца у Ужице, 15. априла 1941. године, прота Витомир је са Божом
Гордићем, старешином суда, и Милутином Симовићем, председником општине, као угледан грађанин био одређен за таоца. То је значило да за сваки оружани напад и страдање немачких војника , ови
таоци плаћају главом. Немци су Ужицу били до 21. септембра 1941.
године када су град, под притиском устаника, предали четницима
Косте Пећанца, под командом Радомира Ђекића и Божидара Ћосовића Јаворског. Пошто су партизани окружили Ужице, у канцеларији
штаба Дринског жандармеријског пука, 22. септембра 1941. године,
одржан је састанак на коме су присуствовали: генерал Богдан Јевтовић, мајор Манојло Кораћ, потпуковници Сретен Страњаковић, Драгутин Редић и Милан Цветковић. Одлучено је да се спречи улазак
партизана у Ужице.26 Истог дана, бан Михаило Трифуновић је сазвао
конференцију општинског одбора и угледних представника грађана,
коме су присуствовали, између осталих, прота Витомир Видаковић,
Живојин Радуловачки, директор гимназије, Иван Матовић, директор
учитељске школе. Они су апеловали да се не улази у сукоб и да се не
пролива братска крв. О слободном уласку партизана у град преговарали су, у име партизана, Слободан Секулић, командир, Владан Росић,
политички комесар Ужичке чете и Љубодраг Ђурић, политички комесар Златиборске чете, а у име четника – Радомир Ђекић и Божидар
Ћосовић Јаворски. Преговори нису успешно окончани. Партизани су
опколили град и припремили се за напад. Четници су напустили Ужице у рано јутро, 24. септембра 1941. године.27 Након уласка у град,
партизани, поред војне, приступају и организацији цивилне управе,
25 Сећање Мирослава Видаковића, Скуп локалних политичких људи из Ужица, припадника
грађанских политичких партија и људи Партије, архивска грађа НМУ (у процесу инвентаризације).
26 Радивоје Папић, Ужичка република 1941. Водич кроз изложбу, Народни музеј Ужице,
2017, 53.
27 Исто, 54.
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те тако 26. септембра 1941. године, формирају Народноослободилачки одбор за град Ужице. Формирању Народноослободилачког одбора
претходили су састанци и скупови локалних политичара из Ужица,
припадника грађанских политичких партија и Комунистичке партије.
На једном скупу учествовао је прота Витомир Видаковић, кога је, пре
почетка састанка, адвокат Јован Боровић замолио да говори. Разлога
за тако нешто је било више, прота је, као бивши народни посланик,
био искусан у јавним говорима, али се и Јован Боровић уздржавао
да јавно иступа, с обзиром на деликатност тренутка. Скуп је отворио
Едвард Кардељ, који је позвао учеснике састанка на сарадњу. Затим
је реч узео прота који је у свом излагању рекао да ће партизани, под
притиском Немаца, морати да напусте Ужице, а да ће народ остати
да „затеже конопце“. Страховао је да ће се и он наћи на губилишту,
вероватно што је још у априлу 1941. године одређен за таоца, такође,
проти су била још свежа сећања на Први светски рата и одмазде
аустријске окупационе војске која је 1916. године обесила његовог
таста, ВељкаТанкосића. Даље је прота истакао да је важно да дође
до помирења са четницима и у том циљу је нудио помоћ, међутим,
није разјаснио на који начин би помогао. При крају иступања, Милинко Кушић, политички комесар Ужичког партизанског одреда, упао је
проти у реч и рекао му да је „издајник“, на шта му је прота одговорио
„Ја што сам имао да дам дао сам...“ и да они православни свештеници
не уче овај народ цркви и Богу већ га уче „патриотизму“.28 Када је
ово говорио није ни слутио да ће у овом рату дати много више него
што је у том тренутку дао. Синови Бошко и Вељко су већ тада били у
партизанима, док је син Мирослав, као резервни поручник, заробљен
у Априлском рату и у заробљеништву је провео готово цео рат. Приликом експлозије у трезорима Народне банке Краљевине Југославије
у којима је, поред фабрике оружја и муниције, било и цивилно склониште, 22. новембра 1941. године, погинула је протина ћерка Зора
(удата Продановић) и унука Оливера. Поред ове трагедије, породица
Видаковић је изгубила још једног члана. Tо је била Ружа, која је била
удата за апотекара Петра Давидовца из Чуруга, њих су Мађари, током
јануара 1942. године, одвели и од тада им се губи сваки траг. Вељко
је у априлу 1942. године, у источној Босни, у Власеници, приликом
борбе са усташама, изгубио десну руку, а прота Витомир је, од 10.
28 Сећање Мирослава Видаковића, Скуп локалних политичких људи из Ужица, припадника
грађанских политичких партија и људи Партије, архивска грађа НМУ (у процесу инвентаризације).
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маја 1942. године,29 био затворен у логору Бањица. Поред свега наведеног, прота није могао бити издајник само зато што се није слагао
са неким одлукама партизанског руководства и што је тражио да дође
до помирења са четницима. По поновном уласку Немаца у Ужице
29. новембра 1941. године прота је био нервозан и очекивао је реакцију власти због јавног иступа на поменутом политичком скупу. До
тога није дошло, али је касније због сукоба са начелником ужичког
округа, мајором Манојлом Кораћем, Витомир ухапшен и одведен у
логор Бањица.30У њему је био од 10. маја до 12. јуна 1942. године, под
редним бројем 5817.31 Одлуку о пуштању на слободу донео је управник логора, Светозар Вујковић.32Приликом претреса затвореника, код
проте је пронађено дело које је он написао „Вера и Морал“, у коме
је изражен критички став према идеји комунизма. Када је прочитао
дело, Светозар Вујковић је рекао да Витомир са таквим схватањима
не може бити комуниста и поред тога што су му синови у партизанима.33 Такође, за његово пуштање из логора заузео се лични пријатељ,
митрополит Јосиф.34Када је пуштен на слободу вратио се кући у Ужице где је проводио већину времена трудећи се да живи мирно и да не
скреће пажњу окупационих власти на себе. Са сином Мирославом
који се налазио у заробљеништву и који је током рата променио више

29 Историјски архив Београд, Књиге заточеника концентрационог логора Београд–Бањица,
Београд, 2009. година, страна 401.
30 По казивању Василија Лисичића, унука проте Витомира Видаковића, сукоб се десио испред цркве Светог Ђорђа у Ужицу, пре јутарње службе, када је Манојло Кораћ пропео
коња на проту и рекао: „Комуњаро где си пошао? Нећеш ти више у цркву улазити! Послаћу ја тебе где треба!“
31 Историјски архив Београд, Књиге заточеника концентрационог логора Београд–Бањица,
Београд, 2009. година, страна 401.
32 Исто, 401.
33 Василије Лисичић, казивач, унук проте Витомира Видаковића.
34 По казивању Василија Лисичића, унука проте Витомира Видаковића, одлука о пуштању
из логора вероватно не би била донета да Витомирова ћерка Јања није отишла код председника владе „Народног спаса“, Милана Недића, кога је прота познавао из Првог светског рата и замолила га да јој пусте оца. Милан Недић је рекао да се за избављење из
логора мора платити Немачкој тајној полицији (Гестапо) килограм злата. У време рата
и несташице било је веома тешко да се обезбеди оволика количина злата, али породица
Видаковић је имала велики воћњак на Дивљаци код Ивањице који је остао од попа Вељка
Танкосића, оца протине жене Милице. Продајом велике количине јабука, Јања је успела
да скупи 800 грама злата и то је предала Милану Недићу.
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логора за официре (Офлаг),35током 1941/42/43. године, био је у сталној преписци. И као што га је супруга Милица извештавала о стању у
породици док је био на Солунском фронту, тако сада прота Витомир
пише свом сину. У писмима се види кроз шта су све пролазили чланови породице Видаковић, да су се снабдевали са имања на Дивљаци
и да су разменом успевали да преживе тешке године рата. Трудили су
се да Мирославу редовно шаљу пакете са храном и осталим стварима
иако су намирнице биле све ређе и скупље. После великих породичних трагедија бринули су да не изгубе још једног члана породице,
тако у једном писму од 24. марта 1943. године Витомир пише своме сину: „Наша родитељска трагедија је велика, па је утолико веће
гледање на тебе и твоју судбу...“36 Део писама је писан на немачком,
док је остатак на српском. Крај рата за проту Витомира Видаковића
значио је и крај стрепње за своје синове, двојице који су били у партизанима и једним који је био у заробљеништву. После рата сва тројица
су заузели истакнуте положаје у новоформираној држави. Бошко је
имао богату дипломатску каријеру, био је генерални конзул у Чикагу
и Аргентини, а обављао је функцију помоћника амбасадора у Каиру,
задуженог за Либан, Сирију, Јордан и Јемен, такође је био амбасадор
на Куби и на крају помоћник министра иностраних послова.37 Вељко
је био генерални директор Института за истраживање пољопривредних машина у Земун Пољу док је Мирослав био помоћник савезног
секретара за правне послове и грађанско право.
Друштвено-политичке активности после Другог светског рата
У новој државној и друштвеној организацији, прота Витомир Видаковић је наставио да се ангажује у обнови земље која је жестоко страдала током ратних година. Тако је у новембру 1944. године био делегат на Великој антифашистичкој народноослободилачкој скупштини
Србије, потом је јануара 1945. године изабран за председника Окруж35 Скраћеница од две речи Offizier Lager, према дописницама између Мирослава и Витомира Видаковића; приликом писања адресе са које шаље писма видимо да је Мирослав
променио више логора од Офлаг XIIIB у Нирнбергу, преко Офлаг 78 (барака VIIE) у
Хоенфелсу до Офлаг VIC у Оснабрику.
36 Писмо Витомира Видаковића, од 24. марта 1943. године, приватна архива Василија Лисичића.
37 Група аутора, Биографски лексикон Златиборског округа, Београд, 2006. године, стр. 78
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ног народноодлободилачког одбора у Ужицу.38 Задатак одбора је био
да уређује целокупан друштвено-политички живот са надлежностима
у областима индустрије, занатства, грађевине, трговине, пољопривреде, просвете, народног здравља, социјалног старања и финансија...
Поред наведених области, задатак одбора је био да спроводи изборе и
да подстиче и организује учешће народа у државној управи и обнови
и изградњи земље. Као председник Окружног одбора у Ужицу прота
Витомир Видаковић имао је задатак организације свечаног дочека за
Јосипа Броза Тита 07. јула 1946. године. Окупљен је велики број људи
из целог округа, а прота Витомир је одржао поздравну реч у име народних власти и грађана Ужица и Округа.

Дочек Јосипа Броза Тита у Ужицу, 7. јул 1946. године. Стоје, други слева – прота
Милан Смиљанић, прота Витомир Видаковић, девојчица са цвећем Оливера Петровић, ћерка палог борца НОП-а Војка Петровића, и Боривоје Јокић из Качера.

После званичних и полузваничних говора отишли су на ручак на
коме је проти било додељено место поред Тита где је, као председник
Окружног одбора, тумачио прилике и стање у ужичком округу. Ручак је трајао око два сата током кога су прота Витомир и Јосип Броз
38 Исто, 78.

82

Немања Обрадовић

„интимно, искрено и непосредно“ разговарали.39Такав начин разговора навео га је на причу о митрополиту Јосифу и православној цркви.
На Титову сумњу да је митрополит Јосиф реакционарно настројен,
прота му је одговорио да је у питању заблуда. Разговор са Титом препричао је у писму од 11. јула 1946. године које је послао митрополиту
Јосифу где је између осталог написао:

Јосип Броз Тито са политичким званичницима, слева: Слободан Пенезић Крцун,
Тито, Александар Ранковић, Милован Ђилас. Други ред: Радојица Секулић,
прота Витомир Видаковић и прота Милан Смиљанић,Ужице 7. јул 1946. године,
фототека НМУ, инв. бр. 1/13.

„Да смо ми школски другови и да те познајем из школске клупе и
из наше дружбе кроз живот: и као школског друга и као свештеника
и као човека из села од сиромашних родитеља и да о теби све знам, а
наиме: да си у прошлости био левичарски политички настројен, јер
сам с тобом био као учитељ у једном селу. Да си за време окупације
водио нашу цркву потпуно исправно не улазећи у воде окупатора и
39 Писмо проте Витомира Видаковића митрополиту Јосифу Цвијовићу од 11. јула 1946. године, Архивска грађа НМУ (у процесу инвентаризације).
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његових помагача. Да си се бранио, када су на тебе наваљивали са
свију страна, да те обрлате и ставе у своју службу, да наша црква не
улази у политичке размирице, да она иде јеванђелским путем и служи
своме народу, а не појединцима или појединим политичким фронтовима. Једном речи, да се наша црква за време окупације држала родољубиво и да је осуђивала проливање братске крви. Даље, да знам
да су Немци из њихове Врховне команде за Србију долазили код тебе
и тражили да признаш ново-основану Православну цркву у Загребу,
под руководством неког пијаног Руса, епископа. И да си ти категорички одбио наводећи да и они у Берлину у сличним приликама и околностима не би нешто слично одобрили с тим, да си ти готов, ако би
се друкче захтевало и силило, да примиш консеквенце какве ти они,
окупатори наметну, а наиме: да је твој ранац већ готов за путовање.
Даље сам га уверио, да си ти од стране Недића и његове околине,
приморан да напишеш тему против устаника и Народноослободилачке борбе и да си то одбио, да ти ниси потписао познати Проглас
(Апел) српском народу, који су потписали многобројни интелектуалци и политичари из Београда и осуђивали Народноослободилачку
борбу. Затим, да сам са тобом 12. јуна 1942 године, када сам изашао
из лагера на Бањици и свратио код тебе у Патријаршију да ти заблагодарим на твоме заузимању, да се из лагера пустим, питао те, какав
став треба да заузмемо у оном мучном времену, када је била жива
бесомучна пропаганда против Народноослободилачке борбе и Руса,
ти мени рекао, када сам ја пожелео да Руси победе, да волим да Руси
победе, па макар ти не био Господин Митрополит, већ воденичар у
твоме селу у Дрежнику.
„Часну Вам реч Маршале дајем, да је све ово истина и да Митрополит Јосиф није реакционар, нити измећар остатка Владе
у Лондону или ма чији овде у земљи или на страни.“
Твој моментални испад или нетактичност долази отуда што на
многим странама Србије избијају мањи сукоби између црквених људи
и функционера политичких око ситнијих ствари. Или због нетактичности са обеју страна или сувишне ревности, долази се до размирица.
Свештеници те о томе обавештавају и траже заштиту, а ти не можеш
да им помогнеш, па си због тога нервозан и огорчен и можда направиш неки нежељени гест, који се тумачи као реакционарство, што у
ствари није. Даље, да си ти у животу много препатио. Још од детињ84
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ства борио се са крајњом немаштином и бедом, за време школе исто
тако. А као свештеник био национални револуционар и добровољац –
ратник 1914–1918 године, будући сарадник са Војводом Вуком и Танкосићем. И да си и ту препатио. И да си на први поглед, мало оштрија
и суровија природа, док у ствари доброга срца, племенит и социјалан.
Да си првокласни русофил, као и њихов ђак.
Он ме је слушао не прекидајући моје излагање, па на крају рекао да ја с тобом разговарам и да ти кажем: Да он жели зближење са
православном црквом и да је у наш Устав унесена одредба по којој
се може, по нахођењу Државне власти, доделити бенефиција цркви у
материјалном погледу и да се том приликом мислило на православну
цркву као националну цркву, која је у историјској прошлости послужила српском народу и која нема какав центар ван своје земље или
какве специфичне циљеве. „Када сте ви школски другови и интимни,
реците, да ја разумем потребу вере за извесне људе и да немам ништа
против тога.“ Он види много угледних свештеника православне цркве
који искрено сарађују на подизању и препороду земље и то позитивно
цени. Он је имао за време вођења Народноослободилачке борбе сусрета са многим свештеницима, који се нису негативно држали.
Потом смо разговарали о католичкој цркви, њеним циљевима и
средствима, о папском утицају, Степинцу и осталим њиховим епископима као главним кривцима за покољ Срба. Док се сврше извесне
претходне ствари и потребе, узеће се на ред питање Степинца и осталих и ставити под суд – он вели.
Разговарали смо о значају Србије и Срба у овој заједници народа
– Федеративној Републици Југославији и сам он подвукао престиж
и солидност њену у сваком погледу, па и политичком. Пишем ти по
своме нахођењу, а по његовом налогу да са тобом разговарам.
Чини ми се да је мој разговор о теби, разбио његову сумњу о твоме „реакционарству“ и да је он примио моје сугестије и оцену. Изгледа ми, да је искрено поверовао у моје казивање. Мене је освојила
његова искреност, интимност и добронамерност више него ма каква
његова академска способност.
Налазим да не би требало овде стати на овоме обавештењу и разговору, већ треба поћи даље. Ја сам незнатна личност из народа, да
нешто нарочито значим. Али да је он због те незнатности и какве моје
непретециозности – баш искрено са мном говорио и поклонио ми
пажње, која је у истини била топла, срдачна и искрена.
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Ако налазиш да треба што даље предузети ти учини. Ја мислим
да не треба чекати, да догађаји протичу механички и да се односи
између цркве и државе све више заоштравају.
Са особитим поштовањем и поздравом
прота Витомир Видаковић“40

Јоси Броз Тито са гостима поводом новогодишњих празника испред Белог двора,
Београд 23.12. 1949. године

Поред политичких функција које је обављао после Другог светског рата, прота Витомир Видаковић је био активан и у Свештеничком удружењу, увек са намером да односи Српске православне цркве
и новонастале Федеративне Републике Југославије буду добри. Такође, као један од оснивача Свештеничког удружења, залагао се да
Српска црква и њено свештенство заузму достојно место у социјалистичкој Југославији. На Оснивачкој скупштини свештенства ФНРЈ,
40 Писмо проте Витомира Видаковића митрополиту Јосифу Цвијовићу од 11. јула 1946. године. Архивска грађа НМУ (у процесу инвентаризације).
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1947. године у Београду, изабран је за председника истог и на том
месту је остао до своје смрти. Као резултат протиног залагања и добрих односа са властима, држава је регулисала статус свештених лица
кроз Уредбу о социјалном осигурању свештеника и Закон о правном
положају верских заједница у ФНРЈ. У 74. години, после 50 година
службе, требало је на Благовести да служи последњу литургију пред
одлазак у пензију. Међутим, пензију, за коју се преко Свештеничког
удружења изборио да примају свештеници, није доживео.

Детаљ са пријема, 23. децембар 1949. године

Умро је у Ужицу 29. марта 1953. године, а сахрањен је 31. марта
где и његов таст Вељко Танкосић у породичној гробници на Доварју.41
Сахрани је присуствовао велики број грађана Ужица и околине, представника цркве, народних власти и многих удружења и установа. Око
13 часова, два сата пре почетка опела, окупила се маса народа која је
желела да ода последњу пошту свом свештенику. На погребу је уче41 Александар В. Савић, Свештенство цркве пожешке од половине XIX до друге половине
XX века, прилог проучавању, Пожешки годишњак број 2, 233–235.
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ствовао епископ Доситеј као изасланик патријарха српског Викентија.
После опела, епископ Доситеј је, у име цркве, рекао: „Смрт заслужног протојереја Витомира Видаковића није смрт, већ прелаз у вечни
живот, у царство Божје, где ће му Господ рећи: „Добро, слуго добри
и вјерни! У малом био си ми вјеран, над многима ћу те поставити:
уђи у радост господара својега“.42 У име митрополита Јосифа и Жичке епархије говорио је прота Милован Благојевић, док се прота Драгољуб Јоловић обратио у име свештенства ужичке цркве и истакао заслуге проте Витомира за ужичку цркву, као и за верност према цркви
и држави. Испред Савеза свештеничког удружења од проте Витомира
се опростио секретар Савеза свештеник Ратко Јелић: „ ...Поред донијетог вјенца, који ће иструнути и увенути, полажем и живи, трајни
завјет, да ће наш Савез и даље ићи путем, којим га је његов председник водио – путем части и славе, путем христољубља и домољубља
– здруженим путем крста и мача у борби за истину и правду, за право
човјека и слободу наше домовине – путем светосавским.“43 По завршеном говору секретара Ратка Јелића, чланови Савеза подигли су
ковчег и, уз погребну песму, направили су опход око цркве, а затим,
пошто је ковчег стављен на кола, формирана је дуга поворка која је
кренула ужичком главном улицом према гробљу. Код Градског народног одбора у име Народне скупштине од проте се опростио Борисав
Јокић, народни посланик за Срез ужички, док се код Народног музеја
поново врши помен где, у име Социјалистичког савеза радног народа
Југославије Титовог Ужица, говор држи Васко Вајевић, директор гимназије. На гробљу су се од проте Витомира опростили представници православних свештеничких удружења из Босне и Херцеговине и
Хрватске. Број људи који је одао пошту проти Витомиру Видаковићу
само говори колико је био цењен у народу и колико је добрих ствари
урадио за цркву и државу.

42 Лист Весник, Орган савеза удружења православног свештенства ФНР Југославије, 15.
април 1953. године, број 96, Београд, стр. 1.
43 Исто.
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Породична гробница на Доварју

Закључак
Прота Витомир Видаковић је рођен у Здравчићима крај Пожеге
11. јуна 1879. године. Основну школу је завршио у Пожеги, гимназију у Ужицу, учитељску школу у Београду и Алексинцу, Богословију
у Београду. У Првом светском рату учествује као свештеник IV пешадијског пука „Стеван Немања“. После рата активан је у друштвено-политичком животу, био је народни посланик за Срез пожешки у
скупштини Краљевине Југославије. За време Другог светског рата
преживео је велике породичне трагедије и био је затворен у логору
Бањица. По завршетку Другог светског рата постављен је за председника Окружног народноослободилачког одбора и избран је за народног посланика скупштине ФНРЈ. У питању је личност богате животне
и свештеничке биографије која је упамћена у народу по доброти, те
када се говорило о људском поштењу говорило се: „Поштен као поп
Вићо“.
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Извори
1.
2.
3.
4.

Архивска грађа и фототека НМУ
Архивска грађа, власништво Василија Лисичића, Ужице
Казивач Василије Лисичић, Ужице
Лист Весник, Орган савеза удружења православног свештенства
ФНР Југославије, 15. април 1953. године, број 96, Београд
5. Непубликована архивска грађа (фрагменти из аутобиографије
Витомира Видаковића). Материјал уступио Бошко Копуновић из
Ужица.
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PRIEST VITOMIR VIDAKOVIC ALWAYS BY HIS NATION

Summary
Priest Vitomir Vidakovic was born on June 11 in 1879, in Zdravcici
near Pozega. He finished primary school in Pozega, gymnasium in Uzice,
school for a teacher in Belgrade and Aleksinac, and he graduated from
Theological School in Belgrade. He took part in the first World War as a
priest of IV infantry regiment “Stevan Nemanja“. After the war he was
active in social-political life, he was a national member of Parliament for
Pozega county in the Prliament of the kingdom of Yugoslavia. During
the Second World War, he experienced big family tragedies and he was
imprisoned in concentration camp in Banjica. When the Second World
War ended he was appointed president of the District national liberation
committee and he was chosen for anational member of Parliament of
Federative People’s Republic of Yugoslavia. He is a person who has a
rich life and priestly biography and he is remembered by people for his
goodness. So when people talked about human honesty, they said as honest
as “priest Vico“.
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Др Милован Лукић, професор историје
Ужице

СТАВ ЕМИГРАНТСКЕ ВЛАДЕ КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ И ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА ДРАЖЕ
МИХАЈЛОВИЋА ПРЕМА КОМУНИСТИЧКОМ
УСТАНКУ 1941. ГОДИНЕ

Апстракт: У уводном делу рада приказана је политичка ситуација
у Европи за време Другог светског рата, затим положај Југославије
уочи Априлског рата, пружање отпора Немачкој, комадање земље и
успостављање окупационе власти у Србији. У главном делу рада приказан је став емигрантске владе Краљевине Југославије у Лондону
и британске владе према окупатору, четничком покрету Драже Михаиловића и партизанском устанку у Србији 1941. године. Из класно-политичких разлога обе владе настоје да партизански покрет ставе
под команду четничког покрета и да тако створе јединствени фронт
против окупатора. Међутим, комунисти то нису прихватили и под видом пароле ослободилачке борбе борили су се да дођу на власт. У
завршном делу рада приказане су завршне борбе у одбрани слободне
територије, где је окупатор, за време борби и после њих, извршио
застрашујући терор и злочин над српским народом, вршећи масовна
убиства и одвођењем у концентрационе логоре.
Кључне речи: Други светски рат, Немачка, Немци, Југославија, Србија, окупација, краљевска избегличка влада, четнички покрет, партизански покрет, устанак, борба, терор и злочин.
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Априлски рат, слом Краљевине Југославије и окупација Србије
После успешно извршене окупације Пољске 25. септембра
1939. године, Немачка је наставила припреме за рат против Данске,
Норвешке и осталих земаља на западу. Првог марта 1940. године је
нападнута Данска и истог дана окупирана. Почетком априла нападнута је Новешка и за мање од месец дана окупирана. Затим су нападнуте
земље Бенелукса1 и Француска. Холандија је 10. маја нападнута и за
пет дана покорена. Иако је Белгија, као и Холандија, прокламовала
неутралност, нападнута је истог дана кад и Холандија и окупирана 28.
маја 1940. године. Немци су изненадним нападима преко Холандије,
Белгије и Ардена напали француске армије и после борби приморали
Француску на капитулацију 22. јуна 1940. године.
Слом Француске је непријатно изненадио све њене савезнике и
изазвао панику и деморализацију у малим земљама за које се могло
претпоставити да би у току 1941. године дошле под удар Немачке.
Преостале државе на Балкану биле су у ишчекивању у ком ће се правцу усмерити немачка ратна машина, којој се у том тренутку супротстављала једино Велика Британија.
Да би се остварио план Барбароса (напад на Совјетски Савез),
било је потребно претходно решити питање односа са балканским
државама. На њих је извршен одлучујући дипломатски притисак да
приступе Тројном пакту2. Депримиране поразом Француске и развојем ратне ситуације у Европи, Румунија, Бугарска и Мађарска су
се приклониле нацистичкој Немачкој, односно приступиле Тројном
пакту.
Од почетка Другог светског рата Краљевина Југославија је прогласила неутралност, али је крајем 1940. године постало јасно да такву позицију не може даље задржати. Петог фебруара 1941. године у
Берлину, немачки министар иностраних послова Рибентроп поставио
је захтев изасланику владе Југославије Данилу Грегорићу да Југославија приступи Тројном пакту и да поводом тога у Немачку дођу представници југословенске владе. Неколико дана касније у Салзбургу,
Хитлер и Рибетроп разговарали су с председником југословенске вла1

Белгија, Холандија и Луксембург.

2

Коначно, 27. септембра 1940. године, Немачка, Италија и Јапан потписали су нови уговор
под називом Тројни пакт. У току Другог светског рата овом пакту су приступиле: Финска,
Бугарска, Мађарска, Румунија, НДХ и Словачка.
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де Драгишом Цветковићем и министром спољних послова, Александром Цинцар Марковићем. Хитлер је ултимативно тражио да Југославија приступи Тројном пакту, под условом да Немачка и Италија неће
повредити територију Југославије.
Када је кнез-намесник Павле Карађорђевић с тим ставом упознао
министра војске генерала Петра Пешића, овај је одговорио: „То нам
је једини спас“. Зато је влада Цветковић–Мачек, после извесног колебања, потписала приступ Тројном пакту у Бечу 25. марта 1941. године.
Приступање Југославије Тројном пакту изазвало је огорчење српског
народа који је тај чин владе оценио као издају отаџбине. То народно
расположење било је сажето у паролама „Боље рат него пакт“, „Боље
гроб него роб“. У усмеравању ових демонстрација знатну улогу је
одиграла Комунистичка партија Југославије. Расположење народа искористила је једна група официра и генерала пробритански оријентисани, која је лако збацила намесника кнеза Павла Карађорђевића
и владу Цветковић–Мачек 27. марта 1941. године. Према најновијим
сазнањима, одређену улогу у овим догађајима имала је енглеска обавештајна служба и совјетска обавештајна служба преко Мустафе Голубића и Коминтерне.
Догађаји који су се збили 27. марта 1941. године, којима је срушена
влада и Намесништво и изабрана нова влада с генералом Симовићем,
прекинули су ланац Хитлеровог лаког покоравања европских држава и у демократском свету изазвали дивљење према српском народу
који је раскинуо Пакт. У тим драматичним данима када су скоро све
европске државе, осим Енглеске и неких неутралних земаља (Шведска, Швајцарска, Шпанија, Португалија), постале плен или савезник
Немачке, Југославија је пружила отпор. Хитлер је био присиљен да
мења своје завојевачке планове, да врши прегруписавање снага, што
је довело и до одлагања напада на Совјетски Савез и до извесног предаха на западном фронту. Нова југословенска влада генерала Душана
Симовића ничим није хтела да изазива Немачку и Италију. А у ноћи 5.
априла потписала је документ о пријатељству са Совјетским Савезом,
који је имао пакт са Немачком о ненападању.
Хитлер је, међутим, био неумољив, одлучио је да Југославију
уништи војнички као државу. Хитлер је истог дана (27. марта 1941.
године) издао своју „Директиву“ у вези с нападом на Југославију, а
његови генерали су до 30. марта изградили оперативни план за на-
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падачке војне операције.3 Заједно са својим савезницима, без објаве
рата, 6. априла 1941. године, из свих праваца напао је Југославију,
бомбардујући Београд и неке друге градове у Србији и убијајући децу
и остало становништво. На Југославију се сручила моћна, технички
опремљена и одлично увежбана армија од око 900 000 војника. Врховна команда југословенске војске, која је тек 3. априла наредила
мобилизацију, није била у могућности да оствари руковођење трупама. Изузетно брзом слому Краљевине Југославије – за непуне две
недеље, од 6. до 18. априла 1941. године, допринеле су многе околности. Већ са првим непријатељским ударима разорена је маневарска
способност њених трупа, а непријатељски агенти и пета колона веома
успешно су радили на дезорганизацији и подривању југословенске
државе.4 Брзом слому краљевске војске посебно су допринели хрватски шовинисти из командног5 састава, али и обични војници својим
деловањем изнутра. То је посебно било изражено на територији Бановине Хрватске у којој су Мачекове страже директно учествовале у разоружавању и заробљавању српске војске. Војска Краљевине Југославије осипала се, и то више због неорганизованости и нејединствене
команде него због удара непријатеља.
После неколико дана борби, влада је дала налог Врховној команди да затражи примирје, а сама је с краљем побегла на Блиски исток,
а затим у Енглеску. Опуномоћеници Врховне команде 18. априла потписали су у Београду капитулацију.
Војска Краљевине Југославије била је разбијена. Једним делом
се предала, а остатак се разбежао кућама. Тачан број војних заробљеника из Југославије није утврђен и он варира од 250 000 до 335 000.
Према немачкој документацији, од 6. маја 1941. године заробљено је
268 395 припадника југословенске војске. Међутим, и после тог датума Немци су упућивали у своје логоре многе војне обвезнике из
Србије, скоро све до краја рата, као превентива, нарочито после избијања устанка 1941. године. Осим у Немачкој, заробљенички логори
за Србе постојали су и у Италији и осталим земљама које су биле под
окупацијом Немачке.
3

Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа,
том II, књига 2, стр. 472–505 ( у даљем тексту Зб. НОР-а).

4

На пример 5. априла 1941. године немачки обавештајни официр Весмајер, депешом извештава Берлин да је почело образовање усташке владе у Загребу.

5

Тако је командант пука везе пуковник Фрањо Копицл, предао Немцима ратну шему везе
Врховне команде.
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Док је војска сила осовине продирала у срце Србије, Хитлеров
штаб се одлучио за комадање земље, и у том смислу су израђена потребна упутства. Сам Хитлер је 12. априла, на дан уласка првих немачких јединица у Београд, дао такозване „привремене смернице“ за
поделу Југославије.6 Хитлерова нетрпељивост према Србима изражена је приликом деобе Југославије.
Поделивши Југославију, Немци су у Србији видели представнике бивше државе, а зато је она имала да сноси готово све последице
„кажњавања криваца“ за 27. март, за априлски рат, за ремећење немачких планова у вези с ратом на истоку, за поремећај стабилности на
Балкану, за непредвиђене материјалне издатке и људске жртве.
Отуда Србија с границама, пре 1912. године, заједно с Банатом
постаје једина окупирана покрајина Југославије којом управљају немачки војно-позадински органи на челу с немачким територијалним
командантом.
После капитулације војске Краљевине Југославије, Немачка је почела да повлачи инвазионе трупе из Србије и осталих делова земље
на фронт против Совјетског Савеза, а на њихово место у Србију су
дошле три посадне дивизије, чије је људство незнатне способности
за војну акцију.7
Да би остварили своје војне, привредне, политичке и друге планове, Немци су у окупираној Србији одмах по доласку увели и изградили сложени механизам окупационе власти. Окупациони апарат био је
састављен од више компонената.
Институција војно-управног команданта Србије формирана је
22. априла 1941. године у Београду, на челу с генералом Хелмутом
Ферестером. За послове војне управе установљен је управни штаб,
чија је улога била контрола комесарске, а затим Недићеве владе. Да
би се обавила што потпунија контрола домаће владе, Србија је била
подељена на четири фелдокандатуре, са седиштем у Београду, Смедереву, Нишу и Ужицу.
О привредној експлоатацији Србије бринуо се привредни штаб.
Осим ових служби, постојале су јединице полиције и службе безбедности. Све ове немачке службе добиле су велику помоћ од фолксдојчера8 који су се налазили у Србији.
6

Зб. НОР-а, II–2, 547.

7

Зб. НОР-а, I–1, 336.

8

Немачка национална мањина која је живела највише у Војводини.

97

УЖИЧКИ ЗБОРНИК
радова из области историје, културе и уметности ужичког краја број 44/2020

Нацистичка Немачка је у Србији била заинтересована за извоз
обојених метала, аграрних производа и радне снаге. Поред индустријског искоришћавања, Србија је била фискално оптерећена – да
сваког месеца за трошкове окупације даје 6,5 милиона рајхсмарки и
ратну одштету са 1000 000 000 динара.
Немачки војно-управни апарат у Србији и три посадне дивизије
нису биле у стању да држе Србију под окупацијом. Зато је дошло до
формирања домаћег управног апарата, у ствари, обновљен је предратни апарат власти.
Немци у Србији траже и налазе упоришта у оном делу буржоазије
на коју су своју политику ослањали још пре напада на Југославију.
Зато немачким органима није било тешко да 30. априла 1941. године
образују у Србији комесарску владу на челу с Миланом Аћимовићем
и да уз њену помоћ обнављају бановске и локалне органе државне
управе у Србији. Тако је још у току маја обновљен управни механизам старе власти – од бановина, преко среских начелстава до општинских и полицијских власти.
Савет комесара је извршавао наредбе немачке окупационе управе,
спроводио њене уредбе и друге налоге. Међу првим наредбама било
је сакупљање заосталог оружја од народа, тј. баченог од краљевске
југословенске војске.9
Немци су били заинтересовани и за радну снагу из Србије. Непосредно после окупације у Србији су интезивно врбовали раднике
за рад у Немачкој. Тако је већ у месецу јулу 1941. године из Србије
транспортовано у Немачку на рад преко 11 000 лица.10
Тако се српски народ, у ужој Србији, после капитулације југословенске војске, нашао под притиском немачких редовних трупа, немачких војно позадинских органа, немачке војне и цивилне полиције,
жандармерије и њихових јединица, и најзад домаћих органа државног
апарата.
Предвиђајући могућност појаве отпора, окупатори су поступили
у Србији са највећом бруталношћу. Чим су окупирали Србију они
су предузели многе мере превентивног карактера, усмерене против
евентуалног покушаја отпора српског народа.
Командант 2. немачке армије генерал фон Вајск (28. априла 1941.
године) издао је наређење у коме поред осталог пише:
9

Војни архив Београд, Недићева архива, к.19, бр. Рег. 2/6 (даље у тексту ВА, Нда).

10 ВА, Нда, 19–2–1/5.
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Б) Ко се пронађе у српској униформи под оружјем, ставља се ван
граница међународног права, има одмах да се стреља.
Ц) Појави ли се у једној области нека наоружана банда треба
стрељати и мушкарце способне за оружје, који су ухваћени у близини
банде.
Д) Сви стрељани има да се обесе, а њихове лешеве оставити да
висе.
У овом наређењу се говори и о узимању талаца, што ће за време окупације бити сталан систем вршења притиска и злочина према
српском народу.
„У угроженим местима – каже се ту – које су поселе трупе, одмах
узети таоце које треба после напада стрељати и обесити. Ову меру
одмах објавити у тим насељеним местима.“11
Немачка војска стриктно се држала ових наређења као и раније
добијених упутстава. На пример, штаб 60. немачке дивизије извештава 17. маја да је дивизија заробила наоружане групе, укупно 9 људи
и једну жену, који су стрељани и обешени „сходно наредби господина команданта“. А још раније, 21. априла, при претресању места Добрића (3 км од Лешнице) дат је отпор, при томе је један потпоручник
погинуо, а један потпоручник и један наредник су рањени. Одмазда
за ово је спаљивање села Добрић. Тада још није постојала наредба да
се за једног убијеног Немца стреља 100, а за рањеног 50 Срба.12Та наредба је била на снази већ 18. маја што се види из плакатиране наредбе, 19. маја 1941. године, у којој се изричито говори да ће „за једног
убијеног Немца бити стрељано 100 Срба“.13
Уводећи окупациони режим у свим областима живота, Немци су
посебну пажњу поклонили притиску на све оне који су, било када,
били у војсци, јер су их све сматрали својим заробљеницима. У неким
крајевима Србије, поред њиховог пописа, одвођени су у Немачку у
заробљеништво. Оваква мера довела је до узбуђења и отпора. Комесар Милан Аћимовић у извештају МУП (15. јуна 1941. године) каже:
„Министарство је обавештено да се због тога многи склањају у шуму
и тиме угрожавају јавну безбедност, с друге стране прети опасност да
поља остану необрађена и жетва несакупљена.“ 14
11 Зб. НОР-а, I–1, 327.
12 Исто, 333.
13 ВА, Нда, 29–2–56.
14 ВА, Нда–19–1–34.
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Вршећи терор, безобзирну пљачку и страховит морални и интелектуални притисак на свест народа, Немци су већ првих дана окупације показали свој брутални цинизам. На пример, Градско поглаварство у Ужицу, у својој Наредби од 18. јуна 1941. године, захтева
„да сва лица која се задесе на улици кад се диже или спушта немачка
застава, за време док се та свечаност не обави, стану и скину капу. Ко
по овоме не буде поступио биће најстроже кажњен“.15
Таква је у основи била ситуација у Србији, коју су првих недеља
по слому старе државе наметнули немачки окупатори. На расположење народа неминовно су у периоду после окупације утицали и догађаји у вези са ратом у Европи. Немачка је низала победе за победом и изгледало је да нема снаге која би јој се могла супротставити.
Совјетски Савез, неспреман за рат, најстроже се држао неутралности,
не желећи да ремети свој однос са Немачком. Такав је став заузела и у
погледу напада на Југославију.
Првих недеља после окупације у највећем делу становништва Србије владала је дубока потиштеност због срамне издаје и брзог пораза
и неизвесности у погледу будућности. Све мере немачке војске, немачког окупационог апарата и домаћих органа власти дочекиване су
од стране становништва с горчином, али у први мах осећала се пасивност, па и покорност. На пример, сељаци у чачанском крају плашљиво
су предавали оружје и само понешто одвајали и сакривали. Становништво Ивањице и око ње показивали су неумесно самопоуздање при
свом држању. „Оно посматра садашње прилике као пролазне.“16
Окупатори су настојали да живот у градовима што пре добије
„нормални ток“. Командант Србије је 12. маја 1941. године издао наредбу о обнови рада, а сличне наредбе издате су и за друге области
живота. Банска управа Моравске бановине, 28. маја 1941. године извештава да је рад у гимназијама и другим школама настављен „свуда
где су прилике дозвољавале“.17 Начелство округа ваљевског извештава 29. маја 1941. године да грађанство у вароши и у целом срезу
обавља редовно своје свакодневне послове и живот тече нормално,
готово без икаквог застоја.18 Тако је било у неким крајевима окупиране Србије месеца маја 1941. године.
15 АЗРПС–12. 348, стр. бел.
16 Зб.НОР, I–1,334.
17 ВА, Нда–19–1–32.
18 ВА, Нда–19–1–21.
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Четнички покрет Драже Михаиловића и краљевска влада у
избеглиштву подривају партизански покрет
На почетку окупације већи део грађанских снага заузео је став
ишчекивања и није ступио у службу окупатора. Непосредно после
окупације организовање буржоазијских снага у Србији, поред отворене домаће групације која се ставила у службу окупатора, почела се
вршити око два илегална центра: око четничког удружења, на челу с
Костом Миловановићем Пећанцем и око официра на Равној Гори, на
челу са пуковником Дражом Михаиловићем.
Крајем априла на планини Пасјачи појавила се група четника коју
је предводио Коста Миловановић Пећанац, председник Удружења
четника између два рата и један од вођа Топличког устанка из 1917.
године. Он је успео да окупи под оружје неколико стотина људи и
његови одреди су у почетку дејствовали против италијанских и албанских фашиста на граници коју су повукли окупатори између Косова и Србије. Пећанац се тако представио као заштитник српског
становништва. Немачки представници ступили су у везу с Пећанцем
28. августа 1941. године и успели су да постигну споразум о сарадњи,
тако је Пећанац своје одреде ставио у службу окупатора.
Други центар грађанских снага почео се стварати средином маја
1941. године на Равној Гори око пуковника Драже Михаиловића.
Овај центар се развио од једне групе официра, подофицира и војника
краљевске југословенске војске која се није предала немачким јединицама. У почетку ова група није имала јасну политичку платформу,
изузев става да је прерано започињати било какав обрачун19 са окупатором и да треба чекати расплет на главним фронтовима. У прво време
ова група се представља као војни покрет. Међутим, почетком устанка под руководством Комунистичке партије Југославије, и доласком
грађанских политичара на Равну Гору, формулише се политички програм овог покрета са изразито српским националним циљевима. Концепција је била: организовати се војно, обавештајно и пропагандно за
одлучујући тренутак када силе Тројног пакта на главним фронтовима
доживе пораз, одмах бити способан за акцију против окупатора и преузети власт и предати је краљу Петру II. Преовладало је мишљење да
19 ВА, Нда–19–1–12. Први сукоб између четника Драже Михаиловића и Немаца био је на
планини Тари средином маја 1941. године без губитака ни на једној страни.
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треба сачувати народ од нових губитака и да се не предузимају акције
против окупатора „док изгледи за устанак не буду повољни“. Пошто
су успели да успоставе везе у околини Равне Горе, и са официрима у
Београду који нису пали у заробљеништво, крајем маја 1941. године,
Дража Михаиловић се одлучио на стварање своје организације. У ту
сврху је формирао штаб на Равној Гори, коме је дао назив „Команда
четничких одреда“, а затим је послао један број официра на терен са
упуствима да што пре ухвате везе са бившим ратницима и угледним
домаћинима и да им објашњавају циљеве четничког покрета. Дражини изасланици требало је да успоставе везе са општинским управама,
жандармима и полицијским властима, и да припреме спискове свих
способних обвезника за војску који нису заробљени, тако да све буде
спремно за одлучујући тренутак кад буде знак за мобилизацију.
Дража Михаиловић је крајем јуна 1941. године донео одлуку о
формирању одреда. Његови изасланици у западној Србији почели су
стварати четничке одреде почетком јула.
У почетку свог настанка четнички покрет је био чисто војни покрет. Међутим, избијањем устанка, четнички покрет настоји да формулише своје политичке циљеве. На томе је радио Централни национални комитет и четнички политички одбор у Београду. Овај одбор
је сачинио политички програм који одише великосрпским циљевима.
Тај програм, између осталог, представља омеђавање српских земаља.
Циљ тог програма је „јака и хомогена српска јединица, политички и
економски способна за живот“. Тако је Дража Михаиловић са својим
покретом постао политички експонат српске буржоазије.
Припреме за организовање војних јединица партизанског и четничког покрета текле су илегално и нису биле видљиве на површини збивања. Рад КПЈ у политичком и организационим припремама за
оружану борбу против домаћих сарадника и окупатора и почетак тих
акција, истовремено је појачана четничка активност на стварању и
јачању четничких одреда.
Иако Дража Михаиловић и партизански покрет, у време о коме
се говори, нису имали непосредне везе с владом у избеглиштву, они
су ипак могли преко радија чути њене ставове. Владини ставови из
маја–јуна 1941. године имали су своје дејство на грађанске снаге у
Србији. Ти ставови су били одржавање мирног стања у масама народа, дакле, против пружања отпора у земљи. Такав је био дух изјава и
говора владе и краља Петра II у емиграцији, да треба бити миран и
не изазивати окупатора и давати му повода за злочине у народу, већ
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чекати исход борбе на главним фронтовима и чекати кад влада да знак
за оружану борбу.
Да би се схватила политика југословенске емигрантске владе и
њен утицај на устанак, треба знати да је она у емиграцији веома добро
прихваћена од савезника. Разлози за то су поништење пакта од 25. марта
1941. године, збацивање профашистичке владе, као и супротстављање
Хитлеровом диктату. Самим тим то је обезбедило емигрантској влади
и краљу савезничку помоћ. Краљ Петар II је већ 16. априла 1941. године, у својству Врховног команданта војске, са територије Грчке издао
проглас народима Југославије у коме се истиче како је био приморан
да напусти своју земљу услед надмоћности непријатеља и издајства,
али да не мисли прекидати борбу. У изјави од 4. маја 1941. године, са
територије Палестине, поново је истакао одлуку о настављању рата,
истичући како су „част и наша национална бућност спасени“.
Крајем јуна 1941. године британски премијер Винстон Черчил је
изјавио да југословенска краљевска влада има све државне атрибуте
суверене власти. Осим тога, доласком у Лондон, јуна 1941. године,
краљевска влада, која се декларисала за настављање рата у саставу
савезничких земаља, наставила је да заступа Југославију преко својих
дипломатских представништава у савезничким и неутралним државама, као и међу југословенским исељеницима у Северној и Јужној
Америци. Ова влада прихватила је Атланску повељу20 (14. 08. 1941.
године) и Вашингтонску декларацију Уједињених нација у јануару
1942. године. Њени представници су заступали Југославију у свим савезничким и међународним организацијама. Све савезничке и друге
неутралне земље признале су краљевску владу Југославије као легитимног представника окупиране земље.
После успостављања директног контакта са четничким покретом
Драже Михаиловића у јесен 1941. године, емигрантској југословенској влади још је више пораставо углед у свету. Пред светском јавношћу се приказивала као једина влада из окупираних земаља Европе
(чије су се владе налазиле у емиграцији) која је организовала отпор
окупаторима и тако се директно сврстала уз блок савезника. Влада је
од тада чинила све да прикаже четнички покрет Д. Михаиловића као
покрет са јаким војним формацијама, са ослобођеном територијом и
подршком читавог народа, који наноси окупатору огромне губитке.
20 Атланском повељом обелодањени су ратни циљеви савезника, потписнице Повеље биле
су против промена граница после рата и право народа на избор облика владавине.
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Пресељењем руководећег центра КПЈ из Загреба у Београд, маја
1941. године, дошло је зато што је у Србији супротност између народних маса и окупатора од самог почетка била оштра, што је мржњу
према окупатору требало умешно каналисати, и да се ради на раскринкавању старог режима и буржоаских владајућих кругова, чија је
политика и довела до срамне капитулације и политичког деловања у
масама. Комунисти у Србији су добро знали да морају бити повезани
са масама и да ће то најбоље остварити ако и даље буду водећа антифашистичка и антиокупаторска снага.
На дан немачког напада на Совјетски Савез, 22. јуна 1941. године,
Центранлном комитету Партије био је из Москве упућен телеграм, у
коме се говорило да је „неопходно подузети све мјере да би се подупрла и олакшала правична борба совјетског народа“.21 Руководство
КПЈ се одлучило на позив народу за оружану борбу на основу целокупног претходног припремног рада за ту борбу и на основу сопствене процене новостворене ситуације у вези с нападом Немачке на
Совјетски Савез.
Почетком месеца јула у многим окрузима већ се приступило образовању штабова партизанских одреда и окупљања првих бораца.
На састанку Политбироа Централног комитета КПЈ 4. јула 1941. године у Београду22 донета је одлука да акције против окупатора треба
одмах отпочети.
Објекти партизанских напада су били жандармеријске станице
и жандармеријске патроле, железничке патроле и сви саобраћајни
објекти, сеоске општине и среска начелства, која су радила према
упутствима домаћих органа и подручних немачких командантура.
Својим акцијама партизани су већ у току месеца јула озбиљно
пореметили безбедност окупационих и домаће власти и унели велико
узбуђење у њихове редове.23 У неким срезовима те акције су локалне
власти доводиле у безизлазан положај.
На пример, срески начелник среза ваљевског у извештају Министарству унутрашњих послова, 27. јула 1941. године, јавља: „Јавна
безбедност у срезу Ваљевском од момента када је Немачка објавила
рат Русији прилично је угрожена. Комунисти који су одбегли у шуму
безобзирно насрћу на државне објекте и жандармеријске органе и том
21 Владимир Дедијер, н.д. 295.
22 Исто, 297.
23 ВА, Нда–28–3–2.
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приликом употребљавају оружје. У почетку их је било мало, али после кратког времена успели су да привуку већи број пропале омладине и друге елементе склоне крађама, пљачкама и свим другим пороцима. Са њима врше разне испаде и доводе читав народ свог среза у
опасност од репресалија.“24
Први партизани у Србији били су готово искључиво комунисти,
скојевци и симпатизери Партије. Напади на општине и спаљивање
општинских архива – „то је била једна од форми борбе против окупатора, који је преко општина прикупљао животне намирнице“25, ослањао се на њих.
Многи документи говоре о уништењу среских начелника, народних посланика, полицијских писара и жандармеријских официра,
председника општина, жандарма, финанса, граничара и других руководећих или обичних службеника старе државе. Устанак од почетка
карактерише двојна природа ослободилачке борбе. Она је, са једне
стране, народноослободилачка и антифашистичка, а с друге стране, у
њој се врши револуционарна смена власти.
Партизански одреди били су отпочели са акцијама против домаћих сарадника окупатора и сретали су се на терену са одредима
Драже Михаиловића. Четници су у народу ширили пропаганду – да
још није време за борбу против окупатора, али су се антифашистички
декларисали. Партизанске вође покушавале су да придобију четнике
за борбу против окупатора или бар да их неутралишу, да би имали
„чисто залеђе“. Партизани су долазили у контакт са четницима Драже Михаиловића. Тако је крајем јула лекар Ваљевског одреда Даган
Јовановић боравио на Равној Гори, где му је начелник штаба Драже
Михаиловића саветовао да би најбоље било да се партизани разиђу,
јер је устанак преурањен. Став четничког покрета је био да још није
време за општи устанак, јер је Немачка још тада напредовала на свим
фронтовима. У погледу политичког уређења државе четнички покрет
је сматрао да о будућем уређењу државе треба да се изјасни народ
и то без ичијег притиска, док је партизански покрет био за рушење
буржоаског поретка и стварање нових друштвених односа.
Брзи пораст и успеси партизанских одреда у борби против окупатора и домаће жандармерије, августа 1941. године, довели су Дражу
Михаиловића и његов покрет у тешку ситуацију. Поред њих је расла
24 ВА, Нда–28–4–48.
25 Родољуб Чолаковић, Записи из ослободилачког рата I, 1946, 90.
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нова народна војска, која је својим акцијама стицала све веће симпатије у народу. Њихов пасиван став у време полета народног устанка тешко је могао опстати. Не мењајући свој основни став, акцијом
партизана, штаб Драже Михаиловића био је присиљен да предузме
извесне кораке. Официри Драже Михаиловића, у августу 1941. године, настављају с „уписивањем“ сељака у четнике и именовање својих
повереника – четовођа по селима западне Србије, Шумадије и Поморавља, ширећи и даље пропаганду да „још није време“ за борбу,
и да су они изасланици краља и владе који ће дати знак кад дође час
акције, а да партизани својим акцијама, само наносе зло народу, јер
изазивају бес код Немаца, који ће „због акција партизана уништити
српски народ“.26
Формирајући своје одреде, штаб Драже Михаиловића је разрадио
и њихове опште задатке. Одмах затим створио је своју организацију
на терену, назвавши четничке одреде „Југословенском војском у отаџбини“. Четнички покрет организује се првенствено за борбу када за то
дође време и за обнову старог друштвеног поредка.
Створивши војну организацију, повезујући се с представницима
бивших грађанских политичких странака, и осигуравши везе с домаћом жандармеријом, штаб Драже Михаиловића је израстао у општи
политички и војни центар српске буржоазије и то у исто време када је
партизански покрет подигао народни устанак.
Све значајнији успеси устанка под руководством КПЈ и све шира
подршка народа партизанским одредима навели су неке од дојучерашних легитимних војних субјеката из грађанског фронта да их следе. Све је то јасно указивало четничком покрету Драже Михаиловића
да ће изгубити утицај у народу ако се не придружи борби против окупатора.
Без обзира на став Драже Михаиловића да је преурањена било
каква акција против окупатора, представници Драже Михаиловића на
терену западне Србије већ су склапали споразуме о сарадњи и улазили
у борбу против окупатора. У лозничком крају Дражин изасланик, потпуковник Веселин Мисита, са својим четницима заузео је 31. августа
Лозницу и после борбе заробио 93 немачка војника, али је у тој борби
Мисита погинуо. Бања Ковиљача је ослобођена заједничком борбом
партизана и четника, као и Горњи Милановац и још неки градови у
Србији. Шабац, Ваљево и Краљево заједно су опседали партизански
26 Родољуб Чолаковић, I, 197.

106

Др Милован Лукић

и четнички одреди. Борбе око Краљева спадају међу најтеже које су
партизанске и четничке јединице водиле с немачком војском у ноћи
између 14. и 15. октобра 1941. године. Тако су четнички одреди започели борбу против окупатора на своју руку, или сарађивали у борбама
са партизанским одредима при освајању Крупња, Богатића, Рашке.
Четници су били принуђени да ступе у борбу против окупатора
по сили догађаја, а не сопственом иницијативом. Они нису могли
остати по страни матице догађаја, лишавајући се моралног капитала
коју су стекли комунисти, али све из страха да партизани не привуку
масе народа на своју страну и на тај начин дођу до победе и преузму
власт. Већ на самом почетку партизанско-четничке сарадње на многим местима долазило је до препирки и инцидената27, јер су четнички
и партизански пропагатори на зборовима по слободној територији залагали за две не само различите него и супротне концепције. Док се
четнички покрет залагао за очување поретка статус кво, односно за
буржоаски поредак са монархијом на челу, партизански покрет је био
за социјалне промене државног уређења. Различити приступи националном питању и проблему власти заоштравали су њихове међусобне
односе на самом почетку сарадње. Ова сарадња стално је била под
сенком сумњи и оптерећена неспоразумима и локалним сукобима.
У почетку устанка, а и пре њега, КПЈ је имала везе са Коминтерном као центром међународног револуционарног радничког покрета,
а преко ње са Совјетском владом. КПЈ од почетка устанка ослањала се
на Коминтерну, извештавајући је о развоју устанка. Антифашистичку
коалицију, у току 1941. године, поред Совјетског Савеза сачињавале
су Велика Британије и САД. Ове две капиталистичке државе подржавале су југословенску краљевску владу у избеглиштву у Лондону, а
преко ње и четнички покрет Драже Михаиловића, који је још крајем
јула успео да успостави везу са представником Велике Британије на
Блиском истоку. Влада у Лондону уживала је гостопримство Британије и одржавала је шире дипломатске односе, укључујући и Совјетски Савез.
За почетак оружане борбе у Србији, и напад Немачке на Совјетски Савез, југословенска краљевска влада у избеглиштву имала је свој
став који је обелоданио владин делегат. Тако владин делегат за Бли27 До првог оружаног сукоба четника и партизана дошло је почетком септембра у школи
у селу Планинци, због жалбе сељака, из засеока Ћировића, да су партизани одузимали
оружје и малтретирали једну жену четника тражећи од ње оружје. У сукобу су погинула
три партизана и један четник.
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ски и Средњи исток, Јован Ђоновић, 23. јуна 1941. године, преко Каира шаље председнику владе, Душану Симовићу, телеграм у Лондон
којим упозорава да „ Немачко-руски рат намеће потребу брзе акције
у нашој земљи“.28 Према Ђоновићу, требало је утицати на расположење нашег народа да се не заварава евентуално пропагандом споља
и учини неупутност која би проузроковала тешке жртве, већ треба да
послушају наше савете и упутства и да чекају директиве за акцију.
Ти владини ставови били су познати четничком покрету Драже
Михаиловића као и партизанском покрету. Јован Ђоновић у једном
писму потпредседнику владе Слободану Јовановићу (22. августа
1941. године) пише: „...Поручио сам им да буду мирни и да не нападају Немце и не изазивају репресалије, и да ће им се јавити кад треба
да отпочну акцију... У сваком случају за нас је сада прерано да ма шта
почињемо, јер би то повукло страховите репресалије и истребљење
нашег света.“29
Из ових и других докумената, произилази да је избегличка влада
категорично против акција коју су повели комунисти.
Прве вести о борбама устаника почињу да преносе штампа и радио-станице савезничких и неутралних земаља у другој половини јула
1941. године. За југословенску владу оружане акције у Србији биле
су изненађење, па је тражила уздржавање од борбе против окупатора,
забринута због немачке одмазде над становништвом, и још више забринута, због тога, да устанак не буде под владином контролом.
Схватајући значај директних радио-веза са британском и југословенском краљевском владом, Дража Михаиловић је убрзано радио
на успостављању тих веза. Прву радио поруку послао је са Равне
Горе половином августа 1941. године и она је ухваћена у британској
поморској бази у Портишеду. У септембру, та веза је пребачена на
Малту, преко радио таласа успостављена је с британском владом, а
преко ње и са југословенском владом. Почела је да функционише 25.
септембра 1941. године. Истовремено је вршена припрема једне извиђачке мисије која је добила задатак да крене у Србију и испита шта
се догађа. У то време питањем Југославије бавио се Балкански одсек
СОЕ – управа за специјалне операције у Великој Британији. Ту мисију сачињавали су: Бил Хадсон, Енглез са знањем српског језика, затим мајори Захарије Остојић, Мирко Лалатовић и радио телеграфиста
28 ВА, Ка–208–4–9.
29 ВА, МF–В/1, 632.
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Вељко Дугошевић. Они су се искрцали подморницом 18. септембра
1941. године код Петровца на мору. Хадсон је имао упутства од обе
владе из Лондона да ради на координацији делатности свих група отпора, што је био основни задатак приспеле мисије.
Четнички покрет Драже Михаиловића који је улазио у борбу против окупатора крајем августа 1941. године настоји да се што брже
избори за признање код британске и југословенске владе и да добије
званичну подршку владе као њен покрет.
На захтев краља Петра II и избегличке владе, Черчил и британска влада званично су признале четнички покрет Драже Михаиловића
и одлучили да четнички покрет помажу у границама својих могућности. У том смислу је упућен захтев команди Средњег истока, да,
иако је устанак преурањен, треба устанак „подржати свим могућим
средствима“. Тако су половином октобра 1941. године британска и југословенска влада договориле да се не само призна четнички покрет
Драже Михаиловића, него да му се укаже и војна помоћ, и да неће
помагати вође гериле које немају подршку југословенске владе. Тако
је Дража Михаиловић био једини признат вођа отпора у Србији од
југословенске и британске владе.
Док су се Британци у почетку интересовали само за војну страну
устанка и успехе устаника у борби против окупатора, од октобра 1941.
године почињу се све више интересовати за политички страну устанка. Они почињу вршити дипломатски притисак на Совјетски Савез, а
посредно на партизански покрет, да се партизани ставе под команду
Драже Михаиловића и да се на тај начин реши питање југословенског
фронта против окупатора. Британска и југословенска влада на разне
начине покушавају да приволе Совјетски Савез да утичу на партизане
да се ставе под команду Драже Михаиловића. Британска влада је помоћ
устаницима условљавала успостављењем заједничког фронта против
окупатора. Први покушај да се дотури помоћ четничком покрету извршен је 5. новембра, али није успео због лошег времена. Коначно, прва
британска пошиљка стигла је четницима 9. новембра. То је била прва и
последња пошиљка у току 1941. године. Она се састојала од 20 машинки, 10 000 метака, 600 ручних бомби, 4556 долара и 181 британске фунте. Достављање ове, макар симболичке, помоћи четницима још више
је појачало подозрење партизана према Британцима, поготово што је
пропаганда преко Радио Лондона била у корист четника.
Из Лондона је вођена прочетничка политика са циљем да партизани признају врховну команду Драже Михаиловића. Британска влада
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врши на краљевску југословенску владу притисак да буде енергичнија у подршци четничком покрету, затим интервенише код совјетске
владе, све са циљем да сузбије нарастање партизанских снага на које
је гледала као на поборнике совјетске политике у Југославији.
Југословенска краљевска влада појачала је у том правцу дипломатску активност до највећег могућег степена. Њени представници
предузели су низ посета високим совјетским представницима у иностранству и државницима у Москви и Кујубишеву крајем октобра
1941. године. У Лондону су председник владе Душан Симовић и министри његове владе често посећивали совјетског амбасадора Ивана
Мајског и посланика код југословенске владе Богомолова. Тражили
су не само да се пошаље помоћ него да Стаљин својим ауторитетом
утиче на вође партизана да признају врховну команду Драже Михаиловића и да се помире са четницима.
У то време су се водиле огорчене братоубилачке борбе између
партизана и четника на територији Ужичке републике. Дража Михаиловић није смео прећутати овај сукоб пред својим покровитељима.
Већ 5. новембра обавестио је југословенску владу да су партизани
напали четнике у низу места истовремено и да је борбу примио.
Извесно осветљење тих борби може нам пружити извод из дневника партизана Колубарског батаљона, Ивана Драјића:
„17. XI- Данас смо имали тежак дан... добили смо нарађење из
штаба да пођемо у Буковац и ударимо на четнике... Међутим, пре смо
спазили њихове снаге у Рајковцу и према њима смо се развили за борбу. Четничке снаге у Рајковцу биле су јаче од наших, то се одмах видело у почетку борбе али су наши ишли напред. Али после кратког времена стигле су неке снаге четника из Буковца и осуле паљбу на наше
чете у леђа, опкољавајући нас. Претило је да будемо сви поробљени и
потучени, услед чега се морало повлачити све до предвече када смо се
окупили. Од остатка две чете сакупила се опет једна чета и видевши
да нас и даље прогоне, заузмемо један подесан положај и сачекамо их,
па оспемо тако јаку и ефикасну ватру, из свих оружја, на њих, да су
се одмах дали у бекство... на бојишту остала 3 четника и 1 официр.“30
Обе стране имале су велике губитке у грађанском рату који је почео почетком новембра. Дедијер Владимир наводи у свом дневнику,
да су партизани имали 300 рањених31, и са заробљеним било је 650
30 АЗРПС, 12104.
31 Владимир Дедијер, Дневник I, 1945. 53.
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људи избачених из строја. На четничкој страни губици су били још
већи. Можда се неће погрешити ако се каже да је на једној и другој
страни избачено из строја око 1500 бораца.
Окупатори су ликовали због сукоба четника и партизана. Валтер
Грубер из пропагандног одељка „С“ писао је тих дана у „Новом времену“ у чланку под насловом „Ситуација се разбистрава“: „Најзад је
дошло до борби између самих бандита. Већ чињеница да су банде
састављене од различитих елемената, било је подесно тле за разне
ситничарке љубоморности и стално трвење“.32
Учестали телеграми са Равне Горе створили су у емигрантским
круговима утисак да је наступио тренутак када влада треба јавно да
иступи са својим ставовима и помогне четнике Драже Михаиловића
како у политичком тако и у материјалном погледу. Председник владе Душан Симовић је то учинио 15. новембра 1941. године својим
говором преко лондонског Радија. Ево основних ставова из његовог
говора:
„Држање нашег народа у окупираним крајевима зависиће у првом
реду од држања окупаторске власти. Тамо, где се народ не налази у
тако непосредној опасности, треба имати стрпљења. Захтевамо да се
саботаже и појединачни испади, који само служе непријатељима као
изговор за терор и злочине над мирним грађанима, одмах обуставе, да
би се уштеделе непотребне жртве и узалудно проливање крви нашег
народа.“
„Позивамо све праве представнике народа, све оне који воле слободу своју и Отаџбину, и нарочито све оне храбре синове који су се
већ подигли да ту слободу бране оружјем у руци, да се уједине у заједничкој борби против окупатора и насилника, стављајући се под команду команданта свих југословенских оружаних снага у земљи Драже
Михаиловића. Немојте наседати пакленом плану наших непријатеља
који иду за тим да изазову међусобно убијање и братоубилачки рат. Ко
данас из личних разлога или идеолошке разлике ради противно, чини
злочин према свом народу.“33
Овим Симовићевим говором краљевска емигрантска влада је јавно пред светом произвела Дражу Михаиловића за команданта свих
југословенских оружаних снага у земљи. Настављајући дипломатску
активност у корист четничког покрета, избегличка краљевска влада
32 Ново време, 16. 11. 1941. године
33 Службене новине, ратно издање, бр.3. децембар 1941. године
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од совјетске владе тражи да „опомене“ комунисте да треба да помажу
пуковника Михаиловића и да треба да се ставе под његову команду у
борби против окупатора.
Када се видело да совјетска влада, и поред свих интервенција,
британске и југословенске владе, ништда не предузима да утиче на
партизане да остваре јединство у борби против окупатора, под командом четничког вође Драже Михаиловића, предузете су мере да га
званично признају југословенска и британска влада. И најзад, упоран
притисак на совјетску владу од Британаца и оптужење партизана да
они неће заједнички фронт, под командом Драже Михаиловића, као и
обзир Совјетског Савеза према британској влади, имали су извесно
дејство. Преко Радио-Москве почео се помињати Дража Михаиловић
као један од вођа отпора у Југославији.
Све је ово искористио Дража Михаиловић и одмах након званичног признања издао проглас упућен Србима, Хрватима и Словенцима
16. новембра 1941. године, у коме између осталог пише:
„Одзивајући се вапају мог напаћеног народа и мојим националним и војничким дужностима, ступио сам на чело јуначких и неусташивих бораца за слободу, част и будућност Југославије. Наш врховни командант, краљ Петар II потврдио ме на предлог слободне
југословенске краљевске владе у Лондону за команданта целокупне
југословенске војне силе на окупираној територији Југославије. Тиме
су сви наоружани покрети у целој држави стављени под моју команду
и подређени старешинама које ћу ја именовати како војни закони и
дисциплински прописи наређују.“34У исто време Дража Михаиловић
је искористио ово признање да својим одредима 15. новембра да ново
име – Југословенска војска у отаџбини.
Без обзира на сва та признања, Дража Михаиловић се нашао под
притиском патризанских одреда на четничке јединице на Равној Гори.
Управо тих дана влада из Лондона, кад је била обавештена о овом сукобу, захтевала је од Драже Михаиловића да се по сваку цену измири
са партизанима. Дража Михаиловић је 16. новембра послао у Ужице
свог представника, код ВШ партизана, капетана Милорада Митића,
са поруком да се престане са братоубилачком борбом. У штабу Драже
Михаиловића је преовладало мишљење да ће партизани морати да се
повинују одлукама југословенске краљевске владе и да треба започети разговор о споразуму. У Чачку су се 18. новембра 1941. године
34 Цитира др Венцеслав Глишић, Ужичка република, Нолит, 1986. стр. 237.

112

Др Милован Лукић

састале две делегације. Партизанска делегација је одбила четнички
захтев да се ставе под четничку команду. После консултација обе
стране су се састале 20. новембра и потписале споразум о обустави
непријатељстава. Том приликом су прихваћени услови на којима је
инсистирао ВШ.
Дан касније, Михаиловић је известио југословенску краљевску
владу: „Успео сам да прекинем братоубилачку борбу, коју је изазвала
друга страна... Улажем највише напоре да удружим све народне снаге
и извршим реорганизацију за одлучну борбу против Немаца. Потребно ми је да најхитније добијем оружје, одело, обућу и остало.“35
Мешовита комисија састала се још два пута у Чачку и Прањанима
27. новембра када се није могло разговарати о детаљима споразума
јер су немачке јединице кренуле у офанзиву, у центар Ужичке републике, у Ужице.
Немачке јединице су после заузимања Ужица и повлачења дела
партизанских снага преко Увца, одлучиле да разбију четнике Драже
Михаиловића. Оне су опколиле Равну Гору и Дража је 5. децембра
био принуђен да напусти Равну Гору и да прекине везу са британском
и југословенском владом, и тиме се лишио веза и помоћи за извесно
време. После састанка у Прањанима доћи ће до дефинитивног раскида између партизана и четника. Централни комитет КПЈ у циркуларном писму од 14. децембра 1941. године у вези са покретом Драже
Михаиловића, између осталог, пише: „Тај реакционарни центар опасан је за све народе Југославије. У њему се несумљиво ствара главни
непријатељ ослободилачке борбе. Дакле, нема сумње да најодлучнија
борба против тог центра главна политичка задаћа наше Партије у Србији.“36
Шест дана касније, Дража Михаиловић је 20. децембра 1941. године упутио писмо са инструкцијама, у Црну Гору, мајору Ђорђу
Лашићу и капетану Павлу Ђуришићу, у коме се каже:
„Са комунистима, партизанима не може бити никакве сарадње,
јер се они боре против династије, за остварење социјалне револуције,
што никада не сме бити наш циљ, јер смо ми једино и искључиво
само војници и борци за Краља и Отаџбину и слободу народа.“37 Овакав став Михаиловића је став и Краљевске емигрантске владе, наи35 Исто, 239.
36 Зб. НОР, I–2, 253.
37 ВА, ДМ–ВК–В–8.
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ме, партизани се, по Дражи Михаиловићу, као борци за „социјалну
револуцију“ приказују опаснијим од окупатора. Јасно је, дакле, да је
главни циљ четничког покрета и њихових покровитеља уништење
партизанског покрета и спасавања краља, избегличке владе и старог
поретка.
Основни стратешки циљ четничког покрета Драже Михаиловића
био је избегавање борбе са Немцима, а вођење борбе са партизанима.
У тој борби морао је да тражи савезника, кога је крајем 1941. године
нашао у окупатору и његовим сателитима. Мада је сарадњу настојао
да сакрије од народа, у томе није успео. То је све више поткопавало
његов углед, а преко њега и углед краља и емигрантске владе, која га
је до краја подржавала због неизазивања немачких репресалија. Покрет Драже Михаиловића на крају је морао да дочека потпун пораз.
На крају кад је највећи обрачун између оба покрета био на врхунцу,
одбачен је и од краља и од владе и од савезника.
На састанку ЦК КПЈ одржаном децембра 1941. године у близини
Пријепоља (село Дренова) оцењено је да је слом фашизма близу и
да наступа период оштре диференцијације између партизанског покрета, с једне и свих „контрареволуционарних снага“ с друге стране,
тј. да долази друга етапа борбе у којој КПЈ треба да преузме власт.
Највећа испољавања левих грешака били су у оним крајевима где је
тада био најјачи партизански покрет. Тамо су хапсили, малтретирали и стрељали не само оне за које је постојала сумња да сарађују са
четницима, него и оне који су били „потенцијални непријатељи“, а то
су били богатији људи, неки виђенији политички неутрални појединци, као и личности из старог апарата власти који се нису сврстали у
партизански покрет. Та братоубилачка борба и ликвидација људи без
суђења, дубоко је вређала људе, нарочито патријахално сељаштво.
Последице устанка 1941. године
Очекујући појаву антиокупаторских акција у Србији, Немци су
већ у Србији 5. јула 1941. године у Београду приступили „превентивном“ стрељању 13 ухапшених лица, наводно „комунистичких функционера“.38 А кад су партизанске акције почеле и кад су окупационим
и домаћим војним снагама и властима наношени све јачи ударци, број
38 Зб. НОР, I–1, 345.
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стрељања и стрељаних током јула стално се повећавао. Само према званично објављеним подацима Немци су у току јула у Београду,
Ваљеву, Чачку, Ужицу и Смедеревској Паланци стрељали 349 лица.39
Када је Ваљевски партизански одред извео напад на немачку посаду мотоцикла, када је један војник убијен и један заробљен, немачки војници су за одмазду сакупили 81 таоца у Косјерићу и околини
планине Букови и наредили српској жандармерији да их стреља 28.
јула 1941. године.
Пошто нису били у стању да зауставе акције устаника војним
противмерама и акцијама, окупатор у августу 1941. године још више
врши терор, стреља и јавно веша, хапси и депортује становништво и
пале куће по селима.
Према немачким изворима само до краја августа 1941. године у
Србији је било стрељано или јавно обешено 1000 људи.40
Поменућемо само неке од најкрупнијих злочина у августу 1941.
године: 15. августа спаљено је село Скела, где је обешено 50 затвореника, доведено из Београда, и стрељано 15 сељака;41 16. августа у
селу Бања код Аранђеловца стрељано је 11 људи и запаљено неколико
кућа;42 18. августа у Злакуси, селу код Севојна, стрељано је 23 сељака, а после су обешени поред пута ради застрашивања становништва
ужичког краја; 20. и 21. августа у селу Прњавору у Мачви немачке
јединице убиле су преко 140 сељака.43
Као посебан метод застрашивања Немци су примењивали јавно
вешање већ убијених људи. У Београду 17. августа 1941. године на
Теразијама су обесили пет затвореника и оставили их цео дан да висе.
У Крагујевцу су 21. августа стрељали два човека,44 и обесили их у
центру града. Истог дана у Шапцу је стрељано 10 људи и њихова тела
су обешена и остављена тако цео дан.
Током септембра окупатори су немилосрдно стрељали. Ево неких
података из немачких извора о стрељањима само већих група људи:
Од 1. до 3. септембра у Београду стрељан је 21 човек; а само 3. сеп-

39 Зб. НОР, I–1, 345, 346; I-2, 304, 306, 308, 310, 313, 314, 318.
40 Цитира др Јован Марјановић, Устанак... 169.
41 Зб. НОР, I–1, 365, 368.
42 Исто, 370.
43 Зб. НОР, I–2, 70.
44 Зб. НОР, I–2, 370.
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тембра 50 људи;45 5. септембра стрељано је 5 људи на путу код Свилајнца; 15. септембра у Ужицу јавно су обешена 4 партизана после
стрељања; због напада на воз 21. септембра на прузи Чачак–Ужице
обешено је 12 људи и 23. септембра у Градишту су стрељана 23 човека.46
Партизански и четнички напад на Шабац (21–22. септембра) убрзао је долазак у опседнути 342. дивизије. Она је 24. септембра отпочела „чишћење“ града, хватајући мушко становништво од 14 до 70
година. Немци су приликом те акције на лицу места убили 50 људи.
Истог дана увече око 5.500 људи из Шапца протерано је преко моста
у Кленак, а касније у Јарак, где је био припремљен логор. На путу
до логора убили су 150 људи.47У Шапцу су Немци 30. септембра
стрељали 1000 сељака.
Према подацима штаба 342. дивизије Немци су до 9. октобра
стрељали 1127 људи и ухватили и затворили у логор Шабац 21.440
људи.48 У селу Засавици 12. октобра стрељали су 863 лица, а најтежи
злочин Немци су извршили у селу Драгинцу, где су убили преко две
хиљаде људи из Јадра и Мачве. Међу стрељанима било је 107 деце испод 10 година. Тако су немачке јединице без икаквог повода стрељале
у Мачви у јесен 1941. године око 7000 људи и деце. И у Посавини су
вођене жестоке борбе. Тежак злочин немачки војници, због губитака,
извршили су у селу Дражиновцу где су стрељали 138 сељака.
Приликом ослобођења Горњег Милановца 4. октобра 1941. године
четници и партизани заробили су 44 немачка војника и подофицира.49
Немачка казнена експедиција 16. октобра пробила се у Горњи Милановац запалила га и порушила. Немци су ухватали око 200 људи и
потерали их пред собом, палећи усут села на која су наилазили идући
према Крагујевцу. Партизани су код села Неваде напали ове немачке
снаге и нанели им знатне губитке.50 Ова борба послужила је Немцима
као повод за велики злочин у Крагујевцу. Из пука који је имао губитке наређено је да се за сваког погинулог стреља 100, а за рањеног

45 Зб. НОР, I–2, 74.
46 Зб. НОР, I–1, 387.
47 Зб. НОР, I–1, 456.
48 Зб. НОР, I–1, 493.
49 Исто, 490
50 Ослободилачки рат... I, 113.
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50 Срба51 из Крагујевца и околине. Већ 19. октобра немачке јединице претресале су и спалиле села Грошницу, Милатовац, Мечковац и
Маршић, где су стрељали 422 лица. У Крагујевцу је 21. октобра 1941.
године извршено масовно стрељање ухваћених и похапшених грађана. Немачки извори тврде да је стрељано 2300 лица. Међутим, према
подацима прикупљеним после рата, цени се да је тог дана стрељано
око 7000 људи.52 Немци су на стрељање изводили и ђаке из школа и
стрељали их заједно са професорима.53
Приликом устаничког напада на Краљево грађани су помагали
устанике. Немачка команда предузела је зато злочиначке мере према
грађанима. Немци су у Краљеву вршили масовна хапшења и 17. октобра стрељали су 1755 људи.54
Треба нагласити да напори окупатора у борби против устаника
у западној Србији и Шумадији октобра 1941. године нису донели
очекивани успех, у сузбијања устанка, упркос најкрвавијим репресалијама које су управо тог месеца вршене над становништвом Србије.
Описани злочини у Мачви, Посавини, Крагујевцу, Краљеву, Београду
и другим местима не исцрпљују листу почињених злочина. Према немачким изворима само у Београду је 9. октобра за одмазду стрељано
2000 лица, а од 10. до 30. октобра у више наврата у Београду и околини стрељано је укупно 4750 лица, што заједно износи 6750 људи.55
Устанак у Србији 1941. године озбиљно је забринуо немачку врховну команду, оружане силе, а и самог Хитлера. Да би поново освојили Србију, немачка Врховна команда послала је у Србију почетком
новембра 113. пешадијску дивизију са Источног фронта и крајем
септембра 342. пешадијску дивизију из Француске. Тако су немачком генералу Бемеу стајале на располагању за подухват опкољавања
и уништавања партизанских јединица Ужичке републике, две оперативне и три посадне дивизије и још неке немачке и домаће јединице.
Устаници на слободној територији западне Србије водили су већ
два месеца исцрпљујућу борбу против немачких јединица у Подрињу,
Мачви, око Краљева, Ваљева и у Шумадији, а током новембра један
део партизанских јединица био је ангажован у борбама против четни51 Зб. НОР, I–1, 551.
52 Исто, 552.
53 Ослободилачки рат, I, 113.
54 Исто, 117.
55 Зб. НОР, I–1, 555, 633, 667.
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ка Драже Михаиловића. И у партизанским и четничким јединицама,
после међусобног сукоба, долазило је до осипања и смањивао се борбени оптимизам због губитка дела слободне територије, која се неповољно одразила, пре свега на сељачке масе, а нарочито због масовних
злочина.
Напад на центар слободне територије започела је 342. пешадијска
дивизија 25. новембра из Ваљева. Немачка 113. пешадијска дивизија
отпочела је напад 27. новембра и следећег дана стигла у Чачак. Циљ и
једне и друге дивизије био је центар устанка – Ужице.
Већ 28. новембра Ужице је било озбиљно угрожено од јединица
342. дивизије. У продору према Бајиној Башти немачке јединице 28.
новембра стрељале су седам лица. У току битке на Кадињачи 29. новембра 1941. године, између немачких јединица, Радничког батаљона
и две чете Посавског и Орашке чете 2. шумадијског одреда, Немци
су стрељали 11 мештана села Заглавак које су затекли у шуми. Истог
дана немачки војници из 342. дивизије при продору од Косјерића на
Трешњици код Ужица заробили су 11 четника, које су партизани пустили из затвора, и пошли су својим кућама. Све заробљене четнике потерали су у Ужице и увече их стрељали у Крчагову. У исто време немачки
војници из 113. дивизије при уласку у Пожегу стрељали су 12 људи.
Чим су поново заузели Ужице 29. новембра, Немци су у град
спровели масовно хапшење свих одраслих мушкараца. У одабирању
11 „најопаснијих“ помогли су им домаћи сарадници које су 2. децембра стрељали у Крчагову.
После уласка у Ужице за даљи прогон партизанских снага командант 342. дивизије формирао је три маршевске групе од брзо покретљивих снага, које су добиле задатак да достигну партизане у повлачењу и да их нападну.
Маршевска група Б, је била на главном правцу удара. Она је успела да сломи отпор партизана код Чајетине и том приликом заробили
пет партизана Чачанског партизанског одреда и одмах стрељали. Затим је стигла на Краљеве воде, а касније истог дана до Борове главе.
На Палисаду и Краљевој води ова група извршила је тежак злочин, од
заробљених 150 тешких рањеника, стрељано је и погажено тенковима
93, а остали су пребачени у Ужице, где је већина стрељана.56
Све три маршевске групе избиле су на реку Увац 1. децембра, где
је била демаркациона линија италијанске окупационе зоне. Већ 3. де56 Др Венцеслав Глишић, Ужичка република, 259.
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цембра немачке дивизије обуставиле су дејства. У самом граду немачке
јединице почеле су да успостављају окупациону управу и заводе терор.
Прва већа група од 19 партизана стрељана је 5. децембра. Осмог
децембра у Ужицу су немачке јединице ухапсиле 40 лица. Следеће
стрељање било је 16. децембра, када је стрељано после саслушања 27
партизана. Оне које нису стрељали Немци су транспортовали возом
25. децембра у логор на Бањици. Тог дана је спроведено око 200 заробљених партизана, а сутрадан 135 Ужичана.57
После хапшења у граду прешло се на претресе и хапшења по селима око Ужица. Једно од првих хапшења по селима извршено је у
Стапарима 18. децембра, када је ухапшено 17, а следећа три дана по
25, укупно 75 сељака.58 Следеће хапшење извршено је у Севојну 25.
децембра 1941. године када је ухапшено 25 партизана и њихових сарадника.
Слободну партизанску територију у западној Србији немачки војници заузели су за десет дана. Према немачким извештајима, Немци
су уништили 1415 партизана од којих су стрељали 389, а заробљено
718 партизана.59
На основу извештаја немачке команде Југоистока у времену од
1–16. децембра становништво западне Србије је имало следеће губитке: првог децембра немачка 342. пешадијска дивизија убила је 106, а
ухапсила 72 лица. Другог децембра 113. дивизија и делови 117. дивизије на простору Ужице–Пожега–Краљево убили су 22 и ухапсили
138 лица. Петог децембра 113. пешадијска дивизија стрељала је 47
партизана и ухапсила 11 лица. Шестог децембра 113. пешадијска дивизија стрељала 80 лица. Осмог децембра 113. дивизија на простору
Чачак–Ужице–Пожега стрељала је 182 партизана.
Десетог децембра 113. дивизија у околини Чачка стрељала је 45, а
ухапсила 182 припадника партизанског покрета. Сутрадан је иста дивизија заробила 66, а стрељала 34 партизана. Четрнаестог децембра
делови 113. дивизије стрељали су седам, а заробили четири партизана
западно од Ужица. Шеснаестог децембра иста дивизија стрељала је у
Ужицу 20 лица. На простору Пожега–Ивањица стрељала 11 комуниста, а ухапсила 11 лица.60
57 Зб. НОР, I–1, 555, 633, 667.
58 Изјава Борислава Јокића, дата аутору децембра 1980. године
59 Др Јован Марјановић, Устанак, 385.
60 Зб. НОР, 12–1, 738–741.
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Према немачким изворима партизански покрет и становништво
Србије у току ове офанзиве имали су губитке од око 2000 лице.
Извесна самоувереност партизанског покрета имала је тешке последице за сам покрет у западној и централној Србији, где је народ
поднео изузетно велике жртве. У устанку 1941. године српски народ
је дао многе жртве. Изгинуло је доста руководећег кадра устанка, а
стрељано је за одмазду око 20 000 талаца.

Закључак
Целокупна активност британске и југословенске краљевске владе
на међународном плану у корист четничког покрета Драже Михаиловића имала је више морални ефект, а мање се огледала у пружању
конкретне материјалне помоћи. Ипак, та морална подршка није била
без значаја, јер се у савезничкој јавности појавило више натписа и
вести о четничком покрету Драже Михаиловића као вођи ослободилачког покрета.
Уздизање Драже Михаиловића почело је од тренутка када га је
емигрантска влада прихватила за свог представника у поробљеној
отаџбини, а нарочито од часа када су га Британци прихватили. Овој
подршци Дражи Mихаиловићу, донекле, помогла је и Совјетска влада у јесен 1941. године преко Радио-Москве, означавајући га за вођу
борбе у Југославији, који уједињује све антифашистичке снаге, мада
је избегавала да га службено подржи. Суштина ове подршке је лежала
у свесним политичким циљевима југословенске емиграције и у политици западних савезника да дају подршку свом експонату, за кога се
рачунало да ће следити њихове тежње у обнови предратног уређења
у Југославији.
Четнички покрет Драже Михаиловића залагао се за очување статуса кво, односно за буржоаски друштвени поредак са монархијом
на челу. Партизански покрет је био за рушење буржоаског и успостављање социјалистичког друштвеног поретка у Србији који се почео остваривати од самог почетка устанка, а и пре њега. Тако у прогласу ПК КПЈ за Србију од јуна 1941. године народу се ставља до
знања да ће се комунисти и радничка класа борити за нови друштвени
поредак. Од самог почетка устанка, па кроз читав период партизански
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покрет, упоредо са ослободилачком борбом остварује социјалистичку
револуцију – укида старе органе и ствара нове.
Различити приступи националном питању и проблему власти
заоштравали су њихове међусобне односе у самом почетку њихове
сарадње. У устанку у Србији 1941. године рушен је стари државни
апарат власти и положени су први темељи нове државне организације. Представници старе државе у служби окупатора у току устанка
у великом броју били су физички уништени, па се после пропасти
устаника државни апарат тешко могао надокнадити.
Бранећи упорно стари државни систем и поредак, старе органе
власти и управе, на које се делом и ослањао, четнички покрет Драже
Михаиловића, разумљиво је што није прихватио нову организацију
партизанске власти. Као представник буржоазије, четнички покрет
је одбијањем организације нове партизанске власти испољавао свој
буржоаски класни интерес који је понекад надјачавао национална
осећања.
Основна разлика је била што је партизански покрет био за борбу
против окупатора без чекања, без обзира на жртве, док је четнички
покрет заступао дефанзивну тактику чекања правдајући је егзистенцијалним фактором, народа из кога потичу, па је неминовно морало доћи до судара, при коме је највише страдао српски народ. Сукоб
партизанског и четничког покрета у јесен 1941. године је једном заувек до краја разоткрио лица оба покрета, с тим што је представник
буржоаског покрета изгубио политичку битку – због чекања, а оружје
је касније имало главну реч.
Са историјске дистанце од 79 година сматрамо да је устанак у
Србији 1941. године био преурањен и да су комунисти користили антиокупаторско расположење српског народа за борбу, да освоје власт
по сваку цену. Резултати устанка 1941. године са ове историјске дистанце поништени су, сем антифашистичког карактера.
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НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ МЛАДИМ ОСОБАМА
НА СЕОСКИМ ГРОБЉИМА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

Апстракт: Рад анализира споменике младим особама са сеоских
гробаља западне Србије кроз примере споменика од различитих материјала, облика, натписа, те временских периода у којима су настајали.
Уочене су и наведене сличности и разлике између старијих и савремених споменика.
Кључне речи: гробља, споменик, младић, девојка, младост, натпис

Гробља као култна места кроз историју
Гробља у свим временима и свим културама представљају култна места, дакле места која имају посебно, свето значење и функцију.
Појава градње и обележавање гробова, а самим тим и формирање гробаља везује се још за најстарије религије. Природа човекова у својој
тежњи ка бесмртности произвела је гроб као последњи материјални
доказ нашег постојања, те самим тим и наше коначно боравиште.
„Гроб постаје одраз свеукупности живота, а гробља неумитни пратиоци насеља од њиховог настанка. Гробља носе печат благостања и несреће, победе и пораза, помно бележених упорношћу мртвих који говоре за вечност. Преко њих се одржао континуитет нашег трајања.“1
Гробови и гробља имају и заштитничку улогу. Она подразумева и
раздвајање и спајање. Неизбежно раздвајање – живих и мртвих, ово1

Никола Дудић, Стара гробља и надгробни белези у Србији, Просвета, Београд, 1995. 5
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страног и оностраног, њих и нас. Али и спајање – подсећање на претке, корене и порекло.
Однос према гробљима и споменицима у српској традицији
Појава сахрањивања на једном месту код Словена, те формирања
гробља, везана је за примање хришћанства, мада постоје назнаке да
су гробља постојала и пре. Гробља се код нас готово увек налазе на
засебним местима – ван насеља, обично на осунчаним брежуљцима
или падинама са ширим погледом на околину. Оријентисана су искључиво у правцу запад и исток, што је свакако у вези са симболичким значењем истока и запада. Поред ових, назнаке које прате гробља
су близина раскрсница и путева, као и близина реке или воде.
Гробља и гробови су неодвојиви део два битна култа – култа мртвих и култа предака.
Култ мртвих се у нашем народу најпре испољава кроз табуисани
однос према гробљима и гробовима. Све радње и поступци који би
могли угрозити њихово постојање тумаче се као велики грех. Зато се
стара гробља и гробови не преоравају, са њих се ништа не узима, а
материјал од кога се граде надгробни споменици не сме се користити
за градњу било чега другог, сем цркве, јер се и она, као гробља и гробови, сматра за светињу.
Култ предака у нашој традицији заузима посебно место, па се за
њега везују различита веровања и ритуалне радње. Дужности наследника и потомака у односу према умрлом изразито се поштују, па се
подизање споменика и обележавање гробова предака сматра изузетном обавезом. „Годину дана након смрти подиже се надгробни, камени споменик. Подизањем споменика покојникова душа, према народном веровању, добија коначно боравиште. Овим чином покојник
губи своју дотадашњу култну самосталност, јер ће све будуће радње,
које ће се вршити на његовом гробу поводом Задушница и великих
годишњих празника, бити посвећене душама свих умрлих предака.
Добијајући својство претка, покојник тим потпада и под њихов заједнички култ.“2
Мишљења и веровања везана за смрт, погребне обичаје и гроб мешавина су магијских, паганских (најпре анимистичких) и хришћан2

Бојан Јовановић, Српска књига мртвих, Танатологике I, Градина, Ниш, 1992. 41–42.
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ских веровања. Словени су, по доласку на Балкан, започели са праксом
споменичког обележавања гробних места, те су, као прежитак номадских обичаја, донели историју дрвених споменика. У раном средњем
веку они су спаљене покојнике остављали изложене изнад земље, без
погребних урни или видног обележја хумке. „Уколико је спаљивање
умрлих било условљено њиховим дотадашњим, претежно сточарским
начином привређивања, онда је изразитије бављење земљорадњом и
седелачки начин живота утицао на успостављање праксе сахрањивања и обележавања гробова. Подизање споменика је завршни чин
једногодишњег ритуалног циклуса са којим је покојник симболички
добијао своје коначно станиште које је уједно представљало начин
трајнијег обележавања сећања на њега. Постављани на равни између
два света, између овоземаљског и оноземаљског, надгробни белези су
означавали станишта умрлих који су своју култну улогу имали у равни симболичке ритуалне комуникације“3.
Оно што је претходило грађењу камених споменика било је и словенска традиција постављања тзв. „дивљих“ каменова на гроб. Такав
споменик је познат и под називом „камен станац“.
Традицију гробова који су били везани за стару словенску ритуалну праксу, сменила је појава камених надгробних споменика. Но,
упоредо са новом вештином обраде камена, очувала се традиција
дрвених надгробних споменика. А нова традиција грађења камених
надгробних споменика настала је као синтеза класично-античког и
старог словенског културног наслеђа.
Слојевитост знакова и означавања споменика
Гроб је најпре схватан као пребивалиште људског тела, а касније и
као станиште његове душе. У прошлости обичај сађења воћке на гробу био је, према анимистичким веровањима о људској души, начин на
који се обележавало пребивалиште умрлог. Такво дрво сматрано је за
свето, те је било заштићено одређеним забранама које су спречавале
његово сечење. „Из веровања да је гроб вечити стан душа умрлих настао је обичај да се споменици граде у облику кућа са кровом на две,
а ређе на четири воде. О томе сведоче стећци и саркофази направљени
у облику зграда са кровом, и други споменици тог облика, какви се
3

Бојан Јовановић, наведено дело. 131–132
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местимично граде и данас, као и обичај подизања маузолеја.“4
Ликовне представе на споменицима могу се поделити на три слоја
знакова – „општи (архисимболи древног човечанства), посебни (симболи нашег народа) и појединачни (ознаке понаособних житеља)“.5
Крст као знак и симбол на надгробним споменицима се јавио веома рано и има слојевита религиозна тумачења. Тако је антропоморфни изглед крста на старијим гробовима оличавао самог покојника.
Крст на тај начин у себи носи најпре паганску традицију, преко које је
онда дошло хришћанство као последњи прихваћен верски слој.
Почетак представљања људског лика на надгробним споменицима указује на развој антропоморфног израза. Кроз историјски пресек
утврђено је да је овај мотив био веома развијен у средњем веку, док
је у периоду доласка Турака, те падања под њихово ропство, овај ликовни израз ишчезао, да би у 19. веку, после ослобођења и поновног
буђења националне свести, доживео свој процват.
И називи споменика били су условљени временским периодом у
којем су настајали, крајем из кога потичу, као и материјалом од кога
су саграђени. Најчешћи назив који је у употреби јесте управо споменик или спомен. Но поред њих, јављају се и други попут: биљег, билег,
белег, потом камен и стена (уз које готово увек иду атрибути ладни и
студен), онда надгробни камен и надгробник, затим стењак и зелжик.
О надгробницима младим особама
Први писани споменици младићима и девојкама појавили су се
половином 19. века. Мали и ликовно сиромашни (као и сви споменици тог времена), били су и словом веома штури.
Развојем каменорезачке уметности, ови споменици су на прелазу
из 19. у 20. век добили богату текстуалну и ликовну димензију, која их
је својом посебношћу издвојила од осталих споменика.
Натписи на најстаријим споменицима младим особама нису били
дуги. Било је више разлога за то:
• умрли младић/девојка нису имали животопис, односно нису
стигли за живота да приме неку од битних породичних и
друштвених улога у тадашњој породици/друштву;
4

Слободан Зечевић, Култ мртвих код Срба, Београд. 1982. 69–70.

5

Радојко Николић, Каменописци народног образа, Литопапир, Чачак, 1998. 21
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• недовољна писменост тадашњих каменорезаца;
• висока цена сваког слова.
Садржај натписа на овим споменицим био је само име умрлог и
наглашавање да је он/она син/кћерка тог оца и те мајке. На тим најстаријим споменицима девојке су обично називане девама, а момци младићима, а само се понекад нађе израз момак. Касније се у натписима
истичу:
• умирање у младим данима, дакле акценат је на младости и оно
што она доноси, дакле жал за непроживљеним најлепшим делом живота умрлог младића/девојке (стога се у натписима врло
често среће конструкција – „умре у најлепшем цвету“ и слично);
• лепота као битан атрибут на натписима на девојачким споменицима;
• снага и стаситост као атрибут на момачким споменицима;
• моралне особине умрлог младића/девојке (честитост, поштење,
доброта, племенитост...).
Кроз анализу, наметнуло се и питање старосне границе, тј. са колико година је преминули/а сматран за младића/девојку. „По књигама
умрлих, деца су све негде до четрнаесте године сматрана младенцима, првом децом. Тако и на споменицима. Доба раног пубертета била
је почетна граница одређивања момачког и девојачког узраста и за попове и клесаре. Мушкарчићи су се момчили чим добију прве дугачке
панталоне, а женскиње се девојчило и пре дванаесте. На споменицима су нађени примери да се већ од десете године, па и раније, женско
дете називало девицом, односно девојком.“6
Споменици су у овом раду поређани по хронолошком редоследу
од најстаријих до најновијих. Тако су заступљени споменици из друге
половине 19. века, потом прве и друге половине 20. века, као и нови
споменици с почетка 21. века. Дати су и примери различитих, а уједно
и најзаступљенијих материјала који се везују за одређени период и
одређено поднебље.
Одабир особа чији су споменици рађена је по систему:
• старост преминуле особе (од 10 до 30 година живота)
6

Радојко Николић, Камена књига предака, Београд, 1979. 77
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• неожењен/неудата (с обзиром на то да се женидба/удаја сматрала и сматра за један од три кључна обреда прелаза у човечјем
животу, поред рођења и смрти)
Примери су узети са теренског истраживања са пројеката: „Етнографска истраживања СО Бајина Башта“, „Гробља и надгробни белези Лужничке долине“ , „Гробља и надгробни белези Старог Влаха“.
Наведено јe и анализирано 9 надгробних споменика.
Примери и анализа споменика младим особама
1. Споменик Марици Јевремовић,
Јевремовића гробље,
село Бранешци, Со Чајетина
Споменик је од студеничког
белог мермера, у облику крста са
троугластим испустом на врху.
Најчешће се назива „крсташ“.
Време његовог настанка је друга
половина 19. века.
Натпис:
„У ГРОБУ ОВОМ ВЕЧИТИ
САН БОРАВИ 14 ЉЕТНА
ДЕВИЦА МАРИЦА КЋИ
ИВАНА ЕФРЕМОВИЋА
ИЗ ПРИЈАНИ. КОЈА СЕ ПРЕ
СТАВИ 18. ЈАНУАРА
1869 Г.“
Оваква врста споменика резана је у студеничким мајданима, у
планинама Радочелу и Чемерну. Обликовани у крст, без натписа, ови
споменици су товарени на коње, а потом разношени и продавани по
селима студеничког и приибарског краја, па и даље на запад до Златибора, на север – до Рудника, Сувобора и Маљена, а понеки је стизао
и до Београда и Смедерева, и на југ до Пећи. Ту је каменорезац-ки128
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риџија на лицу места правио натпис. Такође је и чест случај било то
да се овакви споменици постављају и без натписа, јер је урезивање
слова било веома скупо.
Споменик Марици Јевремовић је типичан споменик младој особи из друге половине 19. века. У натпису су поменуте три кључне
ставке: да је веома млада (речи 14. љетна и девица), да је нечија кћи и
тачан датум када је преминула.
2. Споменик Маринку Јовановићу,
Јовановића гробље,
село Каран,СО Ужице
Крсташ од студеничког белог
мермера са троугластим испустима
на средини кракова. Са западне стране урезан коњаник.
Време настанка: друга половина
19. века
Натпис:
„ОВА МИСО
ПОКАЗУЈЕ ДА ЋЕ
СВАКИ БЕЗ РАЗЛИКА
У ВЈЕЧНО
НЕБЕСКО ЦАРСТВО ДОЋИ
КАО ШТО ОВДЕ ЛЕЖИ ТЈЕЛО
МАРИНКА ЈОВАНОВИЋА
ИЗ ЛЕЛИЋА БИВ.
ХРАБРОГ ВОЈНИКА ВРЕДНОГ
СРБИНА КОИ ОД 4. АПРИЛА 186
ЗАСТУПИ СЛУЖИТИ ОТОЧЕ
СТВО СРБСКО И ДО 1869 ВСЕ
ИЗСЛУЖИ А ИМЕНО
У КАВАЉЕРИ
БЕОГРАДСКО
У ЦВЕТУ У СВОЈ
29 Г. 24 АВГ 1869 ПРЕСЕ
ЛИ СЕ У ВЕЧН.“
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С обзиром на то да је студенички бели мермер веома тврд материјал, разумљиво је да је на њему веома тешко урезивати ликове.
На оваквим споменицима урезани ликови су најчешће стилизоване
главе, тзв. „цирклаши“, украшени геометријским орнаментима, најчешће троугловима. Име овог каменоресца се на терену, нажалост,
није могло утврдити, али је он, по свему судећи, био добар уметник,
јер је на овом споменику коњ веома живо и вешто представљен.
3. Споменик Борисаву Давидовићу,
Каравиљско гробље,
село Љештанско, СО Бајина
Башта
Споменик је од локалног сивог камена, са дрвеном кровном
заштитом.
Време настанка: прва половина 20.века
Натпис:
„БОРИСАВ
ДАВИДОВИЋ
ЉЕШТАНСКО
ЖИВИ ЧАСНО 28.
А УМРО 14. АПРИЛА 1911
ОВАЈ СПОМЕН ПОДИЖЕ ОТАЦ
МЕЛЕНТИЈЕ И БРАТ БОГОСАВ“
Споменик са кровним покровом, што је последица утемељеног
веровања по коме споменик представља другу кућу или вечни дом.
Такво веровање је имало заштитну функцију и у фигуративном, али
и директном, практичном значењу, јер је сам споменик остајао очуванији са кровним покровом.
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4. Споменик Војисави
Милићевић, Милићевића гробље,
село Гостиница СО Ужице
Споменик је од камена пешчара, са „капићем“. Са западне
стране споменика је у плитком
рељефу представљен лик девојке.
Време настанка: прва половина 20. века
Натпис:
„ВОЈИСАВА
ЋЕРКА ИВ
КА И ЈЕКЕ
МИЛИЋЕВИЋА
ИЗ ГОС
ТИНИЦЕ ПО
ЖИВЕЛА ЈЕ
18 ГОД. А
ПРЕСТАВИ СЕ
У ВЕЧНОСТ
11 АВГУСТА
1911.“
Јужна страна:
„ОВАЈ СПО
МЕН ПО
ДИГОШЕ
ЈОЈ
ОЖА
ЛОЖЋЕНИ
РОДИТЕЉИ“
Споменици од камена пешчара појављују се у Драгачеву, у коме
се налази неколико рудника овог камена. Овај камен је мекан, лак је
за вађење и веома добар за обраду. Његова основни недостатак је што
није дуготрајан као мермер. Због тога се не може утврдити ни време
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када ови споменици настају, јер су ти првобитни највероватније пропали. Камен је порозан, добро прима боју, па се у овом делу Србије
у 19. и 20. веку развила читава споменичка уметност. Зато су у том
периоду због ишараности споменика сликовним знацима и бојама
гробља добила име „шарена села“.
Овај споменик прекрива камена плоча која се назива „капић“. Има
их две врсте: са ужом основом (то је старија варијанта) и са широм
основом (то је млађа варијанта) која се јавља од средине 19. века.
5. Споменик Цветку Стојићу,
Радојевића гробље,
село Заглавак, СО Бајина Башта
Споменик од локалног камена,
плочаст са врхом у облику крста.
Време настанка: прва половина 20.века
Натпис:
„СЛАВНЕ И СТРАШНЕ 1914.
ГОД. 2. СЕПТЕМБРА
ПОГИБЕ НА МИЛЕТИНОЈ
КОСИ ЦВЕТКО СТОЈИЋ
РЕДОВ IV ПУКА I П. У 25 ГОД
ИЗ КРВИ ЊЕГОВЕ И ДРУГИХ
СЛАВНО ПАЛИХ СОКОЛОВА
НАШИХ ОД ДРИНЕ ПА ДО КАЈМАКЧАЛАНА ПОНИЧЕ ВЕЛИКА СРБИЈА У КОЈОЈ ЋЕ ИХ
ПОТОМСТВО СПОМИЊАТИ
КАО ШТО ЋЕ УВЕК ЖАЛИТИ
ЗА СВОЈИМ БРАТОМ БРАТ
ЧЕДОМИР СТОЈИЋ“
Споменик ратнику из I светског рата
Натпис на овом споменику је пример сједињеног патриотизма и
братске љубави.
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6. Споменик Миливоју
Јовановићу, Радојевића гробље,
село Заглавак, СО Бајина
Башта
на.

Споменик од локалног каме-

Време настанка: друга половина 20. века
Натпис:
„МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ИЗ ЗАГЛАВКА ЖИВЕО 17 Г А
ПОГИБЕ ОД ГРОМА 31V-1959 г. У НАЈЛЕПШЕМ
ЦВЕТУ ОВО ЈЕ МЛАДОСТ
ЗА КОЈОМ ЋЕ ВЕЧИТО
ТУГОВАТИ ЊЕГОВА
РОДБИНА
ОТАЦ НИКОЛА, МАЈКА ОБРАДИНКА
ЂЕД СТАНОЈЕ БАБА ЈАРИНКА ЧИЧА
НЕДЕЉКО СТРИНА МИЛКА
БРАТ МИЛАДИН И СЕСТРА
АНЂЕЛИЈА
КОЈИ МУ ОВАЈ СПОМЕН
ПОДИГОШЕ ЗА СЕЋАЊЕ
ЊЕГОВЕ МЛАДОСТИ.“
Ово је споменик са тзв. „перјаницом“, која је представљала врсту
привременог надгробног белега, стављаног искључиво младом човеку, некада често, а данас доста ређе, мада се у овом раду наводе и
примери савремених споменика са перјаницом (видети спом. Костић
Станимиру и Лукић Мирославу). У прибојском крају, на пример,
за перјаницу се каже срг. То је дрвена мотка, дуга и до 4м, на коју
се причвршћује дрвена конструкција различитих облика и у коју су
уграђени разни крстови и предмети којима се покојник служио или
их је волео.
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7. Споменик Ђокић Ђоку, Александру и Томиславу,
Ђокића гробље, село Рибашевина, СО Ужице

Споменик од белог мермера
Време настанка: друга половина 20. века
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Натписи:
Ђокић Ђоко
2.VII 1968. – 27.II 1983.
oжалошћени
мајка Милеса отац Радоје
Натпис са западне стр. споменика:
„БОЛ НАМ С ДУШЕ НЕ СИЛАЗИ
ЗА НЕСРЕЋНУ ВАШУ МЛАДОСТ
ОДСЕЧЕ НАМ ОБА КРИЛА
ОДУЗЕ НАМ СВАКУ РАДОСТ
ЂОКО,
ПОНОСНИ СМО ШТО СМО
ВАС ИМАЛИ,
А НЕСРЕЋНИ ШТО СМО ВАС
ИЗГУБИЛИ“
Ђокић Александар
Ацо
16.VIII 1070. – 27.II 1983.
ожалошћени
мајка Милеса отац Радоје
Натпис са западне стр. споменика:
„ЈЕДНО КОБНО ПРОЛЕЋЕ
ИЗ СРЦА НАМ ИШЧУПА
НАЈМИЛИЈЕ ЦВЕЋЕ
АЦО,
БЛИСТАО СИ НАМ ЛЕПШЕ
ОД СУНЦА У НАШИМ ОЧИМА.“
Ђокић Томислав
Томо
ожалошћени
мајка Јела отац Никола
Натпис са западне стр. споменика:
„НАЈВЕЋА РАДОСТИ
ЈЕДИНО НАДАЊЕ
СЛОМЉЕНЕ МЛАДОСТИ
ОГАСЛО ЖИВОВАЊЕ
135

УЖИЧКИ ЗБОРНИК
радова из области историје, културе и уметности ужичког краја број 44/2020

ТОМО,
БИО СИ НАМ МИЛИЈИ
НЕГО ШТО У СУНЦУ ИМА
ЉУБАВИ“
Заједнички споменик тројици дечака (два брата и један рођак)
који су, како смо сазнали, погинули од заостале бомбе из II светског
рата коју су случајно пронашли. У заједничкој гробници направљена
су три истоветна споменика у облику цвета, који представљају симбол њихове изгубљене младости. Натписи представљају дирљиве исповести ожалошћене родбине.
8. Споменик Смиљанић
Димитрију, Гробље на
Смиљанском брду, село Доњи
Љубиш,СО Чајетина
Гранитни споменик са гребаном сликом.
Време настанка: друга половина 20. века
Натпис:
„СМИЉАНИЋ ДИМИТРИЈЕ
-ДИЛЕСтудент више машинске школе
рођен 1969 погибе у армији 17. 3.
1989 г.
Спомен подиже
отац Љубе са ћеркама
Радојком и Љубицом“
У изради овог споменика видљив је утицај споменика посвећеног
жртвама Јасеновца „Камени цвет“ (дело београдског архитекте Богдана Богдановића). Очигледан је утицај званичних државних споменика на индивидуалне народне споменике.
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9. Споменик Владимиру Лојаници, Росића гробље,
село Доњи Бранешци, СО Чајетина

Гранитни споменик са урамљеним фотографијама (са источне
стране) и гребаном сликом (са западне стране)
Време настанка: почетак 21. века
Натпис са западне стране:
„Он није премин’о
он више не спава
из сна о животу
сад се лако буди
не мучи се више
то нас мучи страва.“
Натпис са овог споменика упућује на оригиналност текста који је
довољно садржајан да само у неколико речи изрази осећање најдубље
туге родбине за преминулим младићем.
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Анализа споменика у овом раду била је усмерена ка томе да се
истакне на које се све начине може дати последњи материјални доказ
љубави, као и израза туге за преминулом младом особом.
Разноврсни примери споменика и приче које се са њих читају дају
најпре једну општу слику о губитку младости, то је нешто што је готово код сваког од споменика који су анализирани присутно. Понекад
је довољно видети само облик споменика да се схвати да је реч о младој особи, с тим што су се у различитим временским периодима фаворизовали различити материјали, те су се самим тим и споменици младим људима разликовали. Тако је у другој половини 19. века велики
број споменика младим особама био у облику крста од студеничког
белог мермера, јер се тај материјал сматрао за најдуготрајнији, најцењенији, али и најскупљи. Примери таквих споменика у овом раду
јесу споменици Марици Јевремовић и Маринку Јовановићу.
У првој половини 20. века споменици младим људима су прављени од различитих врста квалитетнијег камена. Облици који су тада
били присутни су: стела (који у основи имају масивно постоље и камену лежећу плочу(која је правоугаона, равна, или полулучно сведена), стуб, паралелопипед, обелиск (високо усправно камење, сужено
на врху у виду пирамиде са врло складним постољем). Овде наведени примери за такве споменике су: споменик Борисаву Давидовићу,
Вићентију Мићићу, Цветку Стојићу, Цвети Марјановић.
У посебну групу из овог периода могу се сврстати споменици од
камена пешчара, који се због меке текстуре као и захвалног начина
обраде, одликују богатим ликовним представама најпре ликова покојника, а потом и разноврсних вегетабилних, геометријских и других
врста орнамената. Песник Бранко В. Радичевић у књизи лирске прозе
„Плава линија живота“ даје изузетно леп опис девојачких споменика
од камена пешчара: „Није само војник зауставио путника. Зауставила га је и лепотица с преслицом: умрла млада, с мушкарцем се није
састала. На полеђини споменика голуб зобије грожђе. А голуб је знан
мотив са сводова наших манастира. Иста им је поточница. Девојка је
смерна. У животу је таква била па се ни у смрти није променила. Блага, уска рамена и скрштене руке. У руци преслица или срп, чобански
штап или шарени сунцобран. По томе знамо шта је у животу радила
и волела. Клесар није жалио труда да је опише линијом, бојом и словима. Боја је плава. Плава линија смрти. Плава – кад погине војник и
кад умре девојка. Линије су дечачки наивне, једноставне и узбудљиве.
А слово је епски развучено. Треба све рећи. Све. И кад се родила. И
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шта је све желела. И каквом су је знали укућани. И да ли је волела.
Ако је волела, да ли је била срећна. И ко све за њом тугује. Да ли је искрено ожаљена. Ништа не треба заборавити. Као ни ђинђуве и цвеће.
Као што се не сме заборавити крстић око врата... Девојка је девојала.
Ништа се нарочито не догоди у њеном животу. Беше чисте душе и
неокаљане части. Имала је мајку и оца, браћу и сестре; родбина је
не остави да самује под земљом, већ јој подиже споменик на шареном сеоском гробљу. Док је света и века да се прича о њеној девојачкој судбини.“ Пример оваквог споменика у овом раду су споменици
Војисави Милићевић.
Друга половина 20. века карактеристична је по постепеном преласку на споменике од мермера, те је самим тим и облик споменика
добио различите манифестације. Савремене тенденције у изради споменика уопште дају привид разноврсности и по питању облика, боја
и материјала, али је у принципу поприлично једноличан образац по
којима се они праве. Тако је и са споменицима младим људима, па су
овде наведени примери споменика Смиљанић Димитрију и Лојаници
Владимиру. Изузетак представља споменик Ђокић Ђоку, Александру
и Томиславу, из чијег се облика да ишчитати истинска симболика.
Када су у питању натписи на споменицима младим људима, готово сваки од њих у неком делу садржи трагични тон и жал за тим што
је особа млада преминула. На старијим споменицима с обзиром на
то да су слова била веома скупа, а и писменост каменорезаца се није
могла гарантовати, натписи нису, као што је већ поменуто, били опширни, па је та трагична нота била заступљена или у једној речи или
је изостала. Код тих споменика, најпре се преко материјала и облика
могло закључити да је реч о младој особи.
У садржајном и естетском смислу ови споменици достижу свој
врхунац у првој половини 20. века. Каменоресци тог периода јесу
једни од првих наивних уметника, а споменици њихова уметничка
дела. „...Сељак, укрштен са својим духовним прецима, манифестује
на све стране увећане способности. И на један нов, свеж и оригиналан начин изражава инстиктивно оно што је његов предак чинио
свесно. Потресна средњовековна духовност претворена је у дирљиву душевност... Знајући мало, а осећајући много, остао је аутентични
стваралац, слободан, скоро раскалашан, неодговоран, увек спреман
на импровизације и тражење неслућеног и невиђеног.“7 Стога су спо7

Пеђа Милосављевић, Сеоски надгробни споменици у Србији, Београд, 1956.7

139

УЖИЧКИ ЗБОРНИК
радова из области историје, културе и уметности ужичког краја број 44/2020

меници од камена-пешчара најбољи пример и ликовне и текстуалне
садржајности, као и каменорезачке спретности и умећа.
Савремено доба је упоредо са развојем технологије израде споменика донело и један вид унификације. Све је мање оригиналности и
аутентичности на њима. Некадашњи обичан камен говорио је много
више о преминулом него садашњи мермер. Само повремено натпис
на нечијем споменику (најчешће управо споменику младом човеку)
данас успе да побуди пажњу, натера нас да задржимо поглед на њему
и запитамо се над свеопштом пролазношћу.
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GRAVESTONES DEVOTED TO YOUNG PEOPLE ON VILLAGE
CEMETERIES IN WESTERN SERBIA

Summary
In all times and all cultures cemeteries represent the places of cult.
Human nature is to aim at immortality, which resulted in creation of the
grave as the last material proof of our existing that is to say our final
dwelling place. One of the specific types of tombs that is the main topic
of this work are tombs devoted to young people. The first written tombs
devoted to boys and girls appeared around the middle of xix century. Small
and poor in an artistic way, they were also poor in words. When stonemason
art was developed, these tombs got rich textual and pictorial dimension
on transition from xix to xx century, that made them different from other
monuments. In this work there is the analysis of ten tombs which were
found during the terrain researches in villages in Western Serbia. The
tombs are sorted chronologically, from the oldest to the newest. They are
different in texture, shape, material as well as the epitaph. It is obvious that
in sense of contents and aesthetics these types of tombs reached the climax
in the first half of xx century. The separate group of tombs that belong to
this period consists of tombs made of sandstone which are, due to their
soft texture and practical way of processing, characterized by first of all
rich pictorial images of the deceased and after that various geometrical and
other kinds of ornaments. The second half of xx century is characterized
by gradual transition to the monuments made of marble, so that the shape
of monument got different manifestations. Contemporary time parallel to
the development of technology of monuments manufacture, brought a type
of their unification, even when it is about gravestones devoted to young
people.
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Завичајни музеј Нова Варош

ПОРОДИЦА КУЛИЋ ИЗ НОВЕ ВАРОШИ

Апстракт: Нова Варош се, као мултиетничка и мултиконфесионална заједница на изразито транзитном подручју, веома споро развијала
од караванске постаје на почетку 16. века, преко статуса касабе у 17.
до формирања градског језгра од средине 19. до почетка 20. века, које
је било окосница њеног значајнијег друштвеног напретка. Њен урбани идентитет креирале су имућне градске породице, које су порастом
економске моћи, стекле углед и постале веома утицајне у привредном
и друштвеном просперитету града. Структура нововарошког урбаног
идентитета се мењала кроз различите политичке ентитете, условљена
низом историјских, економских и демографских промена.
Различити облици материјалног и нематеријалног културног наслеђа
(предања, архивска и етнографска грађа у градским кућама, као и оне
саме) су драгоцени историјски извори за проучавање антропологије
града, породичног историјата и утврђивања значаја градских породица у друштвеном развоју и очувању националног идентитета.
У овом раду осврнућемо се на допринос угледне породице Кулић, трговаца и угоститеља, велепоседника и власника првог хотела у Новој
Вароши. Њихови потомци верни су чувари породичног наслеђа у Новој Вароши и ово истраживање је вршено у сарадњи са њима.
Кључне речи: Фотографија, порекло становништва, породица Кулић,
„Кулића хотел“
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Документарни значај фотографије
Од званичног објављивања њеног настанка 1839. године у Француској, фотографија је постала веома утицајна као визуелни носач
информација, нови медијски језик и уметнички израз. Магична привлачност фотографије брзо је освојила свет, а њена вишеструка вредност и значај су препознати. Човек је одувек имао потребу да визуелно
овековечи личности и догађаје у одређеном времену. Фотографија ће
то омогућути најширим друштвеним слојевима и у многоме заменити
сликарска платна, која су била привилегија само владарских породица.
Почетак развоја фотографске делатности у Кнежевини Србији
(1850) везан је за интензивни развој грађанске класе од средине 19.
века, када се мења стил и начин живота српске интелектуалне породице по угледу на богату европску. Фотографија у Србији добија велики
значај од 60-тих година 19. века. Први снимак методом дагеротипије
је направио Димитрије Новаковић, трговац, Србин из Загреба, који је
дагеротипију учио у Паризу од самог Дагероа. Приликом свог боравка у Београду 1840. године снимио је један део града и фотографију
поклонио кнезу Михаилу, што су као значајну вест пренеле Сербске
народне новине. Након Димитрија Новаковића и Анастас Јовановић
(1817–1899), графичар, сликар и први српски фотограф, студент бечке
Академије св. Ане, где је учио цртање и бакрорез, израдио је у дагеротипији портрете многих знаменитих личности тадашње Србије,
међу првима портрет кнеза Михаила. У Србију је из Беча донео прву
модерну камеру. На двору Обреновића био је управник. Захваљујући
њему, фотографијом су се бавили његови савременици Анастас Стојановић, Марко Стојановић и Милан Јовановић, а након њих Стеван
Тодоровић и многи други.1
Сакупљањем фотографија и њиховом класификацијом настају породични албуми, који добијају велики значај у породичном наслеђу.
Они представљају жељу, пре свега, богатих трговачких и чиновничких
породица, а не само владарских, да оставе трајни печат индивидуалности и породичног идентитета, као и његову презентацију пред другима. У низу начина исказивања пословне и личне моћи и фото-албум
је постао својеврсни статусни симбол, у којем је на фотографијама
представљен савремен начин одевања, модеран амбијент породичног
1

Тодић М. (2001). Фотографија и слика. Београд.
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живота, путовања, пословни простор, личности и догађаји.2 Формирање породичних албума је био, не само хоби, већ и веома одговоран
посао едукативног карактера, прожет најинтимнијим емоцијама носталгичног карактера, због чега имају изузетну сентименталну вредност у породичном наслеђу.
Развојем бројних научних дисциплина фотографија постаје примарни део архивске грађе, значајан и објективан извор у истраживачком раду и проучавању културно-историјског наслеђа у најширем
смислу. Њен документаристички карактер огледа се у чињеници да је
она највернији сведок онога што је снимљено у одређеном тренутку.
Са развојем информатичке технологије њена објективност је упитна,
због могућег манипулативног деловања. У 20. веку постала је врста
уметничког израза.
Генеалогија има велики значај у проучавању породичног историјата. Дефинише се као помоћна научна дисциплина/наука која потиче од грчке речи „genea“ (род, племе, колено) и речи „logos“ (реч,
говор, мисао). Генеалогија је стара колико и свест човека о својој припадности породици, роду, племену.3
Осим фотографија, за генеалошка истраживања од изузетног су
значаја матичне књиге, које су до краја Другог светског рата водиле
црквене организације, а након доношења Закона о државним матичним књигама 1948.године месне и општинске матичне службе. Други
важни документи су попис становништва, евиденције о школовању,
војна евиденција, евиденција о учешћу у ратовима, катастарска евиденција (земљишне књиге), регистар привредних субјеката и судски
предмети.4
Прве нововарошке фотографије
Развој фотографске делатности у Новој Вароши завређује посебно истраживање. На основу до сада прикупљених информација и фотографија можемо рећи да су прве нововарошке фотографије настале
на крају 19. и почетком 20. века, као привелигија градских трговачких
2

Фотографије из старог албума - значај и значење. Центар за развој фотографије. Интернет
блог

3

Радовановић Б. (2010). Архивска грађа као извор за генеалошка истраживања. Крагујевац. Историјски архив Крагујевац

4

Ист. (45-47).
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и чиновничких породица и то изван Нове Вароши. Наиме, по угледу
на богате пријатеље и сараднике у великим градовима, и Нововарошани ће искористити прилику да се током путовања фотографишу
за успомену. Нема података о ауторима фотографија из овог периода
насталих у фотографским атељеима великих градова.
До 1914. године евидентан је рад двојице професионалних фотографа у нововарошком крају. Први је Антон Рикерт, који је са Аустро-Угарском војском стигао у Сарајево и 1879. године отворио фотографски атеље. Као путујући фотограф је од око 1899. до 1902. године направио фотографске снимке у Пријепољу, Пљевљима, Прибоју,
Бањи код Прибоја и највероватније снимао и у Новој Вароши, мада до
сада није пронађена ниједна фотографија која би то потврдила.
Други је Васо Радуловић (1876 - 1939), фотограф из Пећи, за кога
постоје основане индиције да је 20-тих година 20. века радио у Новој
Вароши.5 Он је аутор првих дописних карата (поштанских дописница) са овог подручја на којима је панорама Нове Вароши. Настале су
1911. или 1912. године. Прва дописна карта под насловом „Балакснки
рат 1912, - панорама окупиране Нове Вароши“6 је део Друге изложбе фотографија Српског географског друштва, одржане у Београду
1912.7 Друга под називом „Нова Варош“ је израђена у комбинованој
техници цртежа и фотографског снимка у фотошопу. На реверсу је
одштампано име Милана А. Тановића, трговца, што наводи на закључак да је он финансијски помогао израду серије дописних карата.
Трећа дописна карта до сада потврђена је под насловом „Нова Варош
(Санџак)“. На реверсу стоји штампана информација да је фотографија
„Издање В. Радуловића, фотографа из Пећи“.
Професионални фотографи користили су свој печат и штамбиљ,
као трајно сведочанство о ауторству. Завичајни музеј поседује само
једну фотогрфију снимљену 1921. године у Новој Вароши са Радуловићевим штамбиљем насловљеним на Пећ. Тешко је веровати да је
Радуловић имао штамбиљ насловљен на Нову Варош. Као путујући
фотограф, сигурно је да се на овом подручју задржао дуже време и
направио много снимака. На многима није оставио траг о ауторству,
5

Александрић М. (2012). Фотографи и фотографски атељеи у Србији: 1860-1918. (Период
картонки). Фото музеј, Београд

6

Ориг. “Балкански рат 1912 – La guerre ballcanique 1912
Нова Варош - Nova Varoš – total vue, ocupee”

7

Ђурић, М. (2012). Фотографи балканских ратова. Историјски записи LXXXV, ¾. Интернет издање
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као и неки други фотографи. Разлози могу бити различити: ратно време, краткотрајни или путујући рад у неком месту, сезонски рад у туристичким местима, штедња (реверсна страна повећава трошкове)...
У периоду окупације током Првог светског рата настало је много
групних и портретних фотографија, углавном без ознаке о аутору. На
некима је приметна употреба латинице у писању поруке или посвете.
Међуратни период је време када на овим просторима делује мали
број истраживача са простора Аустро-Угарске. Тако је у августу 1930.
године неколико фотографија у Новој Вароши снимио Матија Мурко (1861-1952), словеначки историчар књижевности и етнолог, аутор
монографије „Трагом српско-хрватског народног епа, путовање од
1930-1932“, (1951), а које се данас чувају у Словенском етнографском
музеју у Љубљани.
На једној дописној карти из јуна 1927. године на којој су ученице основне Радничке школе из Нове Вароши на реверсу стоји печат
„Фото атеље Б. Попадић из Ужица“.
Међу првим нововарошким професионалним фотографима био је
Хусеин Мусић (1911 - 1942). Имао је свој печат („Фотограф Хусеин
Мусић Нова Варош“) и штамбиљ. Био је активни члан Друштва „Соко“
и учесник Другог светског рата. Као партизанског борцa стрељали су
га италијански војници 1942. године на Јабуци код Пријепоља. Носилац је партизанске споменице од 1950. године.
Захваљујући сачуваним дописницама, разгледницама и породичним фотографијама можемо проучавати развој Нове Вароши, њену
физичку структуру и промене, однос старих и нових архитектонских
и грађевинских објеката; затим, можемо пронићи у ток различитих
збивања, установити улогу и значај појединаца, организација, установа и институција, можемо спознати паланачку свакодневицу, многе
културолошке аспекте и вратити се снажним успоменама на људе и
догађаје.
Утицај миграција на демографску структуру становништва
у Рашкој области и Старом Влаху
За формирање прве српске државе управо у област Старе Рашке пресудну улогу је имао њен геополитички положај. Развијала се у
центру преплитања значајних економских, политичких и културних
интереса, као важан интегративни фактор западних, североисточних
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и југоисточних области. Природне карактеристике (брдско-планински
рељеф, реке Лим, Ибар, Тара и речне котлине са великом површином
жупних, плодних предела), а затим и путни правци, дали су јој могућност интензивног бављења привредом, која ју је оснажила и створила
могућност формирања државе. На њеном простору у периоду турске владавине нићи ће бројни нови градови, као значајни трговачки и
занатски центри, а неки и као војна утврђења. Након успостављања
административних подела и надлежности добија име Санџак, које ће
носити и након 1912. године.
Рашка област је била изузетно густо насељена у средњем веку.
Њену демографску структуру карактерише чињеница да је до 17. века
са Косовом и Метохијом, била етнички најхомогенија. У наредном
периоду етничка структура на њеном простору се мења под утицајем
три велика миграциона таласа, узрокована различитим политичко-економским разлозима и ослободилачким покретима, као и због исламизације становништва, која се у Старој Рашкој спроводила од 1690.
године до почетка 19. века.
Први велики миграциони талас је био 1698. године, након ослободилачког покрета, када се са ових простора народ исељавао, а
досељавали се Брђани, Малисори и Херцеговци. И након устанка
1737/39. године било је нових миграција, када се досељавало српско
становништво из црногорских Брда, старе Херцеговине, Потарја и
Поломља и источне Босне.8 Велики талас новог померања становништва догодио се након српско-турског рата 1876/78. године, када
се померало и српско и муслиманско становништво, које је Турска из
политичких разлога настојала да задржи на просторима Старе Рашке.
О миграцијама и њиховим последицама на демографску структуру
Старог Влаха, коме припада и подручје нововарошке општине, Милисав Лутовац пише:
„Друкчије је по саставу становништво на десној страни Лима у
подгоринама Златара, Златибора и Голије. Ова висока планинска површ, позната под општим именом Стари Влах, имала је изузетан географски положај и значај. Захватајући планинске пределе између
долина Лима, Ибра и Западне Мораве, ова област је била по страни непосредних утицаја Турака, па се и њено становништво могло
мирније и слободније развијати. Због тога је овде било сталног кон8

Станојевић Д. (2013). Становништво Златибора у XIII и првој половини XIX века. Народни музеј Ужице, стр. 7
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тинуитета између староседелаца и новодосељеника. Овакав етнички
састав и географски положај били су од пресудног утицаја да се у
области Старог Влаха дуго одржи каква-таква самоуправа на челу
са бератлијским кнезовима Рашковићима. И доцније, када је нестало ове самоуправе, Стари Влах је имао посебан положај. И даље је
остао етнички јединствен. Касније је на то имала утицај обновљена
држава Србија, који се осећао и на оном делу Старог Влаха који је
остао под Турцима. Стари Влах има значај и као посебно миграционо језгро. Његово становништво досељено је из два правца: старе
Херцеговине и црногорских Брда и сачињавало етапно етничко језгро
из кога се становништво кретало даље ка северу. Једна струја (херцеговачко-брђанска), као штo је Цвијић изнео, кретала се преко Кокина
Брода и Златибора, а друга (брђанско-црногорска) преко превоја на
Голији (Јанков камен, Јавор) низ долину Моравице у правцу Шумадије. Огранак ове миграционе струје ишао је низ долину Студенице у
област доњег Ибра и Западне Мораве.“9
Већина староседелачког становништва Нове Вароши поуздано
знају да су им преци у Нову Варош дошли током 18. и 19. века за
време великих сеоба, углавном из различитих подручја старе Херцеговине или из црногорских Брда. Скендер-пашина паланка, како се
првобитно називала Нова Варош, настала на самом почетку 16. века,
у почетку је насељавана исламизираним становништвом. Развојем
трговине и занатства у насеље се досељава и српски живаљ из околних села. Услед великих миграција становништва њени становници
постаће и бројне породице које напуштају своја огњишта под притиском политичких и економских разлога. Симбиоза староседелачког
становништва са досељеницима, која је трајала вековима, чини језгро
данашње нововарошке популације.
Породица Кулић из Нове Вароши
За реконструкцију породичне историје и значаја нововарошке породице Кулић коришћени су подаци из малог броја стручне литературе у којој се помиње њихово порекло и активности, затим усмено
предање и очуване фотографије. Породична архива (тапије, лична и
9

Лутовац В. М. (1978). Етничке промене у области Старе Рашке. Глас 37. САНУ, Одељење
друштвених наука. Београд
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друга документарна грађа), која би пружила више информација, је изгорела паљењем хотела 1943. године.
Кулићи из Нове Вароши су у овај крај дошли из Пиве у старој
Херцеговини, највероватније након устанка Срба и Арбанаса против
Турака 1737/39. године када је уследила Друга сеоба Срба у Угарску
под Арсенијем IV Јовановићем Шакабентом. На њихово присуство у
Пиви указује архивска грађа и научне студије. Према њима, Кулићи су
у Пиви присутни и пре 16. века. Када је број становника у Пиви нагло
опао због турске глобе и пропасти Херцегове државе (1482), током
становништво се подмладило током 16. века, а миграција са Косова и
Метохије допринела његовом знатном увећању. О настанку нових родова легенда каже да су настали од два брата, Руђа и Бранила, која је
собом у Пиву довео неки турски паша као два ропчета, а које је месни
поп откупио од паше, прексртио их и Руђи дао име Никола, а Бранилу
Јован и одредио им крсну славу – Руђи Св. Николу и од њега настадаоше Никољштаци, а Бранилу Св. Јована, који постадоше Јованштаци.
Кулићи су потомци Бранила и у Пиви су славили Св. Јована.
Други податак о Кулићима у Пиви говори да је постојало насеље
у планини по њиховом имену, по чему закључујемо да је њихово презиме топонимичко:
„Кулићи: Село је у великим карсним долинама, влакама и вртачама на висинама од 1407м. У селу нема живе воде; пију кишницу
и снијежницу. Куће су растурене по странама тих долина и вртача.
Терен је без шуме, а само на понеким местима, у осојној страни, има
помало чечара – закржљале букве.
Њиве и ливаде су у селу и око њега, а планина им је са катуном
– Кулића катун, у Рудом Пољу. Зимњи су станови, стаје и прибоји, у
селу заједно са кућама. Дрва за огрев гоне из своје планине, где има
сваки домаћин свој гај (забран) за сечу.
У селу су: Кулићи (9 к.) од Кулића из Присојног Ораха. Подигли
су село на катуну.“10
Податак о Кулићима у Пиви налази се и у препису турске тапије
одштампане у Босанској Вили 1895. године, под називом „Поименични преглед порекла данашњих родова и породица у Пиви“:

10 Томић С. (2001). Пива и Пивљани. САНУ. Београд. Интернет издање. стр.497
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Име породице: Кулићи
Слава: Св. Јован
Садашње место становања у Пиви и са колико кућа: Кулићи 9, Д.
Црква 5, Присојни Орах 4
Свега кућа: 18
Ко су по пореклу, староседеоци или досељени: Староседеоци, матица Присојни Орах.11

Кућа са споредним зградама у селу Кулићи, Пива

О породици Кулић у нововарошком крају кроз 19. век указује неколико извора:
1. Најстарији материјални доказ о породици Кулић у нововарошком крају представља споменик Јоку Кулићу (1763-1828), трговцу
и „житељу Нове Вароши.“ Рођен је у Пиви, одакле је још као дечак у
збегу дошао у Нову Варош, где је живео до 1828. године, како је уклесано на каменом споменику, који му је подигао „његов Миле“. Нема
довољно поузданих података да се утврде сродничке везе Јока и Мила
Кулића, као и њихово сродство са Јевремом.
11 Ист.
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2. Прота Јевстатије Ј. Караматијевић у листу „Правда“ пише о
тешком положају народа под турском влашћу у Рашкој области почетком 19. века и времену великих пореских обавеза, нових видова
давања и изражене социјалне беде у нововарошком крају за време
„Пашине године“, како се назива
режим Ејуп-паше Ферхатагића,
који је на положају муселима
Новопазарског санџака био у
два наврата у периоду од 1829 до
1838. године.12 Прота наводи да
су у турској одмазди 1836. године, која је уследила након побуне
српског и муслиманског становништва, прво ухапшени, а онда
и погубљени „Кулић, Гмизовић,
Калајит, Думбеловић и др.“13
Исти догађај и страшну одмазду турских власти описује и
Милан Борисављевић у писму
Вали-паши Косовског вилајета
у Прилогу бр.2 из 1906. године,
наводећи да је „српска и муслиСпоменик Јоку Кулићу, 1828.
манска депутација од 12 људи
ишла се жалити самом Цару
у Стамболу и била под вођством његовог деде Тимотија. Насилник
Ејуп-паша из Новог Пазара ухвати исту депутацију, четворицу је посјекао, четворица су се спасли бекством и четворица су мучки скапали у Травнику у тамници, међу којима и дед Тимотије.“14
3. У писму, које је Црквено-школска општина Нова Варош упутила министру просвете и црквених дела 28. новембра 1862. године
са молбом за новчану помоћ за изградњу школе у Новој Вароши, а
12 Александар Гиљфердинг пише: „Завођење регуларних пореза и дажбина на Муслимане
средином 19. века...свом тежином је погодило кметове. Зато се сада Муслимани кметови
удружују са својом хришћанском браћом. Хришћани их хвале за овакав став. Они врло
често учествују у тужбама које хришћани кметови подносе вишим властима и радо се
са хришћанима обраћају европским агентима (заступницима) с молбом да их заштите.
Цариградске власти су схватиле какву опасност представља овај савез.“ Гиљфердинг А.
(1972). Путовање по Херцеговини, Босни и Старој Србији. Сарајево. стр. 264
13 Правда. Београд, 34/1938. 14.април 1938, стр.11-12
14 Суботић, Б. (1995). Казивања Борисављевића. Дом културе „Јован Томић“. Нова Варош.
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насловљеног на кнегињу Јулију, међу потписницима се налази и јереј
Трифун Миле Кулић.15
Очито су се Кулићи својим радом и родољубљем истакли у неразвијеном нововарошком крају. Током 19. века становништво је на овим
просторима било сиромашно, притиснуто јаким феудалним обавезама и под сталним бунама. Било је то време гладних година, разних
болести (понајвише куге), насиља и пљачки. Време када се убирани
порез улагао само у градовима, а скупоћа била велика, кад је „пар
волова излазио на осам стотина гроша, а овца на 70, ново сено на 80
гроша.“16 Друштвени живот је чамио под притиском одржавања јалове власти. Сељак је био без земље и често се селио тражећи имање
са бољим приходима или безбедније место за живот. Градско становништво, такође, мигрира, углавном према развијенијим градским срединама.
Кримски рат (1853-1856) значајно је допринео промени економске структуре становништва и учинио богатим многе трговце у Старој Рашкој. Наиме, за војне потребе отворене су бројне откупне станице стоком и на хиљаде комада ситне и крупне стоке се продавало и
препродавало за потребе турских, француских и енглеских трупа које
су ратовале са Русијом.
Овај период сматра се златним добом развоја трговине у Санџаку. Његовом привредном успону допринеће и важне реформе Османског царства, познате као танзимат. Обогаћени трговци постаће веома угледни и утицајни у својим срединама и унапредиће друштвени
развој. Они купују бројне читлуке од тадашњих ага и бегова, који су
у међувремену осиромашили и пропали и постају клица напредног
друштвеног слоја и носиоци просперитета града. Око 1850. године
свештеници и трговци, код којих је национална свест била посебно
развијена, оснивају и црквено-школске општине чији је задатак био
отварање школа, обнова и подизање цркава и манстира, односно развијање писмености и очување верског и националног идентитета
српског народа. „Крајем 19. века Нова Варош је имала 725 кућа и 2909
становника. Од јавних зграда имала је једну управну зграду, један сарај, зграду поште и телеграфа, турску касарну, једну џамију, једну цркву, српску и муслиманску основну школу, турску осмогодишњу школу
15 Архив Србије, МП, 1863, ф 1, бр. 63. Црквено-школска општина Нова Варош – кнегињи
Јулији 28. новембра 1862.
16 Шалипуровић В. (1979). Прилози за историју грађевинарства у средњем Полимљу у 19.
веку. Филозофски факултет у Београду – Институт за Историју уметности. Београд.
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(руждију) и два хана.“17 Виђеније трговачке породице постају Борисављевићи, Ристићи, Стевовићи, Томићи, Цуцићи, Кубуровићи, Шећерагићи и многи други, који су имали велика имања, читлуке, држали
чипчије и трговали по Кнежевини Србији и великм градовима као што
су Сарајево, Дубровник, Призрен, Солун, Пешта, Беч...18
Породица Борисављевић чинила је окосниоцу трговачког пословања. У „Житијама...“ Милан М. Борисављевић (1858-1932) подесећа
да је „његов отац Мићо Борисављевић (1815 -1871) помогао многим
честитим, вредним и писменим људима у Новој Вароши да започну
посао.“ Међу њима помиње и Јеврема Кулића.19
Јеврем Кулић је рођен у Новој Вароши највероватније средином
19. века. Био је трговац и велепоседник. У трговачком пословању је
сарађивао са другим нововарошким породицама - Борисављевићима,
Стевовићима, Шећерагићима и Томићима. На свом имању у Дражевићима је имао прву ваљарицу у овом крају, а у другој половини 19.
века је подигао хан. Женио се два пута. Први пут девојком из Фоче,
која је после неколико година умрла. Са њом је имао двоје деце: Милоша и Јованку. Дрги пут је био ожењен Ристом Којовић из Нове Вароши и са њом је имао четворо деце: Раденка, Васу, Милицу и Оливеру. Потомци су се женили и удавали богатим и угледним нововарошких породицама. Син Раденко је оженио Стану, девојку из чувене
породице Борисављевић, Васа се удала у Зориће, Милица у Ђековиће,
док је Јевремова рођена сестра Васа (по којој је и ћерки дао име) била
друга жена Мића Борисављевића.20
У породици Кулић се одувек поштовала православна традиција
и њене светковине. Породична слава им је Ђурђевдан, Патријархално васпитање налагало је поштовање и послушност старешине куће,
старијих и свих мушких чланова породице. Породични ручак започињао је обичајем да газда Јеврем попије ракију, прексрсти се и први
започне обедовање. Новац се није трошио на луксузан живот, а свега
је било у изобиљу. Током године, кад прилике дозвољавају, путовало
се код бабине сестре на Пале, у Нови Пазар, а старији у Прибојску
бању. Кулићи су били монархистички опредељени. Изузетну важност
придавали су неговању добрих односе са суграђанима.
17 Ист. Цит: стр. 274
18 Ист.
19 Суботић, В. (1995). Ист. стр. 63
20 У породичном предању чувају сећање и на Др Стојана Кулића, психијатра, који је студије
медицине завршио у Прагу и био ожењен Чехињом. Живео је и радио у Београду.
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Уредни и лепо одевени за фотографисање газда Јеврем Кулић са породицом
друга половина 19. века

„Кулића хан“
друга половина 19. века
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На самом почетку 20. века у Новој Вароши се интензивније развија угоститељска делатност. Као транзитно подручје налазила се на
важним путевима који су повезивали привредно развијеније центре
Србије и Босне и Херцеговине. У главној чаршији почињу да се отварају гостионице и механе. Тако је и газда Јеврем одлучио да део
новца зарађеног од трговине уложи и прошири своју делатност, па
је на свом имању, тамо где се данас налази породична кућа Лала Ђековића, подигао хан. Био је то двоспратни објекат за преноћиште. У
приземљу је била гостионица у којој се служио кувани оброк и точило пиће, а на спрату је била соба за коначиште са неколико кревета.
Иза хана се налазило велико ограђено двориште, а у њему појата. Са
имања, које се простирало све до данашње магистрале, се косила трава и спремало сено за зимски период. Гости хана су били путници са
Пештера и Ужица, који би кренули у Сарајево, Вишеград, Приморје,
па у хану коначили и сутрадан настављали пут. У својим мемоарима
помиње га и Павле Приморац, први нововарошки апотекар: „Ускоро,
по уласку у Нову Варош, кола су се зауставила пред Кулића ханом.
Када је стао да и други путници изађу, возач ме упитао камо желим.
Замолио сам га да ме повезе до неког хотела, а он ми је тада објаснио
да је једино преноћиште у мјесту Кулића хан. Дошао сам до хана, гдје
сам затекао доста мјештана и службеника, а газда ми рече да има за
госте собу са три кревета, од којих је још један слободан, па га могу
добити ако хоћу. Ускоро се замрачило, па су у хану запалили петролејке, а дошло је и још нових гостију на картање, ракију, турску каву
и бучне разговоре.“21 „Кулића хан“ је престао је са радом изградњом
хотела 1937. године, а срушио се 1944. године.
Историја нововарошких градских кућа почиње средином 19. века
када трговци остварују пораст економске моћи. Кућа, својом величином,
савременим градитељским карактеристикама и унутрашњим уређењем,
постаје симбол њиховог материјалног и друштвеног положаја, којом ће
се, као средњи друштвени слој грађанства, издвојити. Прве градске куће
подигле су породице Бербовић (1855), Јован Ристић (1861), Мићо Борисављевић (1863), Тахир Шећерагић (1870), Урош Томић (1870), а касније и многи други. Подизане су на сопственом имању у главној улици,
која је била трговачко-занатски и угоститељски центар. Грађене у духу
времена, оне данас имају велики културно-историјски значај.
21 Генџић И. (2018). Апотека „Св. Ђорђе“ у Новој Вароши. Ужички зборник 42, Народни
музеј Ужице
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И газда Јеврем Кулић је изградио велику породичну кућу 1900.
године на свом имању, на Зебиновцу. Грађена је у стилу профане балканске архитектуре. Била је једна од најбољих кућа у чаршији, подигнута да задовољи све потребе бројне газдинске породице и њихових
новостечених навика. Кућа је двоспратна и има два улаза: један са
западне стране „из авлије“, где је била главна капија и одакле се улазило у приземље куће и други са источне стране, где је био улаз на
спрат са малом верандом. Приземље куће је зидано од камена (висине
2м, а зидови су дебели 50цм). У њему је била кухиња и просторије
помоћног типа (остава и магаза), у којима су се држале све намирнице
и алат за рад. У подруму је био и трап у ком се држао кромпир и друго поврће. Приземље и спрат повезују унутрашње дрвене степенице.
Спрат је грађен од чатме и на њему се налазе три собе: спаваћа соба,
соба за децу и велика „визитна соба“. На кући се налазе тзв. „демирли
пенџери“, са белим везеним завесама. На прозорима окренутим ка
главној улици, налази се ковано гвожђе. Собе су патосане, a на таваницама од шашоваца налазе се украсни детаљи на средини плафона.
Првобитни четворосливни кров био је покривен ћерамидом. На зиду
куће и данас стоји плоча са угравираним именом власника и годином
њене изградње.
Ентеријер куће, такође, изражава дух једног времена у којем трговци послују, путују и доносе из удаљених и богатих крајева луксузан намештај, одећу, сребрно посуђе, стилизоване лампе и свећњаке,
сервисе за јело и пиће, машине за шивење „Сингер“, вредне иконе,
зидне сатове, огледала, радио апарате и другу врсту скупоцене робе.
На подовима, зидовима и креветима налазе се ручно ткани вунени
ћилими са орнаменталним, биљним и антропоморфним мотивима. У
оно време био је то веома скупоцен део покућства. Зидове и комоде
красе породичне фотографије.
Централно место у соби за госте заузима велики овални сто, који
је временом преузео улогу огњишта из прошлости. За њим су приређивани свечани ручкови о верским празницима и другим пригодама. Изнад стола био би окачен најлепши лустер у кући.
Богата прошлост домаћинства и данас је видљива у Кулића кући,
која је прави мали музеј. На почетку 20. века, ослобођењем од турске власти, окосницу привредног развоја Нове Вароши и даље чини
слабо развијена трговина, занатство и пољопривреда. Нема евидентираних значајних инфраструктурних улагања. Развој образовања, културе и обнова цркава се одвија средствима ресорних министарстава
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Кнежевине Србије и прилозима грађана.Након смрти газда Јеврема
1905. године22, његов син Раденко (1883-1964), који је још од пунолетства почео да се бави породичним послом, преузима целокупно
пословање.23 Основну школу и нижу гимназију је завршио у Новој
Вароши. Оженио се 1910. године Стаком Борисављевић, струковном
учитељицом, ћерком Стевана Борисављевића.

Раденко Кулић са пријатељима, 1908.24

Имали су четири ћерке: Наталију, Сару, близнакиње Смиљу и
Босиљку (умрла након недљу дана) и Стану. Био је учесник Другог
балканског и Првог светског рата. Са српском војском је прешао Ал22 Према податку из породичне читуље.
23 У Адресару Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца за индустрију, обрт, трговину и пољопривреду из 1928. године Раденко Кулић је регистрован као гостионичар. Стр.755
24 На реверсу фотографије нема података о аутору. Посвету је написао Раденко Кулић 1963.
године и она садржи имена свих омладинаца:
С десна на лево: Раденко Кулић, Вуко Јовичић, Мирко Стевовић, Тихомир Цуцућ, Алекса
Томић и Нићифор Мичијевић
Стоје: Милан Трипковић, Тихомир Аночић, Мишо (?), Мишо Стевовић, Михаило Тановић и Алекса Цуцић.
С пушкама: Гојко Цуцић и Свето Драгојловић
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Раденко Кулић са мајком, полубратом и сестрама, 1909.

банију, а онда и учествовао у пробоју Солунског фронта. Носилац
је Албанске споменице и других војничких одликовања. Новчаним
прилозима је, као и друге газде, помогао изградњу Соколског дома и
Интернат „Кнегиња Зорка“ у Новој Вароши и многе друге добровотнорне акције.

Сестре Кулић - Сара, Смиља и Стана
159

УЖИЧКИ ЗБОРНИК
радова из области историје, културе и уметности ужичког краја број 44/2020

Од свих послова највише је волео угоститељство, па одлучује да
у граду подигне први хотел, који је носио породично име. Изградњу
је започео 1932. године, кредитом у Хипотекарној банци у Сарајеву,
на имању Гмизовића.25 О томе пише и Мр Павле Приморац у свом
сећању на почетак рада у Новој Вароши: „Кад сам 1932. године дошао у Нову Варош са намером да отворим апотеку, преко пута хана
затекао сам тада у градњи нови хотел, власништво истога газде.“
„Кулића хотел“ је међу првим јавним објекатима подигнутим
средствима једне породице и, без обзира на то што је постојао само
неколико година, има значајно место у развоју угоститељства у граду.
Почетак рада хотела је за Раденка Кулића значио почетак веома амбициозног бављења овом делатношћу. Хотел је отворен 1. фебруара
1937. године уз пригодну свечаност. О том догађају Миливоје П. Жугић је написао: „Стигосмо у Нову Варош. Пред новим, великим и модерним хотелом што га је подигао г. Раденко Кулић. Хотел пун. Улица
пуна. Поздрављам се са сапутницима и улазим у хотел. Маса света
стоји на ногама. Почело је освећење хотела. Говори стари национални радник г. Јевстатије Караматијевић, свештеник. Говори топло и
језгровито.“26 На отварању хотела госте је забављао Заим Имамовић,
реномирани певач босанске севдалинке.
Први нововарошки хотел је био изузетно модеран угоститељски
објекат на два спрата. У приземљу хотела била је савремено опремљена кухиња и ресторански простор са шанком, пианином и билијарским столом. Јела за госте су се спремала по европским рецептима.
На спрату су биле собе за спавање, све опремљене на најсавременији
начин. На постељини, као и на посуђу, био је угравиран монограм
породичног имена - „РК“. У једном делу објекта био је стан породице
Кулић са диванханом.
Године пред почетак Другог светског рата обележили су радни
успеси, тренуци среће, али и туге. Раденкове ћерке су у међувремену
стасале у лепе, образоване и вредне девојке, па су и просци пристизали. Сара (1914-1988) је била чланица Соколског друштва Нова Варош, у којем је од 1933-1934. године обављала функцију начелнице.
Удала се 1936. године за Милана Радовића, индустријалца из Чајнича.
У складном браку су живели до његове смрти 1957. године. Нису имали деце.
25 Правда 34, ист.
26 Златарске новости, 28. јануар 1982, стр.8
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„Кулића хотел“ на разгледници Нове Вароши, 30-тих година 20. века27

На последњим изборима у Краљевини Југославији, познатим и
као Децембарски избори, одржаним 11. децембара 1938. године, на
опозиционој листи „Блока народне слоге – др Влатко Мачек“, међу
кандидатима у нововарошком срезу био је и Раденко Кулић са освојених 55 гласова.28
Велика бол погодила је породицу када им је 1939. године умрла
ћерка Наталија од тубркулозе. Имала је само 25 година.
Када је почео Други светски рат, Раденко није напуштао Нову
Варош и своје послове, нити узео учешће у оружаним борбама, наклоњен југословенској монархији и њеној влади у изгнанству. Током
рата у његовој кући на Зебиновцу је једно време била смештена болница. Памти се да су у њој радили др Никола Козарац и Павле Приморац, апотекар.
У вихору рата, у „дану безвлашћа“, када није било партизанских
јединица у граду, Кулића хотел је у јесен 1943. године запаљен и изгорео у сукобу између мештана и неколицине Немаца, а са њим и породична документација. Цео догађај описао је Мирко Ћуковић:
27 Фотографије градских објеката и чаршје искоришћене за штампање четворокомпозитне
разгледнице. На реверсу разгледнице се налази штампана информација: „Издање Раденка
Кулића, Нова Варош“.
28 „Политика“, Год. XXXV, бр.10972, 13. децембар 1938, стр.4
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„ У првој половини октобра 1943. године партизанске јединице
су отишле из Нове Вароши на борбене задатке против Немаца. У
близини Нове Вароши није било непријатеља и угледни грађани ове
вароши су се окупили у хотелу Раденка Кулића да се договоре о одржавању реда. Док су се они договарали наишла су двојица четника
од којих се један звао Николић. Док је трајао састанак наишла је из
Ужица група гестаповаца са љотићевцем Ђурићем. Када су ушли гестаповци у хотел, један од њих је узео машинку од четника и бацио је
устрану. Николић је опалио тада из своје машинке и погодио смртно
овога гестаповца.
Гестаповци су за одмазду убили Милоша Ђајића и Лека Поповића, занатлије из Нове Вароши и запалили су хотел Раденка Кулића,
а са собом повели четника Николића.
У хотелском пожару погинули су Милош Кулић и Авдо Крџовић.
Пожар из хотела се проширио и на кућу Савке Восковић. Њен син
Богдан је покушао да угаси пожар у овој кући, али су га убили гестаповци.
Гестаповци су пошли кроз Нову Варош и купили одрасле мушкарце. На изласку из Нове Вароши смртно су ранили четника Николића и он је пао у јарак код Зифове чесме, где су га оставили.“29 Од
запаљеног хотела остали су зидови и плац.
После Другог светског рата породици Кулић је Законом о експропијацији ФНРЈ из 1947. године одузето целокупно имање осим куће
на Зебиновцу из 1900. године и нешто мало земље у граду. Нова социјалистичка власт им је одузела и плац на коме је био изграђен хотел
и на њему је првобитно направљен Дебатни клуб. У тој згради је касније била смештена Техничко–хемијска школа, затим Савез бораца, а
данас Комунално предузеће.
Раденко Кулић је после рата радио у Угоститељском предузећу
„Златар“, све до пензионисања.
Његова ћерка Смиља (1921-1999) се 1946. године удала за Љубишу Коруновића, инжењера шумарства, који је радио на овом подручју.
Родила је двоје деце, а онда је породица наставила живот у Београду.
Деца су била мала, а Смиља веома млада када јој је 1951. године погинуо њен муж. Вратила се у Нову Варош код свог оца, где је живела
све до смрти. Борила се да одржи кућу, свесна да је Раденко имао
само женску децу. Била је изузетно дружељубива, вредна, побожна
29 Ћуковић, М. (1979). Путовање у слободу. СИЗ културе Нова Варош, стр.643-644
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и поштована међу својим пријатељима, комшијама и суграђанима.
За причу о пријатељству са породицом Хајра Вефића, некадашњег
чипчије код њеног оца, а која је емитована у емисији Првог програма
Радио Београда, добила је награду. Била је чланица Кола Српксих сестара у Новој Вароши. Дочекала је три унуке. Након њене смрти, кућу
су наследила њена деца, Предраг и Мила, и Наталија Фратрић, ћерка
Предрага и Стане Власоњић, најмлађе Раденкове ћерке.

Родослов породице Кулић

Иако веома имућни, нововарошки трговци нису имали инфранструктурних улагања која би била значајна за њен даљи привредни
развој. Помагали су новчаним прилозима подизање и рад школе и обнову цркве. Ово је једна од ретких породица која је у граду сопственим средствима подигла објекат од ширег друштвеног значаја. У три
политичка режима (феудализам, монархизам и социјализам) доприносили су привредном развоју Нове Вароши и очувању српског националног идентитета. Поштовали су нововарошку мултикултуралност.
О настојању да сачувају људско достојанство, без обзира на догађаје
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и различите околности у којима су живели и радили, најбоље говори
сликовита Смиљина реченица, коју памте њени потомци: „Не заборављамо време ни кад смо јели из порцуланских тањира, као и оно
ратно, кад смо све стечено изгубили и јели из плеханих тањира, сретни што смо сви рат преживели. Памтимо да нам је кад је било најтеже
више помогла сиротиња него газдинске куће, које се нису показале
као добронамерне.“
Данас у Новој Вароши нема Кулића. Једини потомак ове породице који је остао у граду под Златаром је Предраг Педо Коруновић,
Смиљин син. Његова сестра Мила (Коруновић) Делић живи у Београду. Чланица је Удружења „Старе куће Србије“, па и у свом завичају
настоји да укаже на њихов велики културно-историјски значај. Као
део породичног наслеђа брижно чува породични албум и читуљу.

Породична читуља30

30 Упис умрлих Кулића и других ближих сродника у породичну читуљу започео је Раденко
Кулић од 1. јануара 1946. године. Преци уписани пре наведене године уписани су по
предању и сећању углавном његове мајке Смиље. На почетној страни Раденко Кулић
пише: „Стара читуља од пре 150 година изгорела је 21. октобра 1943. године.“ Матична
књига умрлих за Општину Нова Варош постоји тек од 1946. године. Претходна црквена
евиденција уништена је током Другог светског рата.
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Кулића кућа на Зебиновцу изграђена 1900. године

Закључак
Градски идентитет реконструише се, између осталог, и на основу
идентитета, улоге и функције знаменитих породица и њихових чланова у одређеној средини. Развој нововарошке градске породице посебно је значајан од средине 19. века, када долази до интензивног развоја
трговине, што ће допринети порасту економске моћи многих породица, чије старешине постају угледни и утицајни грађански друштвени
слој, који ће унапредити привредни и друштвени живот. Осим подизања градских кућа, које се својим пространством, врстом материјала и начином уређења разликују од дотадашњих, богати трговци су
имали пресудну улогу у креирањеу градског ентитета, привредном и
друштвеном просперитету и очувању националног идентитета.
У Новој Вароши, међу бројним трговачким породицама истакли
су се, својим радом и патриотизмом, потомци Јока Кулића. Неколико научних студија указује да су пореклом из Пиве, из старе Херцеговине, одакле су у нововарошки крај дошли крајем 18. века након
Друге велике сеобе. Стечени капитал трговином улагали су и у развој
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угоститељства у Новој Вароши, у којој је газда Јеврем у другој половини 19. века подигао хан, а његов син Раденко први модерни хотел
који је носио породично име. У вихору Другог светског рата, октобра
1943. године, „Кулића хотел“ је запалила група Немаца. Нова социјалистичка власт је после рата укинула остатке феудалног система и
донетим законима одузимала власницима велике земљишне поседе, а
приватне привредне објекте претварала у друштвену својину. Тако је
и породици Кулић од иметка стицаног век и по, државним реформама
остала само породична кућа из 1900. године.
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GRAVESTONES DEVOTED TO YOUNG PEOPLE ON VILLAGE
CEMETERIES IN WESTERN SERBIA

Summary
In all times and all cultures cemeteries represent the places of cult.
Human nature is to aim at immortality, which resulted in creation of the
grave as the last material proof of our existing that is to say our final
dwelling place. One of the specific types of tombs that is the main topic
of this work are tombs devoted to young people. The first written tombs
devoted to boys and girls appeared around the middle of xix century. Small
and poor in an artistic way, they were also poor in words. When stonemason
art was developed, these tombs got rich textual and pictorial dimension
on transition from xix to xx century, that made them different from other
monuments. In this work there is the analysis of ten tombs which were
found during the terrain researches in villages in Western Serbia. The
tombs are sorted chronologically, from the oldest to the newest. They are
different in texture, shape, material as well as the epitaph. It is obvious that
in sense of contents and aesthetics these types of tombs reached the climax
in the first half of xx century. The separate group of tombs that belong to
this period consists of tombs made of sandstone which are, due to their
soft texture and practical way of processing, characterized by first of all
rich pictorial images of the deceased and after that various geometrical and
other kinds of ornaments. The second half of xx century is characterized
by gradual transition to the monuments made of marble, so that the shape
of monument got different manifestations. Contemporary time parallel to
the development of technology of monuments manufacture, brought a type
of their unification, even when it is about gravestones devoted to young
people.
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ИСЛАМСКИ ОБИЧАЈИ И КУЛТУРА У ДЕЛИМА
ЈЕЛЕНЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ И (ПИСМА ИЗ НИША
– О ХАРЕМИМА) И БРАНИСЛАВА НУШИЋА
(РАМАЗАНСКЕ ВЕЧЕРИ)
Апстракт: Вишевековно присуство турске управе на нашим територијама довело је до ширења оријенталних елемената, културе и начина живота. Дух Истока, био је присутан у животима свих становника Отоманског царства без обзира на конфесионално опредељење и
огледао се у начину одевања, језику и другим елементима. Књижевно
стваралаштво народа Отоманске империје је дубоко прожето Истоком, па ни српска књижевност није изузетак. Писци са наших простора су имали директан контакт са оријентом па је због тога њихово
стваралаштво у већој мери прожето истичњачким елементима.
Оријентални дух је у већој или мањој мери присутан у радовима свих већих српских писаца: Драгутина Илића, Војислава Илића,
Алексе Шантића, Светозара Ћоровића и бројних других. Нарочито
се дух Истока осећа у стваралаштву Бранислава Нушића и Јелене Димитријевић о којима овај рад и говори. Ови писци су под утицајем
оријента, пишу о оријенту, али њихови радови садрже и хетерослике
оријенталног друштва.
Бранислав Нушић (1864–1938) се сврстава међу најпознатије и
најпризнатије српске писце. Нарочито је познат по својим комедиографским делима док је његов ,,некомедиографски опус“, како се
чини неправедно потиснут. Књига „Рамазанске вечери“ представља
збирку приповедака чије су радње везане за орјентално друштво.
За разлику од Бранислава Нушића који се цени као један од
највећих српских писаца, Јелена Димитријевић (1862–1945) спада у
ред заборављених писаца српске књижевности.
1
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Њено дело „Писма из Ниша – о харемима“ се може описати као
епистоларно путописно дело. Међутим, оваква класификација дела се
не може узети као најпрецизнија јер се у њему могу уочити и ауторкине антрополошке претензије, односно настојања да опише начин
живота муслимана из Ниша уз детаљан опис обичаја.
Дело садржи и ауторкине хетерослике о нишким муслиманима
из којих се наслућују њени утисци и ставови које она саопштава у
писмима својој пријатељици. Познато дело ове ауторке је и роман
„Нове“.
Рад се састоји из два дела. У првом делу под насловом „Рамазанске вечери“ Бранислава Нушића, говори се оријенталним елементима
и исламским обичајима и култури у приповеткама из поменуте Нушићеве збирке. У другом делу под насловом „Приче о харемима“ –
Јелене Димитријевић, говори се о свадбеним обичајима муслимана и
њиховој култури виђеној из угла Јелене Димитријевић која је у Нишу
присуствовала спровођењу неких обичаја.
Кључне речи: хетерослике, аутослике, орјент, обичаји, писма,
приповетке, исток, ашик, севдах, турцизми

„Рамазанске вечери“ Бранислава Нушића
Збирка приповедака „Рамазанске вечери“ Бранислава Нушића,
садржи приповетке са тематиком из оријенталног амбијента. Писац
у својим приповеткама говори o догађајима и људским судбинама у
друштву у коме важе источњачки културни обрасци и начин живота.
Збирка се појавила након вишегодишњег Нушићевог боравка на
Косову и у Македонији, где је директно долазио у контакт са оријенталним светом. Дакле, његова искуства са Истоком су непосредна:
он се са оријентом није упознавао кроз дела других писаца; Нушић
је живео у таквом друштву. Међутим, и поред тога, Нушићев став о
исламу и оријенту до данас није значајније изучаван.
Читајући приповетке, долазимо до закључка да Нушићев став о
исламу и оријенту није нимало једноставно дефинисати. У својим
причама, аутор са пуно топлине описује ашик између младих, говори
о првим љубавним искуствима која се стидљиво скривају у друштву у
коме први ашик мора да буде последњи – онај за цео живот. Писац се
диви оријенталном шаренилу, мудрим учењацима и верским вођама,
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лепим женама и оријенталној архитектури. Нушић искрено саосећа
са тешким људским судбинама својих јунака, из чега се види пишчев
хуманизам: човек је човек, ма ком друштву припадао и које вере био,
а идеалног света нема нигде, ни на Истоку ни на Западу. Мајка Сали
Пича и млада Ђулсима деле сличну судбину и писац кроз њихове ликове изражава свој став о човеку као трагичном бићу.
Међутим, са друге стране, описујући трагедију својих јунака, Нушић као да наводи читаоца да заузме критичан став према друштву
које је својим строгим принципима посредно или непосредно ту трагедију изазвало. Ипак, можемо рећи да је Нушићев став према оријенталном друштву као друштву високих моралних вредности, старинских обичаја и уважаване традиције начелно позитиван. Зато са толико пажње и топлине описује прве љубавне доживљаје међу младима.
Мада, ни овде није изостала његова критичко-комичарска нарав: Зилфија помоћу ноћне враџбине и огледала покушава да угледа лик свог
будућег мужа.
Приповетке из „Рамазанских вечери“ обилују оријентално-исламским културним елементима које је са толико пажње, познавања
и посвећености могао да унесе у свој рад само писац који је живео у
таквом друштву и о њему има непосредна сазнања.
Најпре, језик, као битан културни маркер, у Нушићевим приповеткама се одликује ијекавицом, употребом великог броја турцизама,
у појединим случајевима цитирањем Кур’ана, као и употребом израза
на турском језику. Самим тим, језик у великој мери даје оријентални
призвук његовим приповеткама. На основу језика, бисмо тешко могли да локализујемо и географски определимо приповетке Бранислава Нушића. Најпре, употреба ијекавице упућује на то да се радња
приповетки могла дешавати у Босни.
Међутим, истражујући ову проблематику, Иван Шоп закључује
да то није могуће јер је Босна у времену настанка ових приповедака била под аустроугарском влашћу, а Нушић помиње турску власт
и чиновнички апарат у својим причама (Шоп, 1982: 98). Због тога се
намеће закључак да је употреба ијекавштине вештачка и са циљем
постизања оријенталног призвука приповедака.
У језику је употребљен велики број турцизама чије значење Нушић објашњава у фуснотама и појашњењима која прате текст. На
појединим местима, аутор чак и целе реченице исписује на турском
језику:
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„Лијеп је замбак, лијеп је ђул,
Каранфил и феслијен,
Најлепша је Зилфије,
Сен с’н бен’м ескиден!“ (Нушић, ( ): 166).
„Џан’м гиби севдикче сени
Ђојнум, еј афет
Ђостермедин асла бана
Хич руји мухабет“ (Нушић, ( ): 238).
Оваква употреба турцизама и турског језика показује Нушићево
изузетно познавање турске лексике и терминологије, као и оријента
уопште. Он зна да ашик у оријенталном друштво бива праћен севдахом и љубавном песмом. Зато употреба песама на турском језику употпуњује слику оријенталне културе.
Поред језика, Нушић свој оријентални колорит употпуњује и
верским исламским елементима, као битним елементима оријента.
Поводом настојања да верно дочара оријентални колорит он помиње
Кур’ан и суру Ја’син (једно поглавље из Кур’ана):
Том се приликом обично чита или збори глава ,,Иа Син“, а Садќ
хануме је знала напамет свих осамдесет и три њених сура. Неколико је пута већ поновила ,,Иа Син“ и увијек гласом јасно ударала на
суру, која гласи: ,,Слава ономе који је створио све парове, како међу
растињем које земља производи, тако и међу вама људима, и међу
стварима које људи не познају... А када и пети пут Садќ хануме заврши ,,Иа Син“, ријечима о Алаху: ,,Кад он хоће, да нека ствар буде, он
рекне: Буди! И она буде...“ (Нушић, ( ): 158–159).
Можемо уочити да је Нушић овде направио можда и једину
омашку у свом познавању исламске религије. Наиме, Ја’ син је сура
у Кур’ану која има 83 ајета. Суре су поглавља у Кур’ану, а ајети су
реченице и пасуси – делови сура. Тако да Ја’ син не може имати 83
суре, већ ајета.
Своје познавање оријента Нушић доказује описима одеће, вредности и животног стила својих протагониста. Строго, патријархално
друштво оријента, високи морални захтеви и посвећеност Исламу,
изнедрили су обичај да се девојке рано назову девојком и удавачом. У
таквом друштву, девојке рано ступају у брачне односе, а своју спремност за удају показују покривањем, односно облачењем пече и фереџе.
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Нушић је, како се чини, критичан према оваквом оријенталном адету
(обичају). Због тога он карикира задевојчавање Бејтул-агине Зинише,
која иако покривена девојчица (чиме се означава њена спремност за
удају), узима прашину у руке са намером да је несташно баци на Јонуза – свог дојучерашњег друга у игри. Ипак, младе године нису препрека Зинишиним и Јонузовим родитељима да их венчају и поводом
тог венчања направе велику свадбу.
Коначно, Нушићев став о оријенталном можда најбоље илуструје
текст посвете Јовану Илићу, са почетка збирке, када писац каже: „Па
у тако пространоме цартву, има и тих горостасних планина и чаробнијех језера; мудријех дервиша и лијепих жена; блиставијех шедрвана
и хладовитијех теферича; мириснијех бахшча и тијеснијех сокака; високијех минарета и нискијех тороња; тајанствених харема и топлијех
хамама; шаренијех наргила и ормали алтипатлака; ћетене халве и руменијех портокала; миснијех пилава и модријех маслина. И већ што ти
нема, и зенђина и фукаре и бијесна и покорна и разлија и па р’суза и
инсана од сваке руке и од свакојака адета и дина” (Нушић, ( ): 135–136).
„Приче о харемима“ Јелене Димитријевић
Дело „Писма из Ниша – о харемима“ Јелене Димитријевић је путопис написан у облику писама у којима списатељица преноси своје
утиске, запажања и слике културе која је за њу помало егзотична. За
време свог живота у Нишу, списатељица присуствује муслиманској
свадбеној церемонији која траје неколико недеља. Церемонију и обичаје ауторка описује са доста путописне објективности. Међутим,
своја осећања поводом неких обичаја или догађаја Димитријевићева
често износи сасвим субјективно, допуштајући својој осећајности потпуну слободу.
Приказ дела можемо започети питањем о списатељичином ставу
према оријенту и муслиманској култури. Изражени патриотизам и национализам који се наслућује из ауторкиног првог сусрета са Нишом,
брзоплетог читаоца могу навести на погрешан закључак:
„О свето место! Пет столећа си стењло под турским јармом а свака ти је стопа земље крвљу поливена из које изниче твоје ослобођење!
На бедему градском лепрша се застава српска – славећи правду Божју
и слободу твоју. Полумесец уступи место злаћаном крсту, поклони му
се и нестаде га“ (Димитријевић, 1986: 4–5).
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Међутим, након пажљивијег читања и упознавања са делом Јелене Димитријевић можемо да закључимо да је основна идеја ове феминисткиње борба за права жена и протест против друштава која спутавају женску слободу сматрајући је мање вредном и која заговарају
став да: жена вреди онолико колико јој вреди род.
На њен став о оријенту не можемо дати једноставан одговор.
Оријентално друштво, ауторка описује као строго, патријархално
друштво у коме жена знатно зависи од мужа, брата, оца. Иако има позитиван став према неким обичајима и са одобравањем гледа на неке
културне елементе, ипак дубоко у њеном изразу може се назрети латентан став еманциповане европске жене о европској супериорности
над оријентом. Такав став Јелене Димитријевић се може објаснити и
као природан став феминисткиње која у оријенталном друштву види
затворен систем који угрожава слободу жена.
Тако, ауторка осуђује своју пријатељицу која се отворено подсмева обичајима оријенталне свадбе, али након те осуде, ауторка тихо и
за себе додаје, да иако се нечему малко и насмеје то не мора учинити
наглас: „Па оне не знају чаршијски ред, нису цивилизоване, зато се
нећемо зугледати на њих, рекох озбиљно. После се осмехнух и додадох, али врло, врло тихо: Ако се баш нечему малко и насмејемо, не
морамо, што рекла ова кадуна ач’к“ (Димитријевић, 1986: 186–187).
Коначно, списатељичин став о оријенту можда најбоље илуструју
следеће речи Слободанке Пековић: „Примећује и добре и лоше стране
турских обичаја. Чини јој се ситничав уговор у којем се набрајају све
ствари које млада доноси, без обзира што тај уговор штити жену ако
је муж отера. Иронична је према забрани венчавања рођака, јер се
због очувања имања забрана често крши. Благонаклоно описује рухо
и накит, али са презиром еманциповане Европљанке говори о шминкању и малим козметичким операцијама. Ипак, она се не подсмева
другачијем осећању за лепо и када је у (непријатној) ситуацији да се
њена пријатељица гласно смеје, њен бес се обрушава на Српкињу која
је сујетна и нетолерантна“ (Петковић, 1986: XIII).
Путописи Јелене Димитријевић са посебном пажњом описују
обичаје, вредности и друге елементе оријенталне културе. Источњачки дух њеним путописима даје језик богат турцизмима, оријентално-исламским изразима и реченицама написаним на турском језику.
На тај начин се доприноси оригиналности текста и, према речима
Слободанке Пековић, „тако се текст оживљава, даје му се неопходна
аутентичност и егзотичност“ (Пековић, 1986: XIII).
174

др Енис М. Макић

У њеном тексту није изостала ни употреба турског језика који је
списатељица добро познавала. Тако, љубавну симболику појединих
предмета ауторка описује на турском. Наиме, саставни део источњачког ашиковања чини и слање поклона и појединих предмета вољеним
особама који имају одређену симболичку поруку. С тим у вези Димитријевићева на следећи начин објашњава те симболе:
„ Ђагат: сен’н дерд’нден хич бир јерде дурмам ра’ат! (хартија: с
твога јада нигде нисам мирна). Пиринач: акл’мдан чикмејс’н хич! (пиринач: никако ми с ума не силазиш)...“ (Димитријевић, 1986: 210–211).
Централно место у путопису Јелене Димитријевић заузима опис
Хајријине свадбе. Ауторка у целини описује овај догађај почев од
тренутка када младожењина породица долази да види невесту, преко
њене просидбе, венчања, потписивања брачног уговора и размене дарова, одласка у харем, шминкања, облачења и припреме невесте, до
њене прве брачне ноћи са младожењом. Цео свадбени церемонијал
је детаљно описан. Описима обичаја који прате свадбену церемонију
као и других културних елемената који су карактеристични за оријент,
ауторка приступа на објективан начин. Она описује доследно оно што
види на свадби или у харемима. Такви описи су егзактни. На пример,
тренутак када рођаци младожење долазе да виде невесту и одлуче да
ли је она за њиховог младожењу, Димитријевићева описује на следећи начин: „Када дођу да је виде, она уђе к њима, направи темена и
седне наспрам њих. Хануме је гледају: ако им се допадне, пију каве
полако, да би је задржале дуже, не допадне ли се – брзо“(Димитријевић, 1986: 14).
Са истом објективношћу, Димитријевићева описује и просидбу:
„С Божјим допуштењем, с пророковим одобрењем: моју кћер Хајрију,
твоме сину Али ефендији дајем. И онда устадоше, нежно грлећи се
притискиваху једна другој образ на образ“ (Димитријевић, 1986: 26).
Међутим, неки обичаји код ауторке изазивају запрепашћење.
Зато, након њиховог објективног приказа ауторка често изражава
и свој субјективан став. На пример, обичај да жена пољуби мужа у
чело, руку и ногу, чиме симболички показује покорност свом мужу,
код ауторке изазива највеће чуђење и неодобравање. Овакве културне
вредности су несхватљиве за еманциповану Европљанку.
Као феминисткиња, Јелена Димитријевић свет посматра из женског угла. Тако је и комплетна свадбена церемонија описана са аспекта удаваче. Врло мало је описа оних обичаја који су спровођени у
кући младожење. Кроз целу церемонију ауторка прати Хајрију и до175
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минирају они обичаји које спроводи невеста.
Коначно, приказ свадбених обичаја у „Писмима из Ниша“ Јелене
Димитријевић можемо схватити као протест фминисткиње и јасно
изражен животни став једне жене која долази из културног система
супротног оријенталним животним принципима. Можда ће најбољи
одговор ставовима Јелене Димитријевић дати једна од ханума из
нишких хамама: „Госпоја, не ли знаш, дек онај који не знаје туђо да
поштује не си може своје да милује?“ (Димитријевић, 1986: 136).
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ISLAMIC TRADITIONS AND CULTURE IN THE WORKS of
JELENA DIMITRIJEVIC (LETTERS FROM NIS – About harems)
AND BRANISLAV NUSIC (Ramadan evenings)

Summary
Oriental elements are more or less present in Serbian literature in almost
all periods of its development. This can be explained by the proximity
of the oriental cultural framework and direct experiences of writers with
Eastern culture.
Literary creation of Branislav Nusic and Jelena Dimitrijevic is deeply
imbued with Orientalism. Although their attitudes about Oriental society
are somehow different, the similarity of some elements can be seen in the
works of these authors as well. First of all, similarity can be noticed in
language. There is a large number of Turkish words and the use of Turkish
language in the works of both authors. This contributes to the originality of
the text and oriental overtones of narration. Both writers cultivate (raise)
deep interests in oriental culture. The subjects of their interest are customs,
lifestyle, value predispositions and other cultural elements. Also, both
authors show the interest in man and his fate in such a society.
However, the perspective from which these two authors observe the
Orient are somehow different. Nusic is a humanist, he knows that no one
system is perfect, and, as a critic of the government, he felt it on his skin.
Therefore, he is not so critically defined to the Orient, but he is more
interested in human destiny in such a society. As a humanist, he certainly
does not like the oriental custom of early marriage of girls – who have not
seen the world still. On the other hand, the writer is positively inclined
towards the old morality, rectitude and honesty.
Jelena Dimitrijevic looks at the Orient and Oriental cultural elements
from the perspective of feminists. Therefore, she is positively inclined
towards those oriental elements which, in her opinion, humanize the role
of woman. For example, although she, as an emancipated European girl
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refused Muslim girls to makeup her eyebrows, she cherishes affection
towards the need of woman to be beautiful and to aspire (strive) to that
beauty in terms of her tradition and culture.
However, the author’s later works, such as, for example the novel
Nove, openly show her attitude about the Orient as a closed system in
which women do not have a favorable position and they should fight for
their rights. Thus Dimitrijevic starts from the premise that Western women
enjoy more rights than women in the East.
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ФИЛОЗОФИЈА ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИЗМА У
АНГАЖОВАНОМ ГРАФИЧКОМ ИЗРАЗУ

Апстракт: Рад на докторском уметничком пројекту Филозофија
егзистенцијализма у ангажованом графичком изразу – изложба литографија односи се на анализу и сагледавање визуелног и вербалног језика, којим су се у свом раду служили егзистенцијалистички
оријентисани уметници и књижевници и који се заснива на постојању
и универзалности језика несвесног. Пратећи начин имплементације
егзистенцијалистичког израза, паралелно у ликовним и литерарним
формама, рад настоји да укаже на универзалност и трајност језика
који се налази у основи књижевних и ликовних упоришта, која даље
служе као позорнице за објашњење филозофских постулата. Обухвативши идеолошко-политичка, егзистенцијална и друштвена питања,
која су пресудно утицала на књижевно-уметничка ангажовања, као
и на формирање личних ставова уметника и књижевника прве половине двадесетог века, настојала сам да представим процес (раз)обличења људског лика у областима њиховог рада и деловања, али и
начине преплитања ових токова и њихове узрочно-последичне везе.
Уметнички део пројекта, конципиран као визуелно-теоријско истраживање, чини серија графичких листова, груписаних у две целине: графике средњег и графике великог формата. Визуелизација егзистенцијалистичког језика у графичком ликовном изразу остварена је
кроз формалне елементе радова, избором теме и мотива.
Цртачки поступак је део концепта рада: представља визуелну метафору којом се сугерише идејна усмереност целокупног пројекта.
Двојакост у начину градње цртежа (додавањем и одузимањем боје)
указује на тему и кључне појмове рада: искориштеност, усамљеност,
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угроженост, страх. Метафорично поистовећење са телесним отиском,
као архетипом људског присуства, симболично је супротстављено
идеји отуђености и дезинтеграције друштва и његове јединке.
Визуелна форма радова, избор мотива и цртачког поступка заокружују целину израза којим се опредмећују постављене хипотезе.
Основни мотив се уопштава и преображава у канал за увођење психолошких подстицаја, док су формални елементи дела одабрани као
крајње сугестивни и асоцијативни, јасно читљиви сигнали и, као такви, упућују на постојање јединства и универзалности егзистенцијалистичког језика.
Кључне речи: егзистенцијализам, графика, несвесно, цртеж, литографија, отуђеност, дезинтеграција, универзалност, апсурд, идентитет, простор, време, етичко.
УВОД
1. Предмет истраживања
Кроз идеолошка кретања, детерминисана друштвеном и политичком кризом, кроз егзистенцијална и социјална питања, која су условила ангажовања уметника и књижевника прве половине XX века,
пројекат прати процес (раз)градње лика човека на подручју уметности
и књижевности, њихово преплитање и облике међусобног утицаја и
паралеле (етичког и естетског). Пратећи начин имплементације идеја
филозофије егзистенцијализма паралелно у ликовним и литерарним
формама, у раду се настоји дати приказ грађе универзалног језика
несвесног, којим су се егзистенцијалистички оријентисани уметници
и књижевници служили као начином преношења филозофских постулата.У средиште свог интересовања егзистенцијалисти су поставили
стварног човека, али и одређене категорије које утичу на формирање
личности – сагледава се историјско и социолошко поље утицаја, њихови узроци, последице и мeђуоднос.
У теоријском делу пројекта, паралелно са анализом егзистенцијалистичког језика, образложен је процес рада и примењени елементи
ликовног језика. Почетак истраживања ове теме датира из 2010. године, када сам у оквиру мастер академских студија започела истраживање одређених тема. Графички листови реализовани у оквиру
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последњег циклуса студија концептуално се и у избору ликовног медија надовезују на радове претходног. Питања идентитета, апсурда,
одговорности појединца и ангажованости, која су делимично анализирана у претходном раду, налазим као средишње мотиве докторског
уметничког пројекта.
2. Циљ истраживања
Основни циљ рада био је доказивање идеје о трајности и универзалности егзистенцијалистичког језика засновног на језику несвесног, а то је подразумевало увођење неколико важних потциљева истраживања:
1. визуелизација егзистенцијалистичког језика у графичком ликовном изразу,
2. активирање подсвесних, урођених процеса и механизама посматрача,
3. постављање теоријских оквира рада и анализа паралела и
међусобног утицаја етичког и естетског,
4. указивање на актуелност и свеприсутност егзистенцијалистичких тема,
5. синтеза одређених знања различитих дисциплина о заједничим предметима истраживања и
6. увођење дидактичких циљева.
Докторски уметнички пројекат ће и у свом теоријском и у свом
уметничком делу настојати да дâ допринос у смислу бољег разумевања егзистенцијалистичке мисли у ангажованој књижевној и ликовној форми. Истраживање ће указати на свеприсутну актуелност егзистенцијалистичких тема у односу на модерног човека и савремена
друштвена кретања. Основне идеје рада кореспондирају са савременим друштвеним токовима и самим тим чине тему и идеју пројекта
актуелном.
3. Основне хипотезе рада и методе истраживања
Писани део рада односи се на сагледавање процеса разградње људског лика постављањем и анализом паралела између књижевно-фило181
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зофских дела и ангажованог ликовног израза у првој половини XX
века. Основна хипотеза рада јесте идеја о постојању универзалног језика несвесног и да се управо овим језиком служе егзистенцијалисти
у процесу транспоновања филозофских идеја у књижевно-уметничке
форме.
У раду се наизменично сагледава начин остваривања егзистенцијалистичких идеја и егзистенцијалистичког језика у књижевно-филозофским и ликовним уметничким формама, које имају активну улогу међусобних коректива.
Пројекат представља интердисциплинарно истраживање и укључује резултате до којих су дошле и друге науке, а од посебног значаја
за рад била су сазнања психологије и филозофије. Референце, којима
сам се у раду служила, могу да се сагледају у оквиру две главне групе.
Прва се односи на књижевно-филозофска дела Кафке, Камија, Бекета,
Сартра и других, док друга група обухвата ликовна дела експресионистичког и дадаистичког правца, мада сам се у раду више ослањала
на њихове ставове него на саму естетику покрета.
4. Структура рада
Пројекат је конципиран тако да, поред теоријске експликације, у
практичном делу обухвати серију графика, насталу током докторских
студија на графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Београду. Структура теоријског дела замишљена је као интеракција пет
основних поглавља.
Уметнички део пројекта обухвата серију графичких листова
средњег и великог формата. У овај део пројекта инкорпорирани су одређени резултати до којих сам дошла експерименталним путем. Арнхајмове теорије форме представљале су нарочито значајне референце за овај рад. Водећи се његовим идејама, али и оним до којих сам
дошла сопственим истраживањима, у раду сам тежила представљању
одређених егзистенцијалних категорија: осећања страха, тескобе,
угрожености и отуђености.
Пошто ликовна теорија нуди прегршт метода и становишта помоћу којих може да се посматра једно ликовно дело, одлучила сам
да применим анализу коју је Миодраг Б. Протић изложио у књизи
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Облик и време1. Користећи Протићев модел сагледавања четири слоја
уметничког дела, на најобухватнији начин представљени су формални ликовни елементи, али и идејна усмереност пројекта, објашњени
су утицаји, као и резултати и циљ рада. Према Протићевом моделу,
уметничко дело чине четири слоја: (1) физички, (2) пластички или
феноменални, (3) предметни и (4) значењски слој.
Пошто радови постоје у свом физичком облику, није било потребе
за задржавањем на првом, физичком слоју, те се могло приступити
сагледавању преостала три. Пластички и предметни односе се на визуелни аспект радова, док четврти, значењски слој представља концептуалну основу за претходна два.
У првом поглављу, Филозофија егзистенцијализма у књижевно-уметничким токовима прве половине двадесетог века, постављени су
идејни и филозофски оквири пројекта и облици транспоновања егзистенцијалистичких идеја у споственом раду. Наредно поглавље, Феноменални слој рада, односи се на сагледавање ликовних елемената и
њихове организације, али као дела универзалног језика, који је примењиван не само у ликовним уметностима, него и у књижевности,
како би се исказали основни постулати филозофије егзистенцијализма. Треће поглавље, Предметни слој рада, представља појашњење
избора и значења мотива, док је у четвртом, Значењски слој рада, изложен основни концепт пројекта, његово место у структури једног
ширег система и приказ одређених процеса који су утицали на његово
формирање. У петом поглављу презентована је серија радова – литографија, настала у периоду 2012–2015. године, као и концепт поставке докторске уметничке изложбе.
1. ФИЛОЗОФИЈA ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИЗМА У КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИМ ТОКОВИМА ПРВЕ ПОЛОВИНЕ
ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
Филозофија егзистенцијализма је имала дубок одјек и изузетно
снажан утицај на развој уметности и литературе XX века. Питањима
људске егзистенције бавили су се и књижeвници и уметници дефинисаног периода, али су се и поједини филозофи, у свом раду, отварали
ка литерарним формама. Будући да суштинска питања егзистенција1

Протић, Миодраг Б, Облик и време, Београд, Нолит, 1979.
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листичке филозофије нису постављена у XIX веку, него сежу много
даље у прошлост, те остају актуелна и данас, није могуће одредити
њене тачне границе и оквире. Неоспорна је трајност и ширина егзистенцијалистичког покрета, чији се зачетак веже за скандинавског
писца и филозофа Кјеркегора и схватање да на поједина (егзистенцијална) питања претходна филозофска учења нису дала адекватан
одговор, а затим се наставља преко Јасперса, Хајдегера, Сартра,
Мерло-Понтија, Камија, Кафке, Брехта, Бекета и др. Кјеркегорово
схватање егзистенције везано је за, тзв. религиозну струју. У средиште своје филозофске мисли поставља до тада споредне категорије
(страх, кривица, усамљеност). Његово схватање идеје о одговорности
поједница пред животним изборима постаје један од основних постулата филозофије егзистенцијализма, што ће, касније, довести до
успостављања односа појмова егзистенције и есенције.
Пратећи струју којој припадају Сартр и Ками, где је појам егзистенције неодвојив од атеистичких предуслова, развој егзистенцијалистичке мисли може се везати за слабљење дотадашњих верских и
идеолошких утицаја на уређење и обликовање живота. Међутим, и
овде треба истаћи одређене контрадикторности: Ками не одбацује у
потпуности идеју Бога и наде. У Миту о Сизифу пише: Није потврђивање Бога оно што је доведено у питање, већ само логика која
води ка њему2 и: (...) исто као што нема апсолутног материјализма
(...), исто тако нема ни потпуног нихилизма. Чим изрекнемо да је све
бесмислено, изразили смо нешто што има смисла. (...) изабрали смо
да истрајемо чим нисмо пустили да умремо, и тиме признајемо неку
вредност животу, макар релативну.3
Егзистенцијализам је неретко сматран негативним филозофским
правцем, који наводи на песимистичан закључак о људском битисању.
Говорећи о апсурдном покушају човека да живот рационално сагледа, тешкоћама и покушајима да се снађе у дехуманизованом свету и
непостојању неке више сврхе која га надилази и божанског апсолута,
егзистенцијализам, парадоксално, даје наду. Ослободивши га терета
вишег смисла, егзистенцијализам приморава човека да преузме одговорност за сопствене одлуке и судбину. У делу Егзистенцијализам је
хуманизам, Сартр пише: „Избор је могућ у једном смислу, али оно што
није могуће, то је: не изабрати. Ја могу свагда изабирати, али морам
2

Ками, Албер, Есеји (прев. Горица Тодосијевић и др.), Београд, Паидеиа, 2008,
128.3 Исто, 643.
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знати, ако не изаберем, такође изабирам“3.У роману Мука Сартр
наглашава чињеницу да је човек осуђен да мисли и да је у сваком
тренутку одговоран: „Ако бих себе могао спречити да мислим! Покушавам, успевам: чини ми се да ми се глава пуни димом...и ето опет
почиње: „Дим...не мислити... Нећу да мислим... Ја мислим да нећу да
мислим... Не треба да мислим да нећу да мислим. Јер то је опет мисао.“ Значи никада неће бити краја?5
Свођење филозофије егзистенцијализма у оквире трагичног, песимистичног или нихилистичког је неодрживо. Свака филозофија
не-значења почива на противречности самом чињеницом да се изражава.4 Ово ослобођење од Бога, судбине и није значило апсолутну
слободу, напротив. Од човека се захтева да промишља о моралном, о
свакој одлуци, о значењу одговорности и могућности избора.
1.1. Атеистички правац филозофије егзстенцијализма
Сартр и Ками су најзначајнији филозофи-градитељи егзистенцијалистичке мисли двадесетог века. Ками повезује егзистенцијалистичке идеје са социјалистичким друштвеним уређењем и пише: (...)
социјализам је (...) питање куле вавилонске која би била подизана без
Бога, не да би се са земље досегнуло до небеса, већ да би се небеса спустила на земљу.5
Сартр тврди да човек није, него ствара и да он постаје биће само у
тренутку доношења одлуке. Основне постулате егзистенцијалистичке филозофије Сартр настоји да дефинише у Бићу и ништавилу и
чувеном манифесту Егзистенцијализам је хуманизам. У филозофији
егзистенцијализма Сартр проналази структуру која у средиште свог
занимања поставља појединца, а као предмет свог интересовања означава и оне категорије које утичу на развој индивидуе. Простор за
повезивање егзистенцијалистичких идеја са реалним животним токовима, Сартр види у марксизму.
Ђукић, Стефан, Егзистенцијализам као последњи позив на одговорност, http://
stefandjukic.com/2012/04/27/egzistencijalizam-kao-poslednji-poziv-na-odgovornost/, Страница посећена: 21.08.2015. у 18:56. 5 Сартр, Жан-Пол, Мука (прев.
Вук Драговић), Београд, Култура, 1964, 137.
4 Исто, 212.
5 Ками, Албер, Есеји (прев. Горица Тодосијевић и др.), Београд, Паидеиа, 2008,
254.
3
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Сартр тражи од модерног писца да буде непрестано ангажован,
одговаран за судбину света. (...). Пригрлити епоху, по Сартру значи
социјално се ангажовати (...), заложити се на суштинским питањима времена. Књижевност и уметност су само специфични видови
тог ангажовања.6
1.2. Филозофија апсурда
Идеја апсурда је израсла из филозофије егзистенцијализма.У
Миту о Сизифу9 Ками наводи како осећање апсурда настаје из поредбеног односа једног чињеничног стања и извесне стварности, односно, да се апсурд не налази ни у једном елементу овог поређења, него у
њиховој супротности. Свест о постојању апсурда не значи ништа друго до буђење, спознају раздора. (...) у свету одједном лишеном илузија
и јасноће, човек се осећа као странац. То је изгнанство без повратка
јер је човеку одузето сећање на изгубљену домовину или нада у обећану земљу. Тај раздор између човека и његовог живота (...) је управо
осећај апсурдности.10
Ками, ипак, тврди да је апсурдан став на делу незамислив. У
Побуњеном човеку, залази у потпуну крајност и поткрепљује своје
тврдње наводећи пример човека самоубице, који, одлучујући се за
смрт, ипак брани неку вредност. Свест о апсурду, отпор и побуна обузимају једном пробуђеног човека и он се, издижући изнад сопственог
бића, ставља у одбрану етичких норми.
Драма апсурда настоји да комуникацију са посматрачем оствари
мењајући уобичајену форму драмске радње и примењујући специфичан облик изражавања. Апсурдно казивање и лишавање речи њиховог
значења, редуковање класичне драмске радње, одсуство јасно дефинисаних временско-просторних категорија и увођење театралности
гестова и ликова – антихероја, представљају њене оквирне стилске
карактеристике. Театар апсурда настоји довести гледаоца у стање зачуђености и навести га на размишљање о призору пред којим се налази.

6

Живковић, Драгиша и др. (уред.), Речник књижевних термина, Београд, Нолит,
1985, 157.9 Ками, Албер, Мит о Сизифу (прев. Весна Ињац), Београд, Моно и
Мањана прес, 1999. 10 Исто, 28.
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2. ФЕНОМЕНАЛНИ СЛОЈ РАДА
Анализа феноменалног слоја односи се на сагледавање визуелних
елемената као дела језичког система, којим су се у раду служили егзистенцијалисти како би објаснили своја филозофска становишта. У
раду је примењен интердисциплинаран приступ у доказивању претпостављених идеја о универзалности егзистенцијалистичког језика.
Кориштена су сазнања других дисциплина, која обухватају распон од
психологије до физике, како би се дошло до одређених закључака.
Ови закључци су упоредо са ликовним примењивани у анализи дела,
као додатног коректива који је уведен у рад.
2.1. Могућности графичке технике равне штампе као дела процеса
реализације ангажованог израза
Литографија, као графичка техника, у потпуности је одговарала
теми и идеји пројекта, с обзиром да је и настала као плакатска, пропагандна уметност. Захваљујући могућности брзог и јефтиног бележења
и умножавања слике и текста, графика је кроз историју кориштена као
средство брзог ширења и размене информација, што је и одредило
њену улогу ангажованог медија. У последња два века она преиспитује
своју социјалну улогу. За разлику од сликарства и вајарства, далеко
је доступнија ширим масама, што је квалификује као најбољи проводник ангажованих идеја и израза.
Техничке могућности литографије, које омогућавају извођење,
очување и умножавање директног и експресивног цртачког поступка
као и накнадне интервенције, одредиле су даљи развој идеје. Трагови отисака тела, као манифестовање присутности/одсутности и израз идентитета јасно се могу пратити од Клајнових Антропометрија
уназад преко сенки у Хирошими, изгребаних зидова логорских крематоријума и Вероникиног убруса до преисторијских отисака шака у
пећини Гаргас. Цртачки перформанс и замисао кориштења сопственог тела као шаблона или инструмента који ће оставити траг на површини камена сугерише, дословним увођењем тела у простор уметничког дела, ритуално и симболичко присуство.
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2.2. Организација графичког листа
Арнхајм (Моћ центра) тврди да значење дела произилази из међусобног дејства активирајућих и уравнотежујућих сила. У сопственом
раду супротстављала сам вредности одговарајућих сила и поигравала
се њиховим међусобним односима на различите начине, али сам у
сваком тренутку настојала да имам у виду целину и (у коначници) сам
тежила остваривању њихових хармоничних односа.
Статичност композиције, изузимање физичких покрета, битуменски, тамни тонови супротстављени (контролисаном) експресивном
рукопису, брзом бележењу и снажном светлосном контрасту, резултирали су истовремено смиреном и пулсирајућом структуром. Од
израде почетних скица, па све до њихових финализовања у облику
графичких листова, водила сам се мишљу и осећајем да статична
композиција својом онеспокојавајућом мирноћом може веома снажно
да зрачи немиром. Бекет је у својим драмама неретко користио статичност као средство казивања, односно, наглашавао је немогућност
да се било шта каже и учини7. Одбацује збивање (класичну драмску
радњу), а неприродну мирноћу, тишину и статичност користио да
укаже на лишеност сваке могућности. Јасне, компактне форме људских тела израњају пред посматрача из тамних, тескобних простора
у којима се укида и поједностављује све што није људско присуство,
чак и сам простор.
Правоугаони формат радова наметнут је логичким захтевом централне вертикале. Вертикални формат, насупрот хоризонталном,
одражава уздизање и симболичну човекову борбу. Хоризонталност
је знак пасивне стабилности. Велики формат, својим димензијама и
пулсирајућим рукописом, увлачи посматрача у свој простор. Вртложна атмосфера израста из идеје супротстављања две основне замисли
које кореспондирају у овој серији радова: схватање феномена људске
отуђености и настојањa да се интензивира присутност фигуре. Одлучивши се за наведени формат радова, имала сам у виду традицију
која прати његову функцију и околности под којима се одабира. Ако
се повуче линија испод мање или више јасних друштвених норми и
7

Неактивност је чекањем претворена у акцију.Чин чекања је противречан, јер
је комбинација чињења нечег и чињења ничег. Јевтовић, Владимир, Чекајући
Годоа – Драма XX века, http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/
zbornikfdu/10/02/show_download?stdlang=ser_lat,
Страница посећена: 15. 05.
2015. у 17:06.

188

Др Јелена Луковић

правила, по којима је велики формат вековима припадао политичкој
и верској аристократији, а затим и његовог скандалозног отуђења и
национализације, у XIX веку, могао би се донети закључак да формат
својом величином, у ствари, наглашава изузетну важност теме.
Са становишта центричности, Арнхајм, у књизи Моћ центра, наводи како разликујемо ексцентричан и центричан композициони систем.У целокупној серији радова уочљиво је усмерење вектора увис.
Примењено на претходну конотацију, закључује се како пирамидалност композиције и усправност фигуре јасно наглашавају примену
ексцентричног система у обликовању композиције. Ексцентричан систем подразумева увођење још једног, другог центра, чији положај у
односу на примарни одређује усмерење вектора. Конкретно, основни
(динамички) центар на представљеним фигурама налази се у пределу
стомака, док секундарни образује положај главе. Сагледавањем организације композиционих елемената уочавају се два јасна принципа
њиховог уређења унутар графичког листа: (1) пирамидална композициона шема и (2) вертикална (окомита) композиција. Пирамидалност
композиционе шеме је принцип примењен на највећем броју графичких листова. Образује се везивањем призора за доњу хоризонталну
ивицу рада и његовим усмеравањем навише, али и распоредом и деловањем одабраних формалних ликовних и композиционих елемената: положајем тела и његовим стремљењем увис, дијагоналама створеним усмереним погледом, распоредом (ритмом) тамних површина
и светлосних концентрација итд.
Иако сам тежила смиреној композицији, настојала сам да потпуну
парализованост избегнем уношењем минималне динамике око централне осе. Физички покрет јесте изузет, али контрапостом и природним слегањем тела остварен је низ смерова који осцилирају око
централне вертикале. Ово одступање сам сводила на најмањи могући
угао. Настојала сам да остварим хармоничност смерова и покрет доведем на најмању меру.
Сугестију кретања/покрета8 настојала сам да остварим заједничким деловањем и међусобним супротстављањем одређених елемената. Експресиван рукопис и бојене мрље, којима је изграђен цртеж,
треба да допринесу утиску вибрирања и треперења површине. Узди8

Василиј Кандински наводи проблем погрешног тумачења појма кретање, те
даље пише како га у својим разматрањима ликовних елемената замењује појмом
напетост.
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зање фигуре и њено усмерење увис има двојаку улогу. Прва се тиче
активирања и сталног супротстављања дејству гравитационих сила,
које настоје да привуку тело девојке, док је друга улога симболична9.
Уздићи се и показати лице значи пружити отпор, борити се, бити свестан сопственог јаства.
Поигравање перцепцијом посматрача нарочито је присутно на
највећим графичким листовима, где је представљање фигуре у природној величини и најуочљивије. Према законима визуелног опажања, велики формат посебно појачава утисак физичког растојања од посматрача. Ипак, и поред димензија формата, представљени призори дубоко су
интимистички. Стављањем ових феномена једног уз други, наглашавају се јасно њихове супротне појаве и амбивалентан утисак целине.
2.3. Анализа цртачког поступка
Анализу цртачког поступка треба започети истицањем једне јасне карактеристике ове серије радова – реч је о цртежима. Цртеж је у
мојим радовима примаран. Сваки пролаз који му претходи има функцију само у односу на последњи пролаз – сам цртеж.
Градња цртежа се одвијала двојако: додавањем и одузимањем
боје. У првом случају, боја је утискивана на површину литографског
камена без посредника. Цртачки поступак градње цртежа отисцима
прстију и дланова концептуално одговара идеји целокупног пројекта.
Отисак прста или длана, као најједноставнији шаблон примењен
у раду, представља архетипски знак, који симболично сажима одређене идентитетске категорије, али у рад укључује теме искориштености
и безначајности појединца, рањивости и страха. Феномену људске
отуђености симболично је супротстављен отисак – знак постојања и
идентитета.
Својеврстан пандан радовима насталим додавањем, представља
серија радова која је грађена одузимањем, гребањем и разарањем набојене површине камена. Намера је довођење (раз)градње цртежа у
везу са идејама угрожености и насиља.
Метафорично дезинтегрисање (форме) обележило је књижевност
9

За човека је вертикалност антрополошка димензија у правом смислу те речи
и симболизује уздизање људске врсте. Гарден, Нанон и др, Ларус, Мали речник
симбола (прев. Гордана Бреберина и Бранко Ракић), Београд, Лагуна, 2011, 610.
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и уметност прве половине XX века. Џојс дезинтегрише речи, Бекет и
речи и радњу, а Кафка разобличава људско биће у његовој целокупности. У ликовним уметностима на сличан начин разграђује се и форма и садржај. Експресионизам, дадаизам, кубизам и други изми прве
половине XX века различитим видовима деконструкције рефлектују
опште стање духа и атмосферу времена.
Kако Росенберг10 пише, оно што се уради рађа могућност за нову
мисао, а материјали који се користе у раду, било књижевном, било
уметничком, преображавају се у средства за достизање нових дубина.
Иако сам се у раду ослањала на почетне скице и претходне анализе,
током процеса цртања долазило је до извесних одступања, као последице управо оваквих процеса о којима говори Росенберг. Започињање
сваког рада, сваки гест, почетак је новог односа између уметника и
његовог дела, односа у ком једна страна делује на другу мењајући и
преображавајући њену површину, док друга страна, преображавајући
се, ствара нове импулсе. Овакав начин међусобног деловања резултирао је чињеницом да је сваки наредни рад исходио директно из претходног, да се хронолошка линија њиховог настајања може посматрати
упоредо са линијом која одражава појављивање одређених стилских
елемената.
У графици уобичајен линеарни цртачки поступак у мојим радовима се раствара у мрље и флеке и као такав постаје њихов главни формални елемент. Пошто нема визуелног представљања покрета, једино
линија у мом раду представља физичку манифестацију кретања – реалног покрета четке или руке. Линија, образујући површине, обликује
приказ тако што одваја осветљене зоне од зона сенке. Оваквим начином обликовања контрастним односима и не примењујући значајне
линеарне разлике, фигура се учвршћује у првом плану, док се простор
иза ње поједностављује и тек назначава игром светлости и сенке.
Настојала сам да радове градим супротстављајући статичну
композицију брзом бележењу, како бих остварила стање у ком они
истовремено зраче унутрашњом затвореношћу и онеспокојавајућим
пулсирањем. Овакав напон, према законима визуелног опажања, настаје између облика (у овом случају мрља, флека и површина) где је
контраст снажно изражен и уколико њихова међусобна удаљеност и
однос изазивају просторну напетост.
10 Росенберг, Харолд, Огледи о послератној америчкој уметности (прев. Јасмина

Карабег и др.), Нови Сад, Прометеј, 1997.
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2.4. Светлост као филозофска и психолошка компонента дела
Присуство/одсуство светлости за човека је била једна од најснажнијих фасцинација и даље бављење овим феноменом захтевало би озбиљна истраживања. Стога сам се у раду ограничила на коришћење
светлости у изражавању и градњи психичких стања. Начин на који
ћемо да препознамо и доживимо слику зависи и од светлосних интервала и њиховог ритма. Стога је неопходно да степен светлине прати
основну замисао. Светлосне концентрације су те које воде око посматрача кроз призор или указују на значење дела.
Обликовање фигуре и простора се остварује деловањем различитих светлосних квалитета, од дубоке таме до површина осветљених
снажном светлошћу. Снажна светлост, чији је извор постављен бочно од представљеног призора, одваја и истиче планове, али и поједностављује просторну организацију рада. Простор, у који је призор
смештен, прилично је недоречен. Он се назначава једино хоризонталном/окомитом линијом или игром сенки на зидовима.
Светлост својим распоредом и градијентом моделује и фигуру и
простор и наше перципирање његове дубине.У целокупној серији радова кориштен је само један, бочни светлосни извор – више њих онемогућило би формирање дубоких, тамних сенки. Призори су осветљени
вештачким извором светлости. Манипулација начином осветљавања
омогућило је одвајање призора од спољног света и стварање позорнице на којој ће се он даље одвијати. Кориштење вештачког светлосног
извора наводи на закључак да се призор дешава ноћу или у простору
у који природна светлост не може да допре. Овакви, подрумски простори, асоцирају на мирис мемљивости и мучну атмосферу, док ноћни
призор наглашава улогу таме као филозофског чиниоца радова.
Оштро, сабласно осветљење тежи стварању тескобне атмосфере,
те на неуобичајен начин осветљава лица и фигуре обликујући снажне светлосне акценте и тамне сенке. Израстајући из неприродне, наглашене светлости, сенке немају подређену улогу већ представљају
активан фактор у градњи стања анксиозности и осећаја угрожености
и узнемирености. Снажан светлосни контраст, контролисана експресија, приказ психичких стања, средства су која користим у градњи
портрета модерног човека.
У XX веку светлост се трансформише у психолошку и филозофску компоненту дела. Узнемирујућа светлост протеже се од експресионистичке до Бекетове грађе као саобликујући елемент дела, а њена
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јачина и интензитет варирали су од заслепљујућег блеска до онеспособљујуће таме.
Разумна, дневна светлост осветљава човека много више него што
би он то желео. Управо таква светлост мучи Антоана Рокантена, главног јунака Сартрове Муке: Савршен дан за размишљање о себи: та
хладна светлост коју сунце баца као неку пресуду без милости на
створења – она мени улази кроз очи; осветљен сам, изнутра, једном
осиромашавајућом светлошћу. Четврт часа било би довољно, (...) да
доспем до врхунског гнушања над самим собом11. За Сартра, светлост
је окидач једног много дубљег процеса самоспознаје на који његов
јунак није спреман и који код њега изазива мучнину. Ова неспремност и одбијање да се сагледа истинско стањe ствари и суочи са њима,
заједничка је црта свим ликовима ствараним у светлу филозофије егзистенцијализма.
Kључни догађаји Камијевог Странца на исти начин су праћени
изразитим присуством или одсуством светлости, која усмерава пажњу
посматрача на кључна збивања. За време наизглед баналног излета,
на који Мерсо одлази са пријатељима, долази до одсудног догађаја у
роману.
Ишао сам лагано према стењу и осећао да ми је чело набрекло од
сунца. Сва та врелина ме је притискала и спутавала кораке. А сваки
пут кад бих на лицу осетио њен врели дах, стиснуо бих зубе, стегао песнице у џеповима, напрегнуо сву своју снагу да савладам сунце и
ону магловиту опијеност која се на мене сручила. При сваком млазу
светлости који је избијао из песка, из побелеле шкољке или крхотине
стакла, вилице су ми се грчиле.
...............................................................................................................
Било је то оно исто сунце као и оног дана кад сам сахранио мајку,
и као и тада много ме је болела глава и све су ми жиле куцале под
кожом. Због ове врелине коју више нисам могао поднети, коракнуо
сам напред. Знао сам да је то глупо и да се нећу ослободити сунца
ако се помакнем за један корак. (...) А тада, не дижући се, Арапин
тргну нож, који ми показа на сунцу. Светлост шикну на челик и учини
ми се као да ме дуга, блистава оштрица погоди у чело.У истом часу
зној скупљен у обрвама потече одједном низ очне капке и прекри их
млаким и густим велом. Ова копрена од суза и соли заслепи ми очи.
Осећао сам само како ми сунце као цимбал удара по челу и нејас11 Сартр, Жан-Пол, Мука, (прев. Вук Драговић), Београд, Култура, 1964, 27.
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но, блиставо сечиво како сева на ножу стално упереном у мене. Овај
усијани мач палио ми је трепавице и копао очи. Тада ми је све заиграло пред очима.С мора је допирао тежак и врео дах.Чинило ми се
као да се небо нада мном широм отворило и као да из њега пада огњена киша.Напрегнух се свим својим бићем и рука ми стеже револвер.
Обарач окину, додирнух глатко испупчење дршке, а тада уз прасак, у
исто време резак и заглушан, све поче.Са себе стресох зној и сунце.1213
Фигурама, у овој серији радова, као да није намењено трајно постојање. Њихова егзистенција је танана, несигурна, зависна само од
трајања светлосног извора, који делује као да ће сваког тренутка утихнути и да ће се фигуре вратити у мрак из ког су ишчупане. Светлост
у овој серији радова има амбивалентан карактер. Она је животворни
инструмент потраге, она осветљава, али њена светлост осиромашује
и узнемирава. Фигуре су осветљене мучном, разоткривајућом светлошћу и показују тенденцију да се отргну и од светла избаве.Тежња
фигура окренута је избављењу у тами. Све што сија – види, бди, што
је ужи трак светлости, то је продорније надгледање.14 Оваква светлост доживљава се као непријатељска и угрожавајућа. Она је уљез у
окриљу таме. Она захтева суочавање појединца са светом, али најпре
са самим собом.
3. ПРЕДМЕТНИ СЛОЈ РАДА
Предметни слој често је неразлучив од претходног, феноменалног
слоја и тешкоћа у њиховом разазнавању зависи од равнотеже њиховог
односа. Неретко се предметни слој меша и са последњим, значењским
слојем, мада он нема својства визуелног. Протић наводи три различита вида односа пластичног и предметног: (1) превласт предметног, (2)
равнотежа пластичног и предметног и (3) превласт пластичног над
предметним.15
Албер, Странац, https://www.scribd.com/doc/20706215/Alber-KamiStranac. Страница посећена:
13 .05.2016.у 15:51.
14 Митровић, Милан, Форма и обликовање, Београд, Научна књига, 1987. (друго
допуњено издање), 100.
15 Протић, Миодраг Б, Облик и време, Београд, Нолит, 1979, 178.
12 Ками,
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У сопственом раду, тежила сам остваривању равнотеже пластичног и предметног. Пројекцију унутрашњег осећања и реализацију почетне идеје настојала сам да остварим како мотивом, тако и деловањем одабраних ликовних елемената. Одредивши фигуру као основни мотив, имала сам у виду традицију која прати приказ људског тела
у историји уметности (XX века).Тежине традиције била сам свесна, не
само у избору мотива, него и у одабиру ликовне дисциплине, графичке
технике, начина рада и ликовних елемената. Одабрани мотив је био
широко поље у ком сам могла да се крећем, истражујем и којим сам
могла да манипулишем како бих исказала сопствено поимање одређених егзистенцијалних категорија. Свесно сам, у појединим фазама
рада, нарушавала уобичајена схватања о природи графичког медија и
ликовног компоновања како бих дала већи значај концепту рада.
3.1. Портрет као социолошка забелешка
Полазна замисао уметничког пројекта и градња социјалних, историјских и теоријских оквира рада заснована је на различитим филозофско-књижевно-уметничким идејама. Теоријске референце, којима
сам се у раду служила, јесу књижевнофилозофска дела Камија, Кафке, Бекета, Брехта и Сартра, док су ликовна полазишта углавном дела
експресиониста и дадаиста, иако сам се више ослањала на њихове
теоријско-филозофске ставове у обликовању егзистенцијалистичке
мисли, него на њихов (анти)естетизам.
Портрет је кроз свој историјски развој увек одражавао духовно
и политичко стање друштва; представљао је начин да се изнесе порука и став (било кроз критику, било кроз глорификацију). Ако се на
тренутак осврнемо на мотив људског лика у уметности од преисторије наовамо, уверићемо се да људска фигура, односно њен приказ у
ликовним уметностима, има карактер, како је Шуваковић навео, (...)
социјалног идеолошког хијероглифа или прецизније монете у размени
значења, смисла и вредности у друштву.16Људски лик је кориштен
као обредни артефакт у религијским и магијским ритуалима.
16 Шуваковић, Мишко, Филозофске играчке театра; Филозофија, естетика,

поетика, стилистика, политика и теорија постмодерног театра и
перформанса, са извесним детаљима о балету, плесу, опери, музици и
театрализацијама теорије, 59, у https://www.scribd.com/doc/12966980/
Mi%C5%A1ko-%C5%A0uvakovi%C4%87-FilozofskeIgra%C4%8Cke-Teatra,
Страница посећена: 28.10.2015. у 10:09.
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Посматрање лица (и покрета) насупрот нама одражава исконску
потребу и способност да се проникне у карактер и прочита намера. За
разлику од вербалног начина комуникације, порука која се одашиље
невербалном комуникацијом не слаби и не губи снагу преносећи се од
једне до друге особе. Не само да је лако прочитати, протумачити или
поновити туђу експресију него је врло вероватно да ћемо суочени са
изразима туге, бола и патње доживети уосећавање, идентификовање и
уживљавање у емоционално стање другог, односно – емпатију17.
Будући да је идејна замисао пројекта захтевала остварење најнепосредније везе са посматрачем, одлучила сам се за портрет и фигуративно као начин комуникације. Моја намера била је усмеравање
пажње посматрача и активирање унутрашњих механизама у каналу
комуникације уметник – дело – посматрач. Користећи се крајње једноставним и асоцијативним елементима и примењујући одређене законе психологије визуелног опажања, настојала сам да радове учиним читљивим подражајима.
Визуелна форма радова, тема и медиј нису случајни. Примена наведених елемената била је неопходна како би целина радова пружила
одговарајућу представу идеје којом сам се бавила у пројекту. Настојала сам да идеје егзистенцијалистичке филозофије инкорпорирам кроз
формалне елементе радова и њихов језик учиним јасним и читљивим.
Идеја градње разградњом присутна је, како у ликовним уметностима, тако и у књижевности. Бекет, на пример, у својим делимa
приказује морално распадање друштва кроз телесно пропадање јунака уобличавањем портрета ових ликова од преосталих елемената
људскости, док је код Кафке присутна потпуна метаморфоза људског
бића.
За овај пројекат идеја портретног приказивања значајна је као социолошка забелешка.Ослањајући се на искуства експресионистичког
покрета, моја намера била је да прикажем фигуру која означава колективно биће, а не индивидуу. Као и у књижевности, одабрани мотив
представља платформу за представљање филозофског становишта.
Отуђена фигура супротстављена је крајње интимном цртачком поступку и јавља се као сугестија и пројекција личног доживљаја човекове егзистенцијалне трагичности. Субјективно осећање и визија
изражени су кроз једно, усамљеност и огољеност, без непотребног
декора, оптерећивања бојом и компликовањем композиционом струк17 Емпатија (грч. εν - у; и грч.παθος) – осећање, страст.
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туром. На радовима великог формата представљена је симболична и
монументална женска фигура у ентеријеру. Било да је је реч о профилу, полупрофилу или анфасу, на радовима је увек присутно лице, скоро по правилу усмерено директно ка посматрачу. Овакво усмеравање
погледа искључује сваку евентуалну акцију или деловање, сем оног
које се остварује између портретисане и посматрача. У овој тачки долази до укрштања идеја и закључака теорије ликовне форме, психологије и књижевности о статичности као метафори идеје о људској
онемогућености. На овај начин, осветљава се још један универзални
елемент језика егзистенцијалистичког филозофског система – појам
мировања/кретања који се даље директно везује за схватање улоге
времена и простора.
3.2. Идентитет и метаморфозе
Лице и кожа нису срж нашег идетитета, али су свакако медијум
који поседујемо да изразимо себе, било да је реч о њиховоj модификацији или користећи се најједноставнијим и најуниверзалнијим језиком – мимиком и говором тела.Тело физичким манифестацијама
јасно одражава унутрашња, психофизичка стања. Како Филип Комар наводи, тело нас пружа у свет омотавајући наше биће, али нас
истовремено од света одваја и штити.18
Овај пројекат јесте субјективна пројекција ставова, али се акценат рада врло брзо пребацио на сагледавање деформација друштвеног
бића, односно личности као микрокосмоса, те тако један у мом раду
не носи лично, него утеловљује колективно.У претходном поглављу
анализирана је визуелна форма радова, избор мотива и цртачки поступак. Одабир мотива био је условљен захтевима и циљевима на које је
пројекат, у својој коначници, требало и да одговори. Узевши у обзир
појаве којима сам се бавила, али и захтев за остварењем најнепосредније везе са посматрачем, портрет и фигуративно наметнули су се као
најбољи начин остваривања и изношења на видело19 одређених идеја.

18 Comar, Philippe, The Body Beside Itself у Jean Clair (уред.) La Biennale di Vene-

zia, 46. Esposizione Internazionale d’Arte. Identity and Аlterity: Figures of the Body
1985/1995, Venice, Marsilio Editori s.p.a, 1995.
19 Портрет (лат. protrahere) – изношење на видело.
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Тело и телесност, утеловљење, лице, кожа, отисак – сви ови појмови повезани су са идејом идентитета и представљају кључне елементи (појмове) који се провлаче кроз цео рад, било у идејном, било
у извођачком смислу. Приказ трага тела, његовог отиска или остатка,
понавља се изнова кроз целу историју човечанства, симболично изражавајући људско прсисуство/одсуство.
Идентитетска криза XX века огледа се како у његовом губитку,
тако и у паничној потрази за новим. Отуђење познатог и метморфоза
неприкосновених вредности довела је до човекове саморедукције као
последице унутрашње несигурности и страха. Губитак дотадашњих
идентификационих категорија резултирало је тражењем смисла у новоизграђеним или колажирањем отпадака старих са којим би се човек
новог доба могао поистоветити, или у њима пронаћи заштиту.
Бекетови ликови се из романа у роман, губећи један по један слој,
трансформишу у бића у назнакама. Своје личности Бекет своди на
стања, на остатке и овај процес редукције сасвим јасно може да се
прати: личности у Крају партије20 су обогаљене, у Не ја21 Бекетови
ликови су сведени на делове тела. Осећај бола, смрада, незадовољства, страха, глади и хладноће ипак су неки показатељи живота или
онога на шта се живот свео. Бавећи се идентитетом, Бекет у појединим делима своје личности оставља анонимним, означавајући их само
словима, а у неким чини њихово постојање независним од времена.
Ликови се у Бекетовим делима претапају из једног облика у други и
изнова започињу своје трагање. Лични закључак је да његове личности утеловљују једну једину слику – слику човека XX века и његово
стање екстремне алијенације и несигурне и угрожене егзистенције.
Мотив редукције и трансформације нарочито је присутан у
Кафкином књижевном опусу. Деформације и извитоперености и човека и живота, које истовремено происходе и сливају се једна у другу,
представљају основну тематику Кафкине литературе. Сетимо се примера два најзпознатија Кафкина лика – преображеника: К-а22 и Сам-

20 Бекет, Самјуел, Крај партије (енгл.Endgame, франц.Fin de partie), први пут

изведена 03.04.1957.године у Royal Court Theatre у Лондону.

21 Бекет, Самјуел, Не ја (енгл. Not I), први пут изведена 22.11.1972. године на

Фестивалу Семјуела Бекета у Repertory театру Линколн Центра у Њујорку.
22 К. – главни јунак Кафкиног романа Замак. Кафка, Франц, Замак (нем. Das
Schloss), објављен 1926.године.
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се23. Први се смањује и редукује под теретом неухватљивих бирократија, задржавајући само почетно слово свог имена, док је код другог,
претварајући се у кукца, метаморфоза у потпуности остварена.
Експресионистички покрет, за који се идејно у раду највише
везујем, окреће се визијама, деформацијама, гротескном, унутрашњем
и несвесном. Разградња форме, кидање реченице, насиље над језиком
(визуелним и књижевним) гестови су којима су се експресионисти
служили у настојању да прикажу мучнину постојања. Апсурдне ситуације, унакажени и заостали ликови наглашавају отуђеност модерног човека, његову немоћ и онемогућеност, ограниченост живота и
бесмисленост трајања.
У тумачењу света и изразу може се уочити велика сродност књижевних и уметничких токова прве половине XX века. Окретање унутрашњем, осећај страха и беса, социјална критика, ангажованост,
отуђење и халуцинаторне визије, нити су које доводе у везу књижевно
стваралаштво са ликовним уметничким покретима: експресионизмом
и надреализмом, са дадаизмом и експресионизмом и у крајњој линији
са реализмом. Експериментисањем са новим начинима изражавања
уводе се ликовне уметности и књижевно стваралаштво у потпуно
нову епоху, али као никада пре, акценат се ставља на етичко.
XX век приказ је столетног осипања, метаморфоза, трансформација и деформација и личног и друштвеног идентитета, чије стадијуме јасно можемо пратити кроз различите књижевно-уметничке правце. Метаморфозе животних идеала и животног поретка алегорично
су у литератури приказане кроз метаморфозу човека у прашњава документа или кукца, његово огољавање, сажимање и свођење на физиолошка стања. Ликовне уметности на нарочит начин претварају XX
век у галерију портрета модерног човека (и друштва).
3.3. Простор и време као актери драме
Схватање и дефинисање појма простора и појма времена мењало
се и развијало упоредо са свешћу човека. Додавање одређених категорија које их дефинишу, филозофских или математичких, људске су
творевине. XX век доноси нову перцепцију времена и простора. У
23 Грегор Самса – главни јунак Кафкине приповетке Преображај; Кафка, Франц,

Преображај (нем. Die Verwandlung), објављена 1915. године.
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XX веку појам простора, добија шире значење и обухвата нове категорије попут унутрашњих простора, а неретко и потпуног укидања простора. Открића у области психологије умногоме су утицала на уметнике и књижевнике и у сферу њиховог нарочитог интересовања поставила просторе унутрашњег и несвесног. XX век уводи специфичне
перспективе приповедања, временске и просторне. Трансформација
доживљаја простора, какву сусрећемо у Кафкиним или Бекетовим
делима, демонстрира унутрашње токове свести ликова. У Јазбини24
и Преображају25, простор се из уточишта преображава у тамницу и
симбол отуђености. И Бекетови простори губе своје позитивне одлике и претварају се, баш као и Кафкини, у гробнице својих станара. У
делу Крај партије26, простор је (...) склониште од шупљих цигала, у
земљи без живота покрај мртвог мора у коме живе четири растрзана људска бића у различитим крајностима бола и понижењу, чекају
смрт.27 Како радња одмиче, тако се сценографија премешта у област
унутрашњег простора: (...) унутрашња стварност постаје једина
стварност, а скривено и психолошко царство постају у суштини неразлучиви.31
Не постоји строго дефинисана естетика ликовних покрета прве
половине XX века у правом смислу те речи.Усваја се естетика ружног
и страшног, разградња композиције и форме и насиље и над ликовним и над књижевним језиком. Иако поједини уметници напуштају
фигуративност, док други прихватају натуралистички стил, концептуализација простора, и код једних и код других, има значајну улогу у
приказивању њихових тематских интересовања.
Клаустрофобични Бекманови простори преображавају се у раним
Гросовим радовима у узнемирујућа, хаотична попришта на којима
се обрачунава са конзервативним грађанином и немачким милитаризмом. Ото Дикс на својим платнима додаје веристичку димензију
простору, међутим, у графичком изразу простор се поједностављује.
Овакво поједностављење сагледавања простора као код Дикса, су24 Кафка, Франц, Јазбина (нем.Der Bau), објављена 1931.године.
25 Кафка, Франц, Преображај (нем. Die Verwandlung), објављена 1915. године.
26 Бекет, Самјуел, Крај партије (енгл.Endgame, франц.Fin de partie), први пут

изведена 03.04.1957.године у Royal Court Theatre у Лондону.
27 Шиди, Џон Џ, Комична апокалипса краља Хама (прев. Надежда Вуковић) у
Предраг Тодоровић (приређ.), Бекет, Београд, Службени гласник, 2010, 258.31
Исто, 258.
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срећемо и у графичком опусу Кете Колвиц. Пратећи ову нит у њеном
раду, јасно се може сагледати трансформација простора у сваком наредном циклусу. Најпре се простор гради шкртом игром две-три плохе, снажним контрастом мрачног простора у који се смешта призор и
јаког светлосног извора, да би био потпуно укинут у серији дрвореза
и литографија које настају у времену након завршетка Првог светског
рата.
На сличан начин као и са простором, граница манипулисања временом растеже се до тачке у којој се време у потпуности укида. Заустављено време, неодређено време или време које је истекло, постаје
саобликујући елемент књижевно-уметничких дела. Ишчекивање,
прекраћивање времена, ликови који се налазе на крају животног пута
– све су ово мотиви које доприносе стварању слике онемогућеног човека и атмосфере неизвесности и страха.
Апсурдност логике, као један од стубова егзистенцијалистичке
филозофије, Бекет настоји да примени у поимању времена у готово
свим својим делима. Извртање хронологије догађаја за Бекета представља средство којим доводи читаоце у стање збуњености и тим
окончава њихову улогу пасивних прималаца информација. У комаду
Чекајући Годоа, Бекет укида линеарни континуум: време се не протеже ни у прошлост нити ка будућности. Понављањем првог чина кроз
други, затвара се круг око ликова. Доминантна је тема ишчекивања
и прекраћивања времена кроз понављање бесмислених поступака и
радњи. Анализиран небројено пута, комад Чекајући Годоа готово без
изузетка доводи до истоветних закључака: драма почиње у тренутку када се радња већ догодила; ликови се налазе на крају животног
пута; време се поиграва са ликовима нагризајући их различитом снагом, прогресије времена на више паралелних планова, итд. Неправилна временска прогресија најочигледније се види кроз физичко пропадање Срећка и Поца, због чега Ролф Бројер износи теорију да се
Годо не састоји из два чина, него да смо (...) сведоци једног сегмента
бескрајног низа чинова28.
У мојим радовима кореспондирају два слоја простора – физички и
психолошки, а оба имају за средиште човека и његову егзистенцијалну ситуацију. Настојала сам остварим прожимање ова два слоја и утисак наизменичног израстања једног из другог. Призори су смештени
28 Бројер, Ролф, Решење као проблем: Бекетов Чекајући Годоа (прев. Надежда Вуковић), у
Предраг Тодоровић (приређ.), Бекет, Београд, Службени гласник, 2010, 241.
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у неодређен простор, који је наговештен односом осветљених и површина у тами, игром сенки на зидовима или једноставном хоризонталном или вертикалном поделом простора. Овакво поједностављење и
огољавање простора појачава присутност приказане фигуре.
Гастон Башлар у Поетици простора, наводи како је простор куће
први свет људског бића и да за већину људи она заувек остаје слика сигурности. Приказ и доживљај простора (пејзажа/куће) рефлектује психичко стање човека и представља уобичајен поступак када
је реч о карактеризацији ликова. Подсвест је у стању да кућу види
на различите начине и да је трансформише у уточиште или тамницу. Међутим, уточиште, пружајући заштиту од живота, неретко губи
своје позитивне карактеристике. Физичко повлачење носи са собом
и повлачење душе, односно, упоредо са материјалним склоништем,
изграђују се и унутрашњи простори у које се бежи. Портретисани ликови осветљавају се у тренутку такве врсте отуђености и пренутости
из својих мрачних склоништа.
Били свесни тога или не, при помисли на склониште, прве асоцијације су подрум и таван. Оба места су заклоњена и мрачна и омогућавају повлачење пред светом, али истовремено подстичу буђење
примитивних страхова. Ипак, помисао на место укопано под земљом
где се сунчева светлост не пробија, чини подруме нарочитим окидачем када су у питању примитивни механизми и страхови. Гастон
Башлар наводи: У нашој цивилизацији која доводи светлост свугде,
која уводи електрику и у подруме, не иде се више у подрум са свећом
у руци. Али подсвест се не цивилизује. Она узима свећу да би сишла у
подруме.И за њу сенке и даље играју по зидовима.29
Смештајући призоре својих радова у просторе налик подрумским,
рачунала сам на преузимање свега оног што дефиниција овог појма,
у симболичком и психолошком смислу, носи са собом. Осветљеност
призора вештачким извором светлости наводи на закључак да је позорница, на којој је смештен призор, простор где природна светлост
не допире. Недефинисани простори, ни склоништа, ни тамнице, неразјашњене сфере збивања, ни унутрашњег ни вањског, саобликују
слику девалоризованог људског бића, чија егзистенција утеловљује
кризну ситуацију нашег времена и друштва.
Доживљај простора као једног од суштинских елемената рада
није се односио само на његово перципирање у оквиру предметног
29 Исто, 50.
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слоја, него и на облике његовог постојања у осталим слојевима. Први,
физички слој, односи се на његово опипљиво, материјално постојање.
У феноменалном слоју рада о простору сам писала у оквиру анализе
организације графичког листа. У значењском слоју простор је добио
значење као садржај последњег рада – докторске уметничке изложбе.
4. ЗНАЧЕЊСКИ (ДУХОВНИ) СЛОЈ РАДА
У овом поглављу биће речи о анализи система који у својој структури садржи приказ концепта пројекта, али и слику друштвено-политичког живота дефинисаног временског периода, као и утицај одређених околности на књижевност и уметност и њихов међуоднос.
Значењски слој, за разлику од претходних, није видљив, па његова
анализа захтева узимање у обзир различитих процеса који су деловали на његово формирање.
О улози и значењу уметности, Протић пише: Уметност у ствари
има две основне и супротне улоге: да (...) подсећа човека колико је сам
свет изван његове контроле и отуђен од њега и да га позове на његово
мењање; и друго, да смирује, да оно што је живот ускратио – сама
надокнади, пружи уточиште и допуну изражавајући емпатију (...).30
У раду сам настојала да помирим две супротстављене улоге уметности о којима Протић пише. Ни филозофија егзистенцијализма, на коју
се кроз цео рад позивам, не изналази коначан одговор на смисао или
бесмисао људске егзистенције. Она указује на апсурд, али не позива
на препуштање безнађу.
Настојала сам да радове учиним читљивим и да се комуникација
посматрач – дело већ на почетку оствари као инстинктивно реаговање
на имплементиране подражаје. Јасно је да лична сећања и асоцијативност утичу на опажај и тумачење структуре (сетимо се Роршаховог теста), међутим, у језику несвесног, урођеног и примитивног, на
чије активирање рачунам, сви људи налазе јединство. На идеји о овој
врсти јединства засновано је целокупно истраживање. Упоређујући
књижевне и уметничке токове, трагала сам за њиховим заједничким
почетком и језиком, пратила њихово снажно прожимање и, напослетку, дошла до њиховог крајњег јединства у значењском слоју.
30 Протић, Миодраг Б, Облик и време, Београд, Нолит, 1979, 234.
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4.1. Етичко као последица транспоновања егзистенцијалистичког
филозофског система у ангажованом ликовном изразу
Уметност је увек била део историјског тренутка и односила се на
њега на овај или онај начин рефлектујући друштвене и/или политичке прилике, некада одражавајући и представљајући продужену руку
званичне политике, некада је оштро критикујући.
Непристајање или пристајање на стварање у светлу идејно-политичке опредељености не умањује, ипак, једну другу врсту одговорности о којој говори Микел Дифрен, у делу Умјетност и политика:
Уметник је свестан да он поседује известан статус да игра – или га
неко тера да игра – улогу (...). Дакле, осећа се одговорним не само за
дело које ствара, већ и за начин на који се оно користи и за последице којима оно урађа.31Питање етичког постаје неодвојиво од једног
уметничког дела, често потпуно независно од намере самог уметника.
Овде више није реч само о ангажованом карактеру дела. Напуштајући
атеље у коме је створено, излаже даље Дифрен, дело поприма оне
конотације које директно зависе од перцепције и доживљаја посматрача, критике историчара уметности итд. Његову вредност формира
тржиште, а неретко се, постављајући га у одређене контексте и манипулишући њиме, мења његов садржај и порука.
Етичко постаје неодвојив чинилац процеса транспоновања егзистенцијалистичког филозофског система у уметност, што конкретно
у мом раду подразумева увођење, условно речено, дидактичког елемента. Кажем условно, јер нам досадашње искуство указује на то да
је време великих револуција и револуционарне уметности иза нас,
док се идеја о дидактичком карактеру дела данас не може сматрати
универзалном. Ангажовани карактер овог пројекта реализован је кроз
два паралелна тока. Први се односи на критику друштва и његовог
односа према појединцу, а други се односи на, већ поменути, дидактички елемент.
Чињеница јесте да се излагањем у галеријском простору, дело
потчињава одређеним конвенцијама. Апсурд је, у овом случају, пропорционалан степену ангажованости рада, јер уметник пристаје да
га сустигну институције друштва које критикује. Смештањем у галеријске оквире, једно ангажовано дело се, парадоксално, удаљава од
31 Дифрен, Микел, Умјетност и политика (прев.Југана Стојановић), Сарајево,

Свјетлост, 1982, стр. 32.
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оних корисника којима је намењено, припитомљава се и асимилује.
Његовом поруком, присвајајући је кроз своје институције, манипулише владајућа идеологија. Прихватао ову чињеницу или не, ангажовани уметник најчешће ствара за идеалног гледаоца, јер онај просечан
његову уметност није у стању да разуме.
Друштво и систем, у коначници, обесмишљавају ангажовање
уметника сводећи његов рад на вредност чијим се поседовањем купује учлањење у новоформирани сталеж. Аутентична ангажованост
уткана у дело у неизмењеном облику траје само док дело не напусти
свог творца, а након тога поприма нове друштвене и социолошке димензије.
Када се у обзир узму наведене чињенице, намеће се питање смисла пројекта и његовог излагања.Ако се рад, излагањем у галеријском
простору, удаљава од оних којима је намењен, ако се његова порука присваја и извитоперује, зар се не обесмишљава целокупна идеја
пројекта?(...) не бавити се политиком, значи бавити се њоме и то
управо онако како власт то очекује, боље речено ослонити се на
власт, прихватити и продужити систем.32Харолд Росенберг није
веровао у могућност политичког преврата, али био је дубоко уверен
да ту промену може да донесе култура, уметност и појединаци који,
поставши сопствено самоостварење, постају носиоци колективног
ослобођења.33
Немирење и револт, који се провлаче кроз цео циклус и намећу
као закључак докторског уметничког пројекта, поновили су се и у последњем раду – докторској уметничкој изложби. Вишегодишњи рад на
пројекту, који је подразумевао мењање и одбацивање конвенционалног галеријског формата, класичних правила и елемената, усвајање
специфичног начина приказивања и цртачког поступка, иронизује
се гестом његовог институционализовања. Политичко и уметничко,
две револуције, развијају се заиста у истој области.То је живот у
друштвеној целокупности.34

32 Исто, 126–127.
33 Исто, 12.
34 Исто, 240.
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5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА
Идејна замисао пројекта поставила је захтев за налажењем одговарајућег визуелног решења, које би омогућило даљу разраду полазне замисли унутар циклуса графичких листова насталих у периоду
2012–2015. године. Настојала сам да изложим и образложим развојни пут замисли и начин визуелизације егзистнцијалистичких идеја у
личном изразу, што је подразумевало експликацију цртачког поступка, организације ликовних елемената, али и друштвених, социолошких, психолошких и других референци које сам у раду користила.
Радови су повезани у својеврстан драмско-ликовно-естетски
игроказ.У његовом формирању ослањала сам се на традицију Бекетовог театра. Седамнаест графика груписано је у две основе целине:
графике средњег и графике великог формата. Повезани као диптиси,
радови великог формата формирају три целине: Страх, Отуђеност и
Безнађе. Оваква вишечинка није ништа друго него понављање првог
чина (референца на Бекетов образац у Годоу).Изнова се понавља један
исти чин и један једини лик, док се ликовни елементи, употребљени у
првом раду, примењују и у свим осталим с малим варијацијама.
Текстура камене матрице била је од нарочите важности у првим пролазима рада. У овој фази градње графичког листа посебно
је видљиво интересовање за суптилну, баршунасту текстуру камена
и укључивање у рад квалитета, који су посебним поступцима (назрнчавања и штампе) учињени видљивим. Бојене мрље, посматране с
одређене раздаљине, стапају се у оку посматрача градећи целовитост
примарне површине.
Поступак примењен на целокупној серији, због природе графичког медија, али и димензија графичких листова, захтевао је брзину
у раду и примену коначних, претходно осмишљених решења. Литографија истовремено омогућава/захтева примену хитрог и спонтаног,
али и контролисаног цртачког поступка и условно дозвољава евентуалне накнадне поправке.
Спајање четири до осам одвојених делова у јединствену целину, захтевало је обимну претходну анализу и припрему предлошка.
Пажљиво унапред припремљен и осмишљен целокупан процес (цртачки и штампарски) налагао је строго придржавање утврђеног обрасца и дозвољавао je минимално одступање и накнадне корекције
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и интервенције. Припреме, обављене на овакав начин, омогућиле су
извесну дозу спонтаности у раду – цртачком поступку.

Резиме
Основна хипотеза рада почива на идеји о постојању језика заједничког свим егзистенцијалистички оријентисаним уметницима и
књижевницима и чији су елементи засновани на безвременим подсвесним процесима и нагонима. Књижевно-уметнички токови прве
половине XX века били су одраз и критика стања свести и човека и
друштва, а њихова кретања подједнако непредвидива и сложена колико и политичка историја овог раздобља. Етички елементи, међутим,
нису ни нужан ни неопходан чинилац у градњи једног дела и уметник
може да одлучи да је његова одговорност искључиво естетска. Ипак,
уметност је тешко издвојити из времена у коме је настала и конзумирати је независно од друштвено-политичког момента.
Филозофска мисао о људској егзистенцији и апсурду неодвојив је
чинилац у процесу формирања литерарно-уметничке мисли XX века,
а основу овог рада чини идеја о егзистенцијалном (филозофији егзистенцијализма) као начину да се проникне у свеопште. Развојни пут
књижевно-филозофско-уметничких токова могуће је пратити кроз
истовремене процесе и утицаје. Ликовни (визуелни) и вербални језик, два основна средства комуникације људских бића, у својој сржи
користе исте методе за постизање
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18:56.
2. Шуваковић, Мишко, Филозофске играчке театра; Филозофија,
естетика, поетика, стилистика, политика и теорија постмодерног театра и перформанса, са извесним детаљима о балету, плесу, опери, музици и театрализацијама теорије, https://www.scribd.
com/doc/ 12966980/ Mi%C5% A1ko-%C5%A0uvakovi%C4%87Filozofske-Igra%C4%8Cke-Teatra, Страница посећена: 28.10.2015.
у 10:09.
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РЕПРОДУКЦИЈЕ РАДОВА
ПОСТАВКА ДОКТОРСКЕ УМЕТНИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ
Центар за графику и визуелна истраживања Академија, Београд
Април, 2017.
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Др Јелена Луковић

PHILOSOPHY OF EXISTENTIALISM IN ENGAGED
GRAPHIC EXPRESSION

Summury
The basic hypothesis of the work is based on the idea about existance
of the language common to all existentially oriented artists and writers
and whose elements are based on timeless, subconscious processes and
instincts. Literary-artistic streams of the first half of XX century were
reflection and criticism of the state of mind of a man and the society,
and their movements were equally unpredictable and complex as much
as political history of this period. Ethical elements, however, are neither
necessary nor indispensable factor for creation of a work and an actor can
decide that his responsibility is exclusively aesthetic. Yet, we can hardly
separate art from the time in which it was created and use it independently
from the social-political moment.
Philosophical thought about human existence and absurdity is inseparable
factor in the process of creation of literary-artistic thought of XX century,
and the base of this work makes the idea about existential ( philosophy
of existentialism) as a way to get to the heart of generality. Path of
development of literary-philosophical-artistic streams can be followed
through simultaneous processes and influences. Pictorial (visual) and
verbal languages, two basic means of communication of human beings,
basicly use the same methods for achieving their aims which consider a
man as a measure of things and are set with respect to him, can finally be
identified.
The base of this project consists of the idea about generality and universality
of existentialist language. In personal graphic expression, I dealt with
the analysis of formal pictorial elements pointing to their affiliation to
the system of a wider, universal language which is used by writers and
artists oriented in an existentialist way as the platform for explanation of
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philosophical viewpoint. In the segment of work that refers to meaning I
pointed to the unity that I was searching for. In spiritual segment streams
of art and literature approach to one another completely.
Literary-artistic-philosophical streams from the first half of XX century
and their inner processes can not be perceived without reference to social
and political events. They are basicly hardly and unbreakably connected
leaning over a human being and asking questions about the sense of his
existance.
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Станојка Миливојевић, музејски саветник
Народни музеј Ужице

ПОВЕЉЕ У ИСТОРИЈСКОЈ ЗБИРЦИ НАРОДНОГ
МУЗЕЈА УЖИЦЕ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ
XIX ВЕКА ДО 1941.
Апстракт: Музеолошка обрада обухватила је повеље, дипломе и захвалнице из историјске збирке Народног музеја Ужице настале од
1859. до 1941. године. У збирци се чува 36 повеља и уверења одликовања, 19 диплома и захвалница разних удружења и 5 указа о унапређењу у војној и дипломатској служби. Најстарији примерци пратили су прва српска одликовања: Уверење Медаље за приврженост
(1859) и Повеља Ордена Таковског крста (1865). У изради нацрта поред Петра Рериха и Ђорђа Чарапића учествовали су сликари Ђорђе
Миловановић, Урош Предић, Петар Шаин, Франта (Душан) Мали.
Кључне речи: повеља, диплома, захвалница, указ, похвални лист,
Коло српских сестара, Соколско друштво, Друштво црвеног крста.
Посебан осврт био је на ретким примерцима и раритетима а
то су следеће повеље: Повеља медаље за приврженост 1859. године,
додељена Теофилу Маслаћу, кмету из Папратишта, учеснику Светоандрејске скупштине у Београду 12. децембра 1858. године; Повеља
ордена Таковског крста 1865. године, додељена Стевану Јевтовићу из
Гостиља; Повеља Сребрне медаље књегиње Наталије за ревносну
службу 1878. године, којом је одликована Стана А.Ђ. Поповић. Повеља Споменице Српско-бугарског рата 1885–1886. додељена је
Мити Милинковићу из Ариља; Захвалница српског друштва Црвеног крста 1877. Српско друштво Црвеног крста 1877. доделило је
„друштвену захвалницу“ Стани Поповић из Ужица за добровољну
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помоћ ратним рањеницима и болесницима у време Српско-турског
рата 1876. Повеља Академског певачког друштва „Обилић“ додељена
је Драгутину Ђурићу 1892. и повеља Златне медаље за грађанске заслуге додељена је Филипу Трифуновићу 1907.
ДИПЛОМА (од грч. δίπλωμα, пресавијено удвоје, повеља) подразумева неколико типова докумената: сведочанство о завршеном
школовању на високим и другим школама; документ којим се признаје одређени стручни степен, титула или ранг у струци (матурална,
мајсторска, докторска диплома). Осим тога, под дипломом се подразумева и документ којим се свечано признаје и потврђује да је некоме
додељено неко признање, похвала и одликовање; свечани владарски
указ којим се обично додељују нека права и повластице појединим
правним или физичким лицима; захвалница за стручни, научни, јавни
и хуманитарни рад. 1 [...]
Дипломе су писане свечаним стилом, украшене различити ликовним мотивима, с намером да се истакне значај и суштина добијеног одликовања или обележи важно дело појединца које је вршио
у јавном интересу. Текст самог документа исписан је лепим рукописом, уочљив, обично истакнутим и украсним словима. Цртежи су
прецизно изведени, у неким примерцима присутне су и илустрације
на којима доминирају интензивне боје (захвалнице). Преко ликова,
девојака у народним ношњама из свих крајева краљевине Југославије, симболике културног наслеђа, природних богатстава, мотива
историјских догађaња, осмишљена је ликовна подлога повеља (Кола
српских сестара, Соколског друштва и Црвеног крста Кнежевине Србије и Краљевине Југославије). Богатством мотива, различитих димензија и стилских одлика, представљају дела у којима су аутори
достигли висок уметнички домет.
Израде нацрта повеља радили су најистакнутији уметници Србије и Краљевине Југославије. У збирци НМУ, најбројније су повеље
које је потписао Ђорђе Ј. Чарапић, односно Георг Фусек ( Београд,
1876–Београд, 1941). Oн је српски сликар чешког порекла, учесник
Првог светског рата у саставу српске војске. Упоредо са техничким
наукама, Ђорђе Чарапић се по повратку са школовања у Прагу бавио
и ликовном уметношћу. Захваљујући својим ликовним делима постао
је познат, и то не само у војсци него и код грађанства. Уочивши Чара1

Душица Бојић, Повеље и дипломе од 17. до 20. века, Београд, 2011, 6.
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пићеве уметничке способности, као и чињеницу да је за српску војску
дао нацрте скоро свих медаља и споменица у раздобљу 1904-1914.
године ( кат. бр. 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35), Влада Краљевине Србије га је, 1917. године, поставила на место
секретара Канцеларије краљевских ордена. Радећи на овој дужности
све до 1935. године, Чарапић је дао бројне предлоге, између осталих и за: Орден југословенске круне 1930. године (кат. бр. 13 и 14),
све орденске дипломе ( кат. бр.10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19), диплому
Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије (каз. бр. 38, 39 и 40),
дипломе разних војних школа, Војне знакове, Војне југословенске
заставе, Музичке и исељеничке заставе, и заставе разних друштава,
династичка документа (од пергамента): крштенице, венчаница и
умрлице, династичке грбове.
Ђорђе Миловановић (Београд, 1850-Минхен, 1919) је сликарство учио код Стеве Тодоровића и на Академији у Минхену. Дуже
времена је радио као учитељ цртања и краснописа у Првој београдској полугимназији, Богословији и Великој школи. Захваљујући цртачкој вештини, пребачен је на рад у Картографски одсек Географског
одељења Главног генаралштаба, одељење Војног министарства. Први
светски рат га је затекао у Минхену где је као српски војни службеник
заробљен, тако да по завршетку рата, начет болешћу, није стигао да
се врати.2 У духу патриотског позноромантичарског добротворства
и хуманитарних акција масона којима је припадао, Миловановић је
међу оснивачима Друштва Обилић3, утемељивач, добротвор и увек у
врху управе Друштва Св. Саве, члан певачких друштава. Израдио је
нацрт медаље Друштва Св. Саве, диплому Друштва Св. Саве, диплому Академског певачког друштва Обилић (кат. бр. 48) и друго. Стекао је више одликовања за разноврсне облике уметничког и јавног
друштвеног рада.
Урош Предић (Орловат, 1857-Београд, 1953) је изразити представник академског реализма у српаком сликарству. У Бечу је завршио Ликовну академију и био њен асистент; по повратку у Србију,
1885. године, живео је у Београду, Старом Бечеју и Орловату. Портретисао је готово све истакнутије личности из политичког и културног
2

Никола Кусовац, Реализам у српском сликарству 19. века, Београд, 1970, 17.

3

Миодраг Јовановић,Ђока Миловановић 1850–1919, Галерија САНУ, 1983, 18.
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живота у Србији с краја XIX и и прве половине XX века.4 Препознатљив је по композицијама историјске садржине: Босански бегунци,
Косовка девојка и др. Израдио је 1922. године ликовно решење повеље друштва Кола српских сестара (кат. бр. 41, 42, 43). Коло српских
сестара је женско културно-просветно, патриотско, ванстраначко и
хуманитарно друштво основано 1903. године у Београду.
Петар Шаин (Мостар, 1885 – Сарајево, 1965) је у Загребу учио
литографски занат код професора Владимира Рожанковског, затим
се школовао у Бечу и Минхену. Његов уметнички израз формирао се
у културној атмосфери Беча и Минхена који су почетком XX века
средиште симболизма и сецесије. Проучавање графичких техника усавршава у атељеу Alphonsea Muchea у Паризу и на минхенској
Академији. О Шаиновом изванредном владању овим медијем сведоче
бројни радови настали упоредо с његовим сликама у уљу, међу којима
се посебно истичу симболични, алегоријски прикази с бојишта Првог
светског рата.5 У нашој збирци се чува повеља Српског културног
и просвијетног друштва „Просвјета“, на којој се препознаје његово
раскошно владање графичком техником (кат бр. 49).
Нацрт повеље Сребрне медаље књегиње Наталије за ревносну
службу ( кат. бр.7) израдио је Петар Хуго Рерих, литограф, наставник цртања. „Радио као шеф „Књажевства српског Каменорезнице
у Београду од 1851. Израдио је велику литографију ,,Грбови српских
земаља и династија“, према цртежу Милана А. Симића, као прилог
Гласнику друштва србске словесности, свеска IX, у Београду 1857.
године, а 1860. године прву литографију у боји у Књажевској каменорезници ,,Катапетасму манастира Хиландара“ (завесу за двери,
коју је извезла монахиња Јефимија). Поред ових потписаних, М. Врбашки му је приписала још неколико стилски сродних литографија
из фонда Галерије Матице српске: ,,Манастир Хиландар са ликовима
Св. Саве и Симеона“ (1855), ,,Св. Параскева и Св. Тројство“ (1858) и
,,Родослов фамилије царства српског“ (око 1860).6
Франта (Душан) Мали je аутор дипломе Удружења Ужичана у Београду (кат. бр. 51).
4

МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПРОСВЕТА, Београд,1986, 80.

5

Мирослава Гашпаровић Ђипа, Петар Шаин, Музеј града Сарајева, 1989, пресавитак.

6

Биографију Петра Хуга Рериха је саставила Милена Врбашки, музејски саветник Галерије матице српске, Нови Сад, на основу расположиве литературе и дела која се чувају у
збирци Галерије Матице српске.
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Повеље и захвалнице су важан документ у проучавању не само
статистичких података о броју носилаца одликовања и признања, већ
дају целовитију слику о стању друштва; политичким и привредним
токовима, као и културним и етичким вредностима тог времена.
Већи део збирке повеља конзервирала је стручна служба Народне
библиотеке Србије.

ПОВЕЉЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА
У збирци Одликовања XIX века и прве половине XX века чува
се 36 повеља које су саставни део одликовања (ордена, медаља и споменица). Радило се о врло декоративним типским обрасцима у које су
уписивани само назив и степен одликовања.Такав тип образаца задржан је у употреби све до проглашења Краљевине 1882. године када
је читав систем темељно реорганизован. Проглашењем Краљевине
1882. године долази до прве типизације образаца за повеље одликовања, првенствено краљевских ордена, а за медаље и споменице
обрасци су креирани према приликама. Током Првог светског рата
долази до коначне типизације образаца за повеље свих одликовања
који ће, уз незнатне измене, бити додељивани до пропасти Краљевине
Југославије 1941.
Раздобље Првог светског рата 1914-918. било је својеврсна прекретница у развоју образаца за повеље. Све од повлачења Српске
војске 1915. године па до почетка двадесетих година, повеље за
одликовања нису додељиване. Канцеларија ордена повукла се у лето
1915. године, заједно са Врховном командом Српске војске у Ниш,
затим преко албанских планина до Солуна. У том раздобљу, због отежаних ратних услова, обрасци за повеље нису штампани, а за сва одликовања додељена током рата и у првим послератним годинама одликованима су издаване потврде. Свака јединица водила је регистар
одликованих особа, на основу чега је, након завршетка рата и нормализасције стања око 1920. године, започела додела првих повеља.
Стварање нове државе, Краљевине СХС-а и Југославије, резултирало
је креирањем повеља потпуно новог ликовног решења прилагођеног
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новонасталој ситуацији.7 Према врсти одликовања, разликујемо повеље за ордене и уверења за медаље и споменице.
Повеље су писана сведочанства рађена на пергаменту (за
ордене првог реда) и на хартији за остале степене. На левој страни
повеље је приказ орденског знака који се додељује, текст о додели
одликовања и име носиоца. У горњем делу повеље је кнежевски,
односно краљевски грб, а у доњем делу је печат ордена, касније печат Канцеларије краљевских ордена. Прве повеље из 1859. и 1865.
године рађене су у литографској радионици и нису сигниране, а касније у Картографској радионици Географског одељења Српског генералштаба. Ликовно решење за већи број повеља израдио је Ђорђе
Ј.Чарапић.8
1. ПОВЕЉА МЕДАЉЕ ЗА ПРИВРЖЕНОСТ
ТЕОФИЛУ МАСЛАЋУ
Кмету из Папратишта, ОКР. РУДН.

7

Павeл Цар, Томислав Мухић, Одликовања Србије и Југославије од 1859. до 1941. Wien,
2009, 10.

8

Љубица Мацура, Одликовања из збирке Народног музеја Ужице,Ужице, 1992, 9.
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Са леве стране је суви печат округлог облика са натписом МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ КЊАЗ СРПСКИ. У средини жига је кнежевски
грб. Око жига је папирна крагна (чипкасте структуре). Следи текст:
Желећи одликовати оданост и верност, коју сте Ви, заступајући
верно жељу и потребе народа на Свето-андрејској Скупштини од
1858. године према Мени и Племену Моме показали - обдарујем Вас
овим знаком Моје особите књажевске благонаклоности, да га Ви за
одличје носите, а по себи фамилији својој ради спомена оставите.
Издано у Београду дана 1, месеца Маја године 1859.
ВН3213
Милош Обреновић, књаз српски9
Медаљом је одликован Теофил Маслаћ, кмет из Папратишта,
учесник Светоандрејске скупштине, одржане у Београду 12. децембра 1858. године.
Повељу Медаље за приврженост израдила је Књигопечатна Књажевства Србије у Београду.
Материјал: Хартија, 2 листа, дим. 21х31,5 цм.
инв. бр. 6149
Медаља за приврженост 1859. године, установљена је 1. маја 1859.
године, а искована је у спомен Светоандрејске народне скупштине
одржане 12. децембра 1858. године када се кнез Милош Обреновић после вишегодишњег изгнанства вратио у Србију. Закон о установљењу ове грађанске медаље не постоји, а нема података ни о броју
поручених медаља. Намена овог одликовања сазнаје се из званичног
акта кнеза Милоша Обреновића, упућеног 27. јуна1859. године Савету књажевства српског10.
2. ПОВЕЉА ОРДЕНА ТАКОВСКОГ КРСТА
Око основног текста је стилизован вегетабилни орнамент. На
средини горње стране је српски кнежевски грб.

9

Повеља медаље за приврженост 1859. НМУ, Инв. бр. 146.

10 Мила Пилетић, Одликовaња југословенских народа XIX и прве половине XX (до 1941)
из збирке Војног музеја у Београду, Београд 1987, 64, 65.
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Део текста је штампан декоративним словима старе ћирилице, а
део ручно старом ћирилицом.
У доњем левом углу је суви печат округлог облика с натписом
МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ III. Остали део натписа је оштећен. У средини печата је кнежев грб, такође оштећен с леве стране, око кога је
папирна крагна, такође оштећена.

МИХАИЛО М. ОБРЕНОВИЋ III/ ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И
ВОЉИ НАРОДА/ КЊАЗ СРПСКИ
Стевану Јевтићу из села Гостиља у округу ужичком.
Уважавајући заслуге, које сте Ви учинили Србији године 1815.
учествујући у рату за ослобођење отечества под предводитељством
мог оца блаженопочившег Књаза Милоша, подарили смо Вам за знак
одликовања „Крст таковски“, који ћете о тробојној пантљики на прсима с леве стране носити.
У Београду двадесет трећег маја 18 шездесет пете год. П. Н. 3896
Министар
унутрашњих дела
М. М. Обреновић
11
Н. Христић
11 Повеља за орден таковског крста 1865, НМУ, инв. бр. 6159.
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ду

Повељу је израдила Књигопечатна Књажевства Србије у Београ-

Повеља је рађена у техници литографије, штампани формулар,
хартија, 1 лист.
Дим. 45х34 цм
Инв. бр. 6159
Орден Таковског крста је први установљен орден у Кнежевини
Србији, а повод је био прослава педесетогодишњице Другог српског
устанка. Указ о установљењу Ордена кнез је потписао уочи саме прославе, 22. маја 1865. године. Орден Таковског крста додељиван је са
повељама које је израдила Државна штампарија у Београду.12
Никола Христић, министар унутрашњих дела, дописом од 10. јуна
1865. године послао је Округу ужичком 31 крст и 34 повеље да се
уруче одликованим учесницима Другог српског устанка. Таковским
крстом одликовани су следећи ратници:
1. Богдановић Никола, Кремна
2. Богосављевић Давид, Гривска
3. Богдановић Вилотије, Бесеровина
4. Бичић (Бичета) Петар, Бела Река
5. Васиљевић Павле, Чичково
6. Величковић Веселин, Ариље
7. Воисављевић Дамљан, Вишесава
8. Вукајловић Милан, Годечево
9. Вучићевић Андрија, Чајетина
10. Врањевац Никола, Крушчица
11. Гмизовић Симо (Самчо), Буар
12. Драгутиновић Јанко, Годечево (Годљево)
13. Јевтић Димитрије, Сеча Река
14. Јевтовић Стеван, Гостиље
15. Јевтић Петар, Дреновци
16. Крсмановић Пуро (Ђуро)
17. Кулић Радован, Гостиница
18. Лазић Богић, Заовине
19. Марковић Јован, Мочиоци
20. Милошевић Вучић, Добриња (Добрача)
12 М. Пилетић, Одликовња југословенских народа XIX и прве половине XX (до 1941) из
збирке Војног музеја у Београду, Београд 1987, 25.
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21. Михаиловцић Арсеније, Годечево
22. Митровић Антоније,Гостиље
23. Ојданић Алекса, Висока
24. Ојданић Милоје, Висока
25. Ојданић Урош, Висока (Мочиоци)
26. Паклинац Мићо, Солотуша
27. Продановић Мијаило, Тврдићи
28. Радибратовић Ђоко, Рожанство
29. Радибратовић Јован, Рожанство
30. Радовановић Васо, Годечево
31. Симић Аћим, Драксин
32. Стевановић Милован, Годечево
33. Томић Недељко (Никола?), Висока
34. Ђурић Ђоко, Заовине13
Од прославе 50-годишњице Другог српског устанка 1865. године
до Српско-турског рата 1876. године нема помена да је Орден Таковског крста израђиван и додељиван.14
3. УВЕРЕЊЕ СПОМЕНИЦЕ НА РАТ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И
НЕЗАВИСНОСТ 1876, 1877, 1878. ГОДИНЕ
Основни текст уокружен је венцом од храстовог и ловоровог
лишћа са плодовима, који је обавијен траком на којој су исписана имена великих битака и ослобођених места: НИШ, ГРДЕЛИЦА, ВРАЊЕ,
КУРШУМЛИЈА, ПОДУЈЕВО (са леве стране) и ШУМАТОВАЦ, СВ.
НИКОЛА, АКПАЛАНКА, КУЛА, ПИРОТ (са десне стране). На врху
венца је жена у дугој хаљини, која пружа десном руком ловоров венац, док у левој, којом се ослања на штит са српским грбом, држи
крст (перонификација Србије ). Око ње су две палмине гране на чијем
врху је штит са четири оцила и кнежевском круном. На месту где се
спајају храстове и ловорове гране су стилизовани иницијали МО са
кнежевском круном.

13 Шематизам одликованих лица у Краљевини Србији од 1865. до краја 1894. Београд,1895.
14 Љубица, Мацура, Повеље Теофила Маслаћа и Стевана Јефтовића из 19. века. Из збирке
одликовања Народног музеја Ужице, Пожешки годишњак, 4 (2004), 258.
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к. српско војно министарство
опште в. оделење ФN° 11031:
ЊЕГОВО ВИСОЧАНСТВО
господар и књаз српски
М И Л А Н М. О Б Р Е Н О В И Ћ IV
врховни командант
На предлог Мој благоволео је одликовати
С П О М Е Н И Ц О М
на рат 1876, 1877,1878 године
Г Перка Дрндаревића
редовног војника II класе
223
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на основу члана 20. закона о одличјима за независност и ослобођење, што му се овим уверењем потврђује
15 септембар 1878			
Министар војни пуковник
у Београду					
С. Грујић
Сигнатура: L.Dumont Del,SC
Хартија, 1 лист. штампани формулар
Израђено у државној каменорезници у Београду
Дим. 33,5х24цм
Инв. бр. 6174
4. УВЕРЕЊЕ СПОМЕНИЦЕ НА РАТ ЗА ОСЛОБОЖЕЊЕ И
НЕЗАВИСНОСТ 1876, 1877, 1878. ГОДИНЕ
Споменица је додељена Јеврему Ћаповићу, воднику добровољцу,
учеснику Српско-турских ратова 1876, 1877, 1878. године.
Београд, 30. септембар 1878.
Сигнатура: L.Dumont Del, Sc.
Израђено у државној каменорезници у Београду
Хартија, 1 лист.
Дим. 32х22цм
Инв. бр. 6173
5. УВЕРЕЊЕ СПОМЕНИЦЕ НА РАТ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И
НЕЗАВИСНОСТ 1876, 1877, 1878. ГОДИНЕ
Споменица је додељена Петру Папићу, добровољцу, учеснику
Српско-турских ратова 1876, 1877, 1878.
Београд, 30. септембар 1878
Сигнатура: L.Dumont Del, SC
Израђено у државној каменорезници у Београду
Хартија, 1 лист.
Дим. 32х22цм
Инв. бр. 6172
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6. УВЕРЕЊЕ СПОМЕНИЦЕ НА РАТ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И
НЕЗАВИСНОСТ 1876, 1877, 1878. ГОДИНЕ

К. СРПСКО ВОЈНО МИНИСТАРСТВО
ОПШТЕ В. ОДЕЉЕЊЕ Ф№ 3736
ЊЕГОВА СВЕТОСТ
МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV
ВРХОВНИ КОМАНДАНТ
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На предлог Мој благоволео је одликовати
С П О М ЕН И Ц О М
на рат 1876,1877, и 1878. године
Г Стојка Павловића Мајора
на основу члана 20. закона о одличјима за независност и ослобођење, што му се овим уверењем потврђује.
18 ог Маја 1878
у Београду					
Министар војни
							
пуковник
							
С Грујић
Правоугаони штампани образац, са дискретном орнаментиком на
сва четири угла, на средини горњег дела повеље је кнежевски грб са
заставама, доле лево је суви печат Министарства војног а десно потпис министра војног пуковника С. Грујића.
Папир, 2 листа
Израђено у државној каменорезници у Београду
Дим: 20,7х18,9цм
Инв. бр. 588

7. ПОВЕЉА СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ КЊАГИЊЕ НАТАЛИЈЕ
ЗА РЕВНОСНУ СЛУЖБУ
ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО
Господар и књаз српски
МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ IV
врховни командант
На предлог м о ј превисоком својом наредбом од данашњи
1879. године благоволео је одликовати госпођу Стану А. Ђ. Поповић
чланицу пододбора Ужичког црвеног крста и помоћницу газдарице
резервних болница ужичких Сребрном медаљом
ЊЕНОГ ВИСОЧАНСТВА КЊАГИЊЕ
Н А Т А Л И Ј Е
226
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за усрдно помагање рањених и болних војника у 1877/8 години,
што јој се овим потврђује
11. фебруар 1879	
у Београду				
Јов( ан) Милинковић
ду

Министар војни у Београду
ППуковник

Сигнатура: Rerih lit. Рађена у Државној каменорезници у Београ-

Повеља је израђена у техници литографије, штампана ћирилицом (један део текста је ручно писан писаном ћирилицом. Наведени
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текст је уоквирен стилизованим орнаментима, на горњој страни су
иницијали краљице Наталије Обреновић НО, лево и десно су анђели (весници) који држе заставу. На доњој страни, у средини је грб
Обреновића кога придржавају с леве и десне стране крилати змајеви.
На бочним странама поред орнаментике су женске фигуре различите
симболике (на левој страни, око руке девојке је обавијена змија (Ескулапијева змија), а другом руком пружа посуду са лековима, са десне
стране је девојка која у једној руци држи ловоров венац, а у другој
књигу). Десно од потписа министра војног је суви печат са натписом
МИНИСТАРСТВО ВОЈНО КЊАЖ. СРП.
Цео склоп орнаментике и симболичних представа осмишљава
естетску страну повеље и указује на разлоге додељивања одликовања.
Хартија, 2 листа
Дим: 21х34цм
Израђено у државној каменорезници у Београду
Инв. бр. 6168
Стана Ђ. Поповић је рођена у Ужицу 1856. године. Цео свој живот посветила
је добробити својих суграђана, свог града. У
родном граду је и умрла 1936. године. За време Српско-турских ратова 1876–78. године,
Српско-бугарског рата 1885. године, Стана
не остаје равнодушна, већ се ангажује, помаже избеглицама из Босне, којих је много у
Ужицу, лечи рањене и оболеле, помаже сиромашне, ратне инвалиде и ратну сирочад. Та
њена храброст и доброта постала су синоним

за самопожртвовање.
Дала је велики доприност развоју Ужичке женске подружине, као
дугогодишња чланица и председница. До дубоке старости радила је
у хуманитарним удружењима: Колу српских сестара, Друштву „Књегиња Зорка“ и Српском друштву Црвеног крста, помажући их материјално, али и на све друге начине који су могли допринети њиховом
развоју.
Стана није имала своје потомство, али је у складу са својим животним ставом, одгајила и школовала дечака из фамилије, Владимира.
За сву друштвену ангажованост одликована је Сребрном медаљом књегиње Наталије за ревносну службу 1879. године, Сребр228
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ном медаљом краљице Наталије за ревносну службу 1886. године и
дипломом Српског друштва Црвеног крста 1877. године.
Стана Поповић је својим примером исказала важност честитости,
хуманости и људске солидарности.
8. УВЕРЕЊЕ СПОМЕНИЦЕ НА РАТ 1885–1886. ГОДИНЕ

У ИМЕ
Његовог Величанства
МИЛАНА I
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Министар војни уверава да Мита Милинковић Ариље има право
на ношење споменице за рат 1885 и 1886 године на основу члана 2
уредбе од 19. фебруара 1886 год Ф. Х. N° и 53. г
Ф. N° 3842МИНИСТАР ВОЈНИ
15. март 1886
Ађутант Његовог Величанства
у БЕОГРАДУ
Драг(утин) Франасовић (с.р.)
Београд, 15. марта 1886. године
Сигнатура: Ђорђе Мунц
Израђено: Фото-литографска радионица главног Ђенералштаба.
Уверење је израђено у техници литографије, штампано је ћирилицом осим имена одликованог које је исписано ћирилицом ручно
писаном. Горе наведени текст на левој страни повеље уоквирен је
маслиновом гранчицом с плодовима. На десној страни повеље је илустрација споменика женске фигуре (персонификација Србије), изнад
чије главе се налази силуета двоглавог орла с краљевском круном.
У десној руци држи штит на коме је грб Србије, а у левој подигнутој
руци држи ловорову грану. На постаменту су иницијали М I, који је
украшен храстовим и маслинвим гранчицама с плодовима.
Хартија, 1 лист. Дим. 43х31цм Инв. бр. 6176
9. УВЕРЕЊЕ СПОМЕНИЦЕ НА РАТ 1885–1886. ГОДИНЕ
Споменица је додељена Милану Вучковићу, редову за учешће у
Српско-бугарском рату 1885–1886.
15. март 1886.
Сигнатура: Ђорђе Мунц, Израђено: Фото-литографска радионица
главног Ђенералштаба.
Хартија,1 лист
Дим. 43х31цм
Инв. бр. 303
Споменица на рат са Бугарима 1885. додељена је свим официрима и војницима активне војске и II позива који су у рату учествовали
или су мобилисани, и цивилним лицима која су вршила војну службу
на бојишту.15
15 М. Пилетић, Одликовања југословенских народа XIX и прве половине XX (до 1941) из
збирке Војног музеја у Београду, Београд 1987, 61.
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10. ПОВЕЉА ОРДЕНА БЕЛОГ ОРЛA V РЕДА

Правоугаони штампан образац, уоквирен стилизованим биљним и геометријским орнаментом на горњој страни има државни грб
обухваћен ловоровим полувенцем, а на левој цртеж аверса ордена,
обухваћен полувенцем од храстове и ловорове гране. Преко представе двоглавог орла и државног грба je основни текст, исписан писаним и стилизованим штампаним словима, ћирилицом. Повеља има
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суви жиг Канцеларије Краљевских ордена (са грбом владарског дома)
и потписе канцелара генерала Павла Јуришића Штурма и секретара
Ђорђа Чарапића.
Београд, 20. април 1920.
Без сигнатуре, одштампана у Картографској радионици Топографског одељења Врховне команде.
Орденом је одликован Филип Ј. Трифуновић, директор Грађевинске дирекције
Хартија, 1 лист
Димензије: 52х40,7цм, беж, бордо боја
Инв. бр. 173
11. ПОВЕЉА ОРДЕНА БЕЛОГ ОРЛА IV РЕДА
Београд, 17. новембар 1926.
Орденом је одликован Филип Ј. Трифуновић, министар грађевина
Сигнатура: Ђорђе Чарапић, орштампана у Репродукционом одсеку Географског института Гл. Ђенералштаба.
Хартија, 1 лист, штампани образац
Дим: 50х37цм, беж, бордо боја
Инв. бр. 172
12. ПОВЕЉА ОРДЕНА БЕЛОГ ОРЛА С МАЧЕВИМА V РЕДА
У име
Његовог величанства
ПЕТРА I
По милости божјој и вољи народној
Краља Срба, Хрвата и Словенаца
А Л Е К С А Н Д А Р
Наследник престола
благоволео је потписати следећи указ
На предлог нашег Министарства војног и Морнарице а за заслуге
стечене у рату 1917, 1918, 1919 године,
одликујемо
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Господина Владислава Ј. Јагодића
резервног пешадијског капетана I класе
Краљевским орденом
Белог орла
са мачевима
петим (V) редом
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Наш министар војни и морнарице нека овај указ изврши
ФАN°153977
Александар с.р.
11 априла 1920 год Министар Војни и Морнарице
у Београду
ђенерал Б. Јовановић
Канцелар Краљевских ордена даје ову Повељу
Господину Владиславу Ј. Јагодићу
КОN° 1201/18 као доказ његовог одликовања
30. септембар 1926. год. Канцелар Краљевских ордена
У Београду
Дивиз. Ђенерал
Стефановић П Душан
Секретар
Канцеларије Краљевских ордена
Ђорђе Ј. Чарапић
Без сигнатуре, рађена у Картографској рад. Топографског
одељења Врх. команде.
Правоугаони штампан образац, уоквирен стилизованим биљним
и геометријским орнаментом, на горњој страни има државни грб
обухваћен ловоровим полувенцем, а на левој цртеж аверса ордена,
обухваћен полувенцем од храстове и ловорове гране. Преко представе двоглавог орла и државног грба je текст писаним и стилизованим
штампаним словима, ћирилицом. Повеља има суви жиг Канцеларије
Краљевских ордена (са грбом Краљевине СХС).
Орден белог орла с мачевима додељиван је у „знак признања за
ратне заслуге“.
Хартија,1 лист, штампани образац
Дим: 51 х 38,5 цм
Инв. бр. 202–1, у–31850
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13. ПОВЕЉА ОРДЕНА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КРУНЕ I РЕДА

Ми
А Л Е К С А Н Д А Р I
по милости Божјој и вољи народној
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ
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На предлог Председника Нашег министарског савета и Нашег
Министарства унутрашњих послова
Одликујемо
Господина Филипа Трифуновића
Нашег министра грађевина
Нашим орденом
Ј У ГО С Л О В Е Н С К А К Р У Н А
првим (I) редом
Пов. бр. 551
6. септембар 1930. год
Београд
К.О.N°2239
15. јануар 1931. год.
Канцеларија краљевих ордена
Ђенерал: Душан П. Стефановић (с.р.)
Александар (с.р.)
Сигнатура: Ђ. Чарапић, репродуковано у Војном географском
институту, Београд
Правоугаони штампани образац уоквирен стилизованим биљним и геометријским орнаментом на горњој страни има државни грб,
обухваћен ловоровим полувенцем, а на левој цртеж аверса ордена,
обухваћен храстовим и ловоровим полувенцем. Преко представе двоглавог орла је основни текст. Повеља је снабдевена сувим жигом Канцеларије Краљевских ордена (са грбом дома Карађорђевића). Сигнатуре, доле лево: „Репродуковано у Војном Географском Институту у
Београду“ и десно: „Ђ. Чарапић“.
Повеље за Орден југословенске круне рађене су по идејном нацрту Ђорђа Чарапића, у Војном географском институту у Картографској радионици топографског одељења Врховне команде. Повеља за
први ред рађена је на пергаменту, а за остале на хартији украшеној
орнаментима и амблемом дотичног ордена.16
Пергамент, 1 лист.
Дим: 49, 8х37, 8 цм, светлозелена боја
Инв. бр. 166
16 М. Пилетић, Одликовања југословенских народа XIX и прве половине XX (до 1941) из
збирке Војног музеја у Београду, Београд 1987, 30.
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Орден југословенске круне је установљен 1930. у Краљевини
Југославији, додељиван је као „награда признања на раду за Краља и
отаџбину, државно и народно јединство“.

Филип Ј. Трифуновић (Ужице, 1877–Београд, 1960) инжењер,
министар грађевина Краљевине Југославије, учесник балканских и
Првог светског рата. Значајно је допринео развоју свога града. У
Министарству грађевина постављен је 1901. године, као инжењер, а
1902. године као шеф секције за трасирање пруге Ужице–Вардиште.
Био је шеф секције за грађење железничке пруге на релацијама: Параћин–Зајечар, Обреновац–Ваљево, Чачак– Ужице. Обављао је више
значајних функција међу којима су: начелник Техничког одељења
Дринске бановине и министар грађевине у влади генерала Петра
Живковића. За рад и учешће у ратовима одликован је орденом Светог
Саве I, II, III реда, Орденом Југословенске круне I реда, Орденом Белог орла IV и V реда, Споменицама за учешће у оба балканска рата,
Првом светском рату и Албанском споменицом.17

17 Биографски лексикон Златиборског округа, Београд, 2006, 768.
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14. ПОВЕЉА ОРДЕНА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КРУНЕ V РЕДА

Београд, 6. септембар 1930.
Сигнатура: Ђ. Чарапић, репродуковано у Војном географском
институту, Београд.
Хартија, 1 лист
Дим: 50х38цм
Орденом је одликован Милутин Симовић, трговац из Ужица.
У–31333
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15. ПОВЕЉА ОРДЕНА СВЕТОГ САВЕ I РЕДА

Ми
А Л Е К С А Н Д А Р I
по милости Божјој и вољи народној
КРАЉ ЈУГОСЛАВИЈЕ
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На предлог Председника Нашег министарског савета и Нашег
Министарства унутрашњих послова
Одликујемо
Господина Филипа Трифуновића.
Нашег министра на расположењу
Нашим орденом
Светога Саве
Првим (I) редом
Пов №75
16 фебруар 1931. године Александар (с.р.)
у Београду
КО№ 360
19. фебруар 1931
у Београду
Канцелар краљевих ордена
Душан П. Стефановић (с.р.)
Репродуковано у Војном географском институту, Београд, Ђорђе
Чарапић
Правоугаони штампани образац уоквирен стилизованим биљним
и геометријским орнаментом на горњој страни има државни грб обухваћен ловоровим полувенцем, а на левој цртеж аверса ордена, обухваћен храстовим и ловоровим полувенцем. Преко представе двоглавог орла и грба исписан је основни текст. Снабдевена је сувим жигом
Канцеларије Краљевских ордена (са грбом Србије). Сигнатуре, доле
лево: „Репродукциони Одсек Географ. Института Гл. Ђ-штаба“ и десно: „Ђорђе Чарапић“.
Импрегнирана хартија, 1 лист
Дим: 50х37, 4цм, доминира плава боја
Инв. бр. 168
16. ПОВЕЉА ОРДЕНА СВЕТОГ САВЕ II РЕДА
Београд, 1 децембар 1928.
Хартија, 1 лист,
Дим: 50х37цм
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Орденом је одликован Филип Ј. Трифуновић, начелник Министарства грађевина
Инв. бр.169
17. ПОВЕЉА ОРДЕНА СВЕТОГ САВЕ III РЕДА
Београд, 1.децембар 1922.
Хартија, 1 лист
Дим: 50х37цм
Орденом је одликован Филип Ј. Трифуновић, начелник Министарства грађевина
Инв. бр. 171
18. ПОВЕЉА ОРДЕНА СВЕТОГ САВЕ IV РЕДА
Београд, 8. септембар 1938.
Без сигнатуре.
Хартија, 1 лист
Потпис: канцелар Панта М. Драшкић (с.р.) и секретар Ник(ола)
Николић (с.р.)
Дим: 50х37цм
Орденом је одликован Милутин Симовић, трговац и бански већник из Ужица
У–31333
19. ПОВЕЉА ОРДЕНА СВЕТОГ САВЕ V РЕДА
Београд, 11. октобар 1938.
Без сигнатуре.
Хартија, 1 лист
Дим: 50х37цм
Орденом је одликован Средоје Јевтић, трговац и бански већник
из Карана.
Инв. бр. 227
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20. УВЕРЕЊЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ

Уверење је правоугаоно, штампано писаним и стилизованим
штампаним словима, ћирилицом. Из стилизоване геометријске и биљне орнаментике, која уоквирује картуш за жиг, израста биљни оквир
у маниру сецесије од ловорових стабала, чије лишће покрива врпцу,
на коју је учвршћена медаља. Основни текст. Уверење је снабдевено
сувим жигом Канцеларије Краљевских ордена (са грбом Краљевине
Србије). Сигнатуре, доле лево: „репродуковано у војно географ. институту. Београд“, а десно: „Ђ. Чарапић“.
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Медаља за храброст „Милош Обилић“ додељивана је за показану
и осведочену храброст у Другом балканском и Првом светском рату.
Београд, 20. јуна 1929.
Хартија, 1 лист.
Дим: 37 х 28 цм
Медаљом је одликован Миливоје Илић, каплар из Коњичке дивизије
Инв. бр. 197
21. УВЕРЕЊЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ
Београд, 31. октобар 1928.
Хартија, 1 лист
Дим: 37х28цм
Медаљом је одликован Обрен В. Ђорђевића, редова 4. пешадијског пука
У–32475
22. УВЕРЕЊЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ
Београд, 20. Децембар 1926.
Хартија, 1 лист
Дим: 37х28цм
Медаљом је одликован Славкo М. Петровића, пешадијски поручник.
Инв. бр. 235–1
23. УВЕРЕЊЕ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ
Београд, 1. марта 1929.
Хартија, 1 лист
Дим: 42х28цм
Медаљом је одликован Драгољуб Радовић, редов XIII пешадијског пука.
Инв. бр. 164–1
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24. УВЕРЕЊЕ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ
Београд, 10. фебруара 1927.
Хартија, 1 лист
Дим: 42х28цм
Медаљом је одликован Стеван А. Веселиновић, резервни пешадијски потпоручник.
Инв. бр. 263–1
25. УВЕРЕЊЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА РЕВНОСНУ СЛУЖБУ
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Уверење је правоугаоно, штампано писаним и стилизованим
штампаним словима. Образац је уоквирен стилизованим биљним
орнаментом, са представом медаље на горњој страни и картушом за
жиг, уметнутим у стилизованог двоглавог орла, доле. Основни текст.
Снабдевено је сувим жигом Канцеларије краљевских ордена (са грбом Краљевине Србије) и потписима канцелара и секретара. Сигнатура, доле лево: „РЕПРОДУКЦИОНИ ОДСЕК ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА – ЗЕМУН“, десно: „Ђ. Чарапић“.
Београд, 30. октобар 1928.
Хартија,1 лист.
Дим: 34х20,4цм
Медаљом је одликован Милорад М .Чучковић, наредник IV пешадијског пука.
Инв. бр. У–32174
26. УВЕРЕЊЕ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ ЗА РЕВНОСНУ СЛУЖБУ
Уверење је правоугаоно, штампано писаним и стилизованим
штампаним словима. Образац уоквирен стилизованим биљним орнаментом, са представом медаље на горњој страни и картушом за
жиг, уметнутим у стилизованог двоглавог орла, доле. Основни текст.
Снабдевено је сувим жигом Канцеларије краљевских ордена (са грбом Краљевине Србије) и потписима канцелара и секретара. Сигнатура, доле лево: „РЕПРОДУКЦИОНИ ОДСЕК ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА – ЗЕМУН“, десно „Ђ. Чарапић“.
Медаља за ревносну службу је додељивана за ревносну службу
на бојишту.
Београд,1. април 1930.
Хартија, 1 лист
Дим: 42х28цм
Медаљом је одликован Љубисав Поповић, званичник Ужичке жупаније.
У–30551
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27. УВЕРЕЊЕ МЕДАЉЕ ЗА ВОЈНИЧКЕ ВРЛИНЕ

Уверење је правоугаоно, штампано писаним и стилизованим
штампаним словима. Образац уоквирен стилизованим биљним орнаментом, са представом медаље на горњој страни и картушом за суви
жиг КАНЦЕЛАРИЈА КРАЉЕВИХ ОРДЕНА, око кога је венац од
храстовог листа. С леве и десне стране печата су ратни трофеји, топови, бајонети и заставе. У средини уверења је основни текст. Сигнатура, доле лево: „Репродуковано у Војном географском институту,
Београд“, десно: „Ђ.Чарапић“.
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Београд, 7. јануар 1927.
Хартија,1 лист
Дим: 42х 28цм
Медаљом је одликован Славко М. Петровић, пешадијски поручник.
Инв. бр. 234–1
28. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
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Албанска споменица је установљена поводом сећања на повлачење кроз Албанију у европском рату 1915. г. Право на Споменицу
имали су сви који су били на војној дужности приликом преласка Албаније, као и чланови страних војних мисија који су се заједно са
српском војском повлачили преко Албаније18. На тексту повеље пише
и за верност отаџбини 1915. г.
Уверење штампано ћирилицом, писаним и стилизованим штампаним словима. Из стилизоване геометријске и вегетабилне орнаментике, која уоквирује картуш за жиг, израста оквир у маниру сецесије
од ловорових стабала, са представом споменице на горњој страни. У
средини је основни текст. Уверење је снабдевено сувим жигом Канцеларије Краљевских ордена (са грбом Краљевине Србије) и штампаним потписима канцелара и секретара. Сигнатура доле лево: „РЕПРОДУКЦИОНИ ОДСЕК ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА ГЛАВ. Ђ.
ШТАБА“, десно: „ЂОРЂЕ Ј. ЧАРАПИЋ“.
Београд, 23. новембар 1921.
Хартија,1лист
Дим: 41,8х27,5цм
Споменицом је одликован Милутин В. Симовић, каплар.
Инв. бр. 304
29. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 1. април 1940.
Хартија,1 лист
Дим: 42х28цм
Споменицом је одликован Миливоје Илић, каплар Коњичке дивизије
Инв. бр.198

18 Мила Пилетић, Одликовања југословенских народа XIX и прве половине XX (до 1941)
из збирке Војног музеја у Београду, Београд 1987, 63.
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30. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 23. новембар 1921.
Хартија, 1 лист
Дим: 42х28цм
Споменицом је одликован Филип Јеврема Трифуновић, инг. надзорник војних путева
Инв. бр. 175
31. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 23. новембар 1921.
Хартија, 1 лист
Дим: 42х28цм
Споменицом је одликован Стеван А. Веселиновић, резервни пешадијски поручник.
Инв. бр. 264
32. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 23. новембар 1921.
Хартија,1 лист
Дим: 42х28цм
Споменицом је одликован Славко Петковић, пешадијски капетан I класе.
Инв. бр. 306
33. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 23. новебар 1921.
Хартија, 1 лист. Потпис: канцелар: Павле Јуришић Штурм и секретар Ђорђе Ј. Чарапић.
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Дим: 42х28цм
Споменицом је одликован Милан А. Милутиновић, редов из Речице
Инв. бр. 307
34. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 23. новембар 1921.
Хартија, 1 лист
Дим: 42х28цм
Споменицом је одликован Милорад В. Раденковић, поднаредник
(срез Драгачевски)
Инв. бр. 239
35. УВЕРЕЊЕ АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
Београд, 23. новембар 1921.
Хартија, 1лист
Дим: 42х28цм
Инв. бр. У–32475
Споменицом је одликован Обрен В. Ђорђевић, редов 4 одељења
дрин. муниц. ШТЗ.
36. УВЕРЕЊЕ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ЗА
ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
Правоугаони штампани образац. Основни текст је исписан на повељи чија је подлога украшена симболичном орнаментиком пиротског ћилима. На средини горњег дела повеље је амблем грба Србије,
а у доњем делу повеље су представе привредног живота: железнички
и речни саобраћај, житна поља, фабрички димњаци (идеална слика
крајолика).
Медаља за грађанске заслуге додељивана је лицима грађанског
реда као награда „за заслуге према Краљу, Краљевом дому и држави,
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по свим гранама државне управе и државним службеницима за дугогодишњу и ревносну и беспрекорну службу“.19

Његово величанство
П Е Т АР I
Благоволео је указом Својим
од 20. јуна 1907. године одликовати
19 Збирка закона и уредаба, књ. LVII, Београд 1904, 185.
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Г Филипа Трифуновића
инжињера
Златном медаљом
за грађанске заслуге
И што му овим уверењем потврђује
КОN° 371
7 август 1907. год. Канцеларија краљевих ордена
У Београду					
С(ава) Грујић (с.р.)
Медаљом је одликован Филип Трифуновић, инжењер.
Рађена у Картографској радионици. Гл. Ђенералштаба.
Хартија, 1 лист
Дим. 41,5х29,7цм, доминира пастелно зелена боја
Инв. бр. 176

ПОВЕЉЕ ДОДЕЉЕНЕ ДРУШТВИМА, ПОЈЕДИНЦИМА,
УСТАНОВАМА, за нарочите друштвене заслуге у области,
културних, просветних, спортских и хуманитарних делатности.
У збирци се чувају (17) дипломе , захвалнице разних друштава и удружења које су додељене заслужним грађанима Ужица и
ужичког краја.
37. ПОВЕЉА СРПСКОГ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА
СРПСКО ДРУШТВО ЦРВЕНОГ КРСТА
За добровољну помоћ ратним рањеницима и болесницима
У ИМЕ СВОЈЕ ВИСОКЕ ЗАШТИТНИЦЕ
КЊЕГИЊЕ СРПСКЕ
Н А Т А Л И ЈЕ
Ценећи услуге учињене српским рањеницима и болесницима
у време српско-турског рата од 1876. године захваљује Гђи. Ста252

Станојка Миливојевић

ни Поповић, из Ужица и даје јој за сапомен ових услуга друштвену
захвалницу`							
`
N°174
У Београду на Цвети 1877. лета
Председник
Секретар главног одбора
главног одбора
Милош Ст. Марковић (с.р.)	
Митрополит Српски
Михаило (с.р.)
Захвалница је додељена Стани Поповић из Ужица, за добровољну
помоћ ратним рањеницима и болесницима у Српско-турском рату од
1876.
У Београду на Цвети 1877.
Повеља је израђена у техници литографије, штампана писаном
и штампаном ћирилицом. На средини и изнад наведеног текста је
амблем Црвеног крста. Око целог садржаја је стилизован рам од симетрично распоређене орнаментике. Десно од потписа Председника
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главног одбора Црвеног крста Михаила20, аплицирана је папирна
крагна (чипкасте текстуре).
Хартија, 1 лист. Потпис
Штампани формулар, папир
Дим: 51х38цм
Инв. бр. 6167
Истичемо, да је ово ретко сачувана повеља Друштва Црвеног крста Кнежевине Србије.
38. ПОВЕЉА ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ
КРСТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
POD VISOKOM ZAŠTITOM
NJIHOVIH VELIČANSTAVA
KRALJA I KRALJICE
DR U Š T V O C R V E N O G K R S T A
U VA ŽAVAJUĆI ZASLUGE UKAZANE
CRVENOM KRSTU ODLIKUJE
златном медаљом
Г. Лазара П. Бијелића
учитеља Ужице
GLAVNI SEKRETAR
М. М. Маринковић Ip. PREDSEDNIK
Br. 8700	
28. novembar 1932 god.

Т.. (нечитко)

У правоугаоном штампаном обрасцу на средини домиира амблем
црвеног крста, изнад и испод је основни текст.Око горњег текста
је орнаментика на којој доминира грб Краљевине и црвени крст.На
средини доњег дела повеље је печат Црвеног крста Краљевине Југославије.
Сигнатура: Ђ. Чарапић, одштампана код Rožankowskog D. D.
Zagreb.
20 Први председник Српског друштва Црвеног крста био је митрополит Михаило Јовановић.
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Латиница, хартија, 1 лист.
Дим: 48х32цм
Инв. бр. 229–1
Лазар П. Бјелић, учитељ и писац, преводилац, у Првом светском
рату био је у Ђачкој чети 1300 каплара. Рањен је и из рата изашао
као инвалид. После рата био је учитељ у више места ужичког краја.
Предавао је немачки и педагогију у Учитељској школи у Ужицу.
Управник Црвеног крста у Ужицу био је пет година. Спадао је у ред
најугледнијих ужичких учитеља између два светска рата.21
21 Биографски лексикон Златиборског округа, Београд 2006, 28.
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39. ЗАХВАЛНИЦА ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Повеља је урађена у техници литографије. Преко текста повеље
доминира амблем Црвеног краста. Око текста је рам стилизоване орнаментике где се наизменично понавља мотив – црвени крст и грб
Краљевине. На средини доњег дела повеље је печат са натписом: БЕОГРАД, ГЛАВНИ ОДБОР ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА, КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА. У сва четири угла су представе лечења бо256
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лесника од различитих болести. У горњем делу повеље доминира
двоглави орао са грбом Краљевине Југославије и круном, а у доњем
делу девојка на бојном пољу у народној ношњи која лечи рњеника.
Захвалница је додељена Симовић М. Грозди, домаћици из Ужица
Београд, 26. новембар 1939.
Хартија, 1 лист, израђена код Rožankowskog D. D. Zagreb
Сигнатура: Ђ. Чарапић.
Дим: 27 х 20,5 цм
Инв. бр. У–31333
40. ПОВЕЉА СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Медаљом је одликован Милутин В. Симовић, трговац и члан
Среског одбора Црвеног крста у Ужицу.
Београд, 22. новембар 1939.
Сигнатура: Ђ. Чарапић, одштампана код Rožankowskog D. D.
Zagreb.
Хартија, 1 лист, штампани образац.
Дим: 48,5х34цм
Инв. бр. 309
41. ПОВЕЉА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА
На повељи чија је основа мотив пиротског ћилима изнад које
се налази бела драперија са везом ( свечани пешкир), налази се
следећи садржај: У централном делу повеље је женска фигура на
трону са раширеним рукама – персонификација милосрђа. Око ње су
рањеници, сирочад, мајке удовице и старци, који очекују помоћ. Око
ове представе су у правилним круговима ликови девојака у народним
ношњама из Србије, Старе Србије, Македоније, Црне Горе, Херцеговине, Босне, Приморја, Славоније, Барање, Бачке, Баната, Срема.
Испод, уоквирена правоугаона површина, украшена ловоровим
венцем у којој пише: КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА даје ову повељу
Вишњи М. Ђурићки, своме члану добротвору. На средини је печат с
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текстом: „ Одбор кола српских сестара Ужице“. Потпис председнице
Милица Љубисављевић, секретар Цвета М. Поповић.
С леве стране текста је комита-четник, у народној ношњи наоружан, с десне стране чланица Кола српских сестара, у једној руци
држи корпу а у другој ибрик.
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Наведена представа је на мермерном постаменту на коме је натпис: ОСНОВАНО ГОДИНЕ 1903. ОДЛИКОВАНО ОРДЕНОМ СВЕТОГ САВЕ III СТ.
Овај постамент се ослања на површину осликану ађелима који
обављају различите послове.
У доњем десном углу су иницијали аутора ликовног решења повеље УП22 1922.
Светлотисак „Графике“ Д. Д. Нови Сад
Ужице, Одбор Кола српских сестара
Сигнатура: УП 1922. Штампана у Светлотиску „Графике“ Д. Д.
Нови Сад.
Хартија, 1 лист, штампани образац
Дим: 64,7х 49цм
Инв. бр. 31929
Коло српеких сестара је женско културно-просветно, патриотско,
хуманитарно друштво основано у Краљевини Србији 1903. г.
42. ПОВЕЉА КОЛА СРПСКИХ СРЕДСТАВА
Повеља је додељена Војислави Гмизовић из Ужица, члану и
добротвору Кола српских сестара.
Јануар 1928.
Сигнатура: УП 1922. Штампана у Светлотиску „Графике“ Д. Д.
Нови Сад
Хартија,1 лист, Сектретар: Цвета М. Поповић, председница Милица Љубисављевић
Дим: 64,7х49,6цм
Инв. бр.

22 Урош Предић (Орпорат 1857–1953 Београд), један од највећих српских сликара реализма.
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43. ПОВЕЉА КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА
Повеља је додељена проти Милану Ђурићу, члану и добротвору
Кола српских сестара, народни посланик из Ужица.
Ужице, Одбор кола српских сестара
Сигнатура: УП 1922. Штампана у Светлотиску „Графике“ Д. Д.
Нови Сад
Хартија, 1 лист
Сектретар: Цвета М. Поповић, председница Милица Љубисављевић
Дим: 64,7х49,6цм
Инв. бр. 31929
44. ПОВЕЉА АКАДЕМСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА
„ОБИЛИЋ“
ОБИЛИЋ,
АКАДЕМСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО
ДАЈЕ ОВУ ДИПЛОМУ СВОМ ЧЛАНУ
РЕДОВНОМ
ДРАГУТИНУ ЂУРИЋУ
Подпредседник 		
				

У Београду 			
1892

Председник

На повељи чија је основа мотив пиротског ћилима, налази се наведени текст, уоквирен ловоровим венцем преко кога се преплиће трака
са натписом „Песма нам је много дала она нам је очувала име понос
сјај“ (с леве стране), „Љепше грло у Милоша царско јесте љепше него
је у виле“ (с десне). На средини горњег дела повеље је двоглави орао
са круном и штитом на прсима. Изнад круне стоји натпис: ПОД ВИСОКОМ ЗАШТИТОМ ЊЕГОВОГ ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I.
На средини доњег дела повеље је печат друштва (воштани), уоквирен стилизованом плетеницом, а изнад ликовна представа попрсја
Милоша Обилића.
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У десном доњем углу: Саставио и израдио Ђ. Миловановић23
У левом углу, Литограф. зав. Ајнхолда и синова.
У Дим: 67,2х43,7цм
У–31929/1
23 Ђорђе Миловановић ,1850–1919, београдски сликар школован у Минхену.
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Драгутин Ђурић, Ужице (1871–1941), философ, доктор наука,
један је од основача Српске социјалдемократске странке. Универзитетску је каријеру започео и завршио на Философском факултету у
Београду, где је прешао пут од доцента до редовног професора, на
предметима историја философије и етика. Написао је и објавио пет
књига философске садржине и више радова из готово свих философских дисциплина.24
45. ПОВЕЉА СОКОЛСКОГ ДРУШТВА

24 Биографски лексикон Златиборског округа, Београд, 2006, 192.
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У стилском смислу повеља је подељена на два дела. У првом
делу на тробојној подлози (плаво, бело, црвено), у централном делу
је соко раширених крила који у канџама држи грб Краљевине Југославије и три штита са грбовима: Срба, Хрвата и Словенаца. Око
сокола је колајна у чијим медаљонима је натпис – ИСТРАЈНОСТ, а
изнад сокола је натпис – САМОПРЕГОРЕЊЕ , у медаљону испод –
ПОЖРТВОВАЊЕ.
С десне стране, у круговима су натписи: РОДОЉУБ, СЛАВЕНИН, ЧОВЕК, а с леве стране : ЈЕДНИСТВО, СЛОБОДА, БРАТСТВО. Кругови су повезани геометријском орнаментиком.
Други део повеље чине симболично златне подлоге на којој је
исписан текст:
ПОВЕЉА
коју
С О КО Л С К О Д Р У Ш Т ВО
У
УЖИЦУ
даје свом члану великом добротвору
Фонду за подизање споменика пок. проти Милану Ђурићу
1. децембар 1931.
тајник			
благајник		
старешина
Мил. Мил. Глушчевић
Влад. М. Милетић
Штампани образац, хартија „ГРАФИКА“ Д. Д . НОВИ САД
Дим: 62,5 х 44,5 цм
Инв. бр. 10156
Милан Ђурић (Заовине, Бајина Башта,
1844–Рим, 1917), прота, народни трибун.
Богословију је завршио у Београду. Поред
свештеничког посла бавио се и политиком,
у којој је остао до краја живота. Политичку
делатност везивао је за Радикалну странку од
њеног оснивања. Подржавао је Херцеговачки
устанак 1875. године. За храброст у Српскотурском рату 1876–1878. године два пута је
одликован. На изборима за Народну скупштину 1878. изабран је за посланика. У Скупшти263
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ни се борио за привредни развој свог краја. Његов идеал је био слобода српског народа и чврсто утемељење државе Србије. Учествовао је
у борбама на Јавору 1912. године. Већ болестан и исцрпљен, повукао
се са војском преко Албаније, одакле је отишао у Италију, у Рим,
где је умро 1917. године. Више пута је одликован високим домаћим и
страним одликовањима.
46. ПОВЕЉА СОКОЛСКОГ ДРУШТВА
Повеља је додељена члану добротвору, г. Милану Стојићу, банкарском чиновнику.
Ужице, 1. децембар1931.
Хартија, Одштампани формулар, у „ГРАФИКА“ Д. Д. НОВИ САД
Дим: 62,2х44,3цм.
Инв .бр. б.б.
47. ПОВЕЉА СОКОЛСКОГ ДРУШТВА
Повеља је додељена члану добротвору, инж. Здравку М. Ђурићу
10. август 1933.
Хартија, одштампана у „ГРАФИКА“ Д. Д. НОВИ САД
Дим: 62,2х44,3цм.
У–31928
48. ПОВЕЉА СОКОЛСКОГ ДРУШТВА УЖИЦЕ
Диплома је додељена свом утемељачу Фонда за изградњу Соколског дома у Ужицу „Удружењу студената ужичана и рудничана“.
Ужице 25. март 1932.
Текст повеље је уоквирен стилизованом геометријском орнаментиком .У доњем десном углу је печат „СОКОЛСКО ДРУШТВО
УЖИЦЕ“, и потписи тајника С. Т. Вучковић (с. р.), благајник Милић Глушчевић (с.р.), начелник Ј. Јехличка (с.р.) и старешина Владета Милетић (с.р.)
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Штампани осликани формулар, ШТАМПА РОМАНОВИЋ –
УЖИЦЕ
Дим: 46,2 х 30,7 цм
Инв. бр. б. б.
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49. ПОВЕЉА СРПСКО КУЛТУРНО И ПРОСВЈЕТНО
ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“

Повеља је додељена члану утемељачу друштва „Просвјета“
(Српско културно и просвјетно друштво основано у Сарајеву 1902 )
Лазару Бјелићу, учитељу из Ужица
Сарајево, 27. 08. 1933.
Хартија, штампани формулар, хартија Сигнатура: П. Шаин
Одштампано у Југословенској штампарији у Љубљани.
Дим: 65х55цм
У–31377
У централном делу повеље је косовски предео с манастиром Грачаница, изнад којег доминира представа женске фигуре која у подигнутој руци држи упаљену бакљу а са свих страна је обасјавају сунчеви
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зраци (персонификација краљевине). Изнад је двоглави орао са грбом
краљевине Југославије. Испод је текст: Устај, живи, бори се, не клони.
П Р О С В И Ј Е ТА
Предаје ову повељу своме члану
утемељачу
Лазару Бијелићу
учитељу
У Ужицу
У знак признања и захвалности на помоћи овом српском културном Друштву. Дано у Сарајеву Године 1933 месеца VIII дана 27.
За главни одбор ПРОСВЈЕТЕ
ПРЕДОЈЕДНИК
ГЛАВНИ СЕКРЕТАР
(С. Р.)
(с. р.)
Испод текста је печат с натписом: „СРПСКО ПРОСВЕТНО И
КУЛТУРНО ДРУШТВО, ПРОСВЕТА ГЛАВНИ ОДБОР У САРАЈЕВУ“.
С леве стране, текста у стилизованом кругу је лик Карађорђа,
изнад кога су у вертикалном низу ликови: Руђера Бошковића, Јована
Цвијића, Николе Тесле и Ивана Мештровића, а са десне: лик владике
Рада (Његош), изнад кога су у вертикалном низу: Џиво Гундулић, Андрија Качић Миошић, Вук Стефановић Караџић и Људевит Гај.
Лево од грба у стилизованом кругу су ликови Ћирила и Методија, а десно од грба је лик Св. Савe и текст: „ЗНАЊЕ ЈЕ СВЕТЛОСТ
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ“.
У левом доњем углу је сигнатура П. ШАИН25, а у десном (штампарија) ЈУГОСЛОВАНСКА ТИСКАРНА У ЉУБЉАНИ.
Лазар П. Бијелић (Ужице 1892–Ужице 1966), учитељ, писац. Основну школу је завршио у Ужицу а Учитељску у Јагодини, где је био
члан Клуба ученика-социјалдемократа (1911). У Првом светском рату
био је у Ђачкој чети 1300 каплара. Рањен је и из рата изашао као војни инвалид. После рата био је учитељ у Чајетини где је био и један
од оснивача СРП/к, а затим је радио у Крвавцима код Ужица. Потом је у Учитељској школи у Ужицу предавао немачки језик и педагогију (1925–1928 ). Био је пет година управник Дома Црвеног крста
25 Петар Шаин (1885–1965), босанскохерцеговачки уметник, графичар, израдио је ликовно
решење повеље.
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у Ужицу. Други светски рат затекао га је у Сарајеву, где је заробљен
и упућен у концентрациони логор, али је отпуштен као тежак срчани
болесник. Преводио је А. Пенакука и Ота Ринеа, сарађивао у Туцовићевој Борби 1912. и 1914. године, а у Ужицу у Ужичкој самоуправи
и Ужичком одјеку.
50. ПОВЕЉА ЗА ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ПОЖАРЕВАЧКЕ
ЗАНАТСКЕ И ОКРУЖНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИЛОЖБЕ
ЗАНАТЛИЈСКОГ УДРУЖЕЊА 1895.
Повеља (златне медаље) је додељена Милутину Кремићу из Ужица за изврсну клековачу изложену на изложби у Пожаревцу.
Пожаревац,11. Октобар 1895.
Литографски формулар, папир
Литог. П. М. Мирковић, Београд
Инв. бр. 212–1
Дим: 60х44,3цм
У горњем делу повеље је портрет краља Александра Обреновића
изнад кога је двоглави орао са круном и натписом: ПОД НАЈВИШИМ
ПОКРОВИТЕЉСТВОМ Њ. ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉА СРБИЈЕ
АЛЕКСАНДРА I
ПОЖАРЕВАЧКА ЗАНАТСКА И ОКРУЖНА ПОЉОПРИВРЕДНА
ИЗЛОЖБА ЗАНАТЛИЈСКИХ УДРУЖЕЊА
Г. Милан Кремић, трговац из Ужица, за изврсну клековачу изложену на овој изложби одликован је златном медаљом
10. октобар 1895
За председника
Пожаревац
Глав. излож. одбора
Главни инспектор изложбе
Подпредседник
Живко А. Шекорац (Избрисан потпис)
Печат доста оштећен
На средини повеље је представа ковача, испод је печат који је нечитак, а лево представа сточара, десно жена која преде, поред ње дете
које држи натпис: ЗАНАТ ЈЕ ЗЛАТАН. На доњем делу повеље су
пољопривредни производи: грожђе, јабуке, кукуруз... У десном углу
је натпис Литог. П. М. Мирковић, Београд.
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Милутин Кремић
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51. ДИПЛОМА УДРУЖЕЊА УЖИЧАНА У БЕОГРАДУ

Диплома је додељена инжењеру Здравку Ђурићу, члану и добротвору, Удружења Ужичана у Београду.26
Београд, март 1934.
Штампани осликани формулар, папир,
Дим: 65,9х50цм
У–31928
Хартија, сигнатура: FRANTA MALY, 1933, BEOGRAD, одштампано у ЛИТ. Љ. ОСТОЈИЋА, БЕОГРАД, МЛЕТАЧКА 16
Цео садржај повеље уоквирен је рамом који је испуњен стилизованом вегетабилном орнаментиком. На средини повеље je бела површина са следећим текстом: УДРУЖЕЊЕ УЖИЧАНА у Београду
Основано 1923, даје ову

26 Удружење Ужичана у Београду је основано 1923.
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Д И П Л О М У
Своме члану добротвору Здравку Ђурићу
инжењеру
у Београду
марта 1934
секретар
И. Д. Виторовић (с.р.)

благајник
Ман. А. Делић (с.р.)

председник
М. Јечменица (с.р.)

Изнад наведеног текста је у медаљону представа иконе Цвети,
славе Друштва, украшене гранчицама бора са плодовима – шишаркама.
На средини доњег дела повеље је лого удружења са следећим
натписом: УДРУЖЕЊЕ УЖИЧАНА БЕОГРАД, основано 1923, шаке
спојене у руковање, са девизом Помозимо свој своме.
У позадини повеље је панорама Ужица и Златибора са карактеристичним мотивима стада на испаши, кириџије са товарима итд.
52. ПОВЕЉА УЖИЧКО ТРГОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
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Повеља је додељена Средоју Н. Јевтићу, трговцу из Карана,
за приложену финансијску помоћ Удружењу у износу од 100 дин.
Ужице, 30. јул 1925.
Папир, штампани осликани формулар, папир
Дим: 26,1х32цм
У–30569
Поред потписа благајника Мил. Глушчевић (с.р.), секретара Рад.
М. Павловића (с.р.) и председника В. М. Кремића, на повељи је печат
Удружења. Основни текст је уоквирен стилизованом цветном орнаментиком, црвене и зелене боје, а на средини леве и десне стране повеље је представа Хермеса – грчко божанство, заштитник трговине.
На средини горње стране повеље је профил женског лика.
53. ПОХВАЛНИ ЛИСТ КРАЉЕВСКО-СРПСКЕ РЕАЛКЕ
У УЖИЦУ
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Којим се по решењу Савета ужичке реалке награђује ученик првог разред Андрија Станић за одлично успевање у наукама и добро
владање при свршетку училишне године 1887/8.
Ужице, дана 29. јуна 1888. год
Бр. 296
Директор реалке
Куз.Паштровић (с.р.)
За деловођу
Љуб. Давидовић (с.р.)
На средини повеље је печат Краљевине Србије са натписом
КРАЉЕВСКО-СРПСКА РЕАЛКА У УЖИЦУ.
У десном доњем углу је суви печат са натписом КРАЉЕВСКО
СРПСКА ДРЖАВНА ШТАМПАРИЈА У БЕОГРАДУ.
Наведени текст је уоквирен стилизованом биљном орнаментиком,
с леве и десне стране је по једна птица, на средини горње стране повеље су школска учила.
Литографски формулар
Дим: 36,6 х28,2цм,
У–31–759/1
Андрија М.Станић (Ужице, 1876–
Ужице,1954) је био грађевински инжењер, министар, народни посланик.
После завршеног факултета постављен
је за инжењера у Министарству грађевина. У том периоду пројектовао је трасу
пруге Чачак–Ужице, касније Кремна–
Шарган. Године 1912. године је изабран
за народног посланика и биран све до
1935. године. Био је члан привременог
Народног представништва, а 1919. године као технички делегат наше делегације
учествовао је на Мировној конференцији у Паризу. Министар грађевина био је 1914, 1921. и 1922. године, затим министар саобраћаја 1924– 1925. Заслужан је за подизање
железница у Србији и у ужичком крају. Учествовао је у балканским
ратовима. За време Првог светског рата био је на дужности резервног
инжењерског официра. Један је од оснивача и добротвора Удружења
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Ужичана у Београду. Одликован је Орденом белог орла са мачевима,
Орденом Св. Саве II и I реда, Орденом белог орла IV реда, Орденом
Карађорђеве звезде, Медаљом за војничке врлине и Румунском звездом I степена.27 Радио је цео свој живот часно, и у струци и на политичким функцијама. За такав рад више пута је одликован а од народа
био уважаван и поштован.
54. УКАЗИ О УНАПРЕЂЕЊУ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ

АЛЕКСАНДЕР КАРАЂОРЂЕВИЋ
књаз српски
ПО ПРОМИСЛУ БОЖИЈЕМ НАРОДОМ СРПСКИМ
УПРАВЛЈАЈУЋИ
И свагда правду, која престоле владатеља земаљски садржава, и
сваког по заслузи достојно наградити налаже, пред очима имајући. па
нарочито одличну способност, ревност и верност у призренију узимати Потпоручника Стојка Павловића у чин Поручника кавалијер27 Биографски лексикон Златиборског округа, Београд, 2006,702.
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ског овим производим, и њега као таквог именујем дајући њему сва
права и одличја, која... и достојанству овоме својствена, заповедајући,
да њега сви као таквог признаду и отликују, а њему Стојку Павловићу
налажући, да својим примјереним владањем, усугубленим трудом и
услугама и себи достојним... и отличја истога покаже, непрестано у
поданическој верности и привржености према власти мојој на ползу
и отечества пребивајући.
Дана у Београду двадесетосмог јула хиљадуосамстопедесетосме
године. S.N°922
Александр Карађорђевић (с.р.)
Пр. Кнежевски представник
књаз српски
Попечитељ иностраних дела
подпуковник кавалеријски
Стеф. (ан) Марковић
Испод основног текста јеу средини папирне крагне водени печат.
Наведени текст је уоквирен рамом од стилизованих вегетабилних орнамената. На средини горње стране повеље је књажевски грб са круном, украшен заставама, секирама, сабљама, бајонетеима, мачевима,
војничким добошима и др.
Београд, 28. јула 1858.
Литографски формулар, пергамент, штампа
Дим: 43,2 х29,2 цм
Инв. бр. 589
55. УКАЗИ О УНАПРЕЂЕЊУ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ
Повеља је у једном делу оштећена, и поред тог оштећења може се
прочитати следећи садржај:
ПО ВОЉИ БОЖЈОЈ И ЖЕЉИ НАРОДА СРПСКОГ
МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ ТРЕЋИ
КЊАЗ СРПСКИ
Имајући пред очима правду, која свакога по заслузи наградити
налаже, и уважавајући одличну... способност и верност Коњичког капетана II класе Стојка Павловића производимо га у чин Коњичког ка275
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петана I класе. Дајући му сва (права и одличја) која су са чином овим
скопчана и заповедајући свима да га као таквог признају и одликују а
њему налажући да примереног владања остане.
Б.№ 35 М. М. Обреновић
Кнежевски представник
Попечитељ иностраних дела
Илија Гарашанин (с.р.)
Указ о унапређењу је уоквирена рамом вегетабилне орнаментике.
На средини горње стране је грб Кнежевине Србије, а у доњем делу
округли суви печат, уоквирен папирном крагном.
Београд, 10. Јануар 1862.
Литографски формулар, пергамент
Дим: 43 х 29 цм
Инв. бр. 590
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56. УКАЗИ О УНАПРЕЂЕЊУ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ

МИЛАН М. ОБРЕНОВИЋ ЧЕТВРТИ
По милости божјој и вољи народној
књаз српски
Имајући пред очима правду, која налаже да се сваки по заслузи награђује, и уважавајући верност, одличну способност и ревност
коњичког капетана I класе Стојка Павловића, производимо га у чин
кавалеријског мајора, и дајемо му сва права и одличја (која су са чином овим скопчана), заповедајући својим владањем да га као таквог
признају и одликују а њему налажемо да примереним својим владањем остане свагда достојан овога одличја.
Дана у Београду, шеснаестог маја 1876.
S.N.°4304
Министар војни
М. М. Обреновић (с.р.)
ађутант Његове Светости
Тих. (омиљ) Николић (с.р.)
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Подаци о унапређењу уписани су у штампани образац уоквирен
стилизованим биљним преплетом са државним грбом преко војних
знамења, представама ратних логора у картушима изнад и ратним
трофејима са стране. Повеља има у десном доњем углу сигнатуру, а
испод – Израђено у Државној каменорезници у Београду.
Београд, мај 1876.
Сигнатура, П. Перих. лит. Израђено у Државној каменорезници у
Београду,
Литографски формулар, пергамент
Дим: 53,2 х 42,4 цм
Инв. бр. 591
57. УКАЗ О УНАПРЕЂЕЊУ У ВОЈНОЈ СЛУЖБИ
Правоугаони штампани формулар, на чијем врху је грб Краљевине СХС, затим текст:
Имајући пред очима правду, која налаже да се сваки по заслузи
награђује, и уважавајући верност, одличну способност и ревност
коњичког капетана I класе Стојка Павловића, производимо га у чин
кавалеријског мајора, и дајемо му сва права и одличја (која су са чином
овим скопчана), заповедајући својим владањем да га као таквог признају и одликују а њему налажемо да примереним својим владањем
остане свагда достојан овога одличја. На средини је суви печат
МИНИСТАРСТВО ВОЈНО И МОРНАРИЦЕ, КРАЉЕВСТВО СРБА
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА. Лево,
Ф. А. Бр. 36019... Дана 26. октобра 1920. год. Београд, десно Александар (с.р.)
За Министра Војног и Морнарице
Бранко Н. Јовановић
Министар Војни и Морнарице
Почасни Ађутант Њ. В. КРАЉА
Ђенерал
Мил. Зечевић
Штампани формулар, папир
Дим: 35х25цм.
У–31891
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Указ је потписао Александар Карађорђевић, престолонаследник,
али је основни текст војног унапређења исти као код унапређења
које је додељивао кнез Милан Обреновић (1876).
58. УКАЗ О УНАПРЕЂЕЊУ У ДИПЛОМАТСКОЈ СЛУЖБИ
УКАЗ (налог, одлука, декрет ) подразумева писмену наредбу носиоца извршне власти (најчешће владара ) којом се уређује рад и деловање појединих служби, извршење закона и сл. То је највиши правни акт шефа државе и по снази долази одмах после закона. Реч је
примљена из руског језика (рус, указ ). Сматра се да је овај термин
настао у словенским монархијама где се употребљавао као највиши
правни акт власти. Рјечник ЈАЗУ бележи најстарију потврду у документу из 1730. године.28
28 Д. Бојић, Повеље и дипломе од 17. до 20. века, Београд 2011, 6.
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Правоугаони штампани формулар у коме доминира декорисани
славолук, на чијем лучном делу је грб Краљевине Србије, изнад натпис: ЊЕГОВО ВЕЛИЧАНСТВО, с леве и десне стране су алегоричне
представе правде и дипломатије.
У простору између два стуба је означено место за печат.
Испод десног стуба је Државна Кам. (каменорезница) у Београду
У средишњем делу декорисаног славолука је текст
МИЛАН ПРВИ
КРАЉ СРБИЈЕ
на предлог Председника Министарства Савета, Министра Иностраних дела и финансија благоволео је поставити превисоким указ
о Својим од 6. децембра ов. год. секретара 4 класе Посланства Ср280
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бије у Цариграду г. Ивана Занковића, за секретара 3 класе и директора Канцеларије истог Посланства.
У Београду 6. децембра 1884
N.13246
Председник
Министар. Савета иностр. дела ифинансија
ср. М. Гарашанин
Штампани формулар, папир
Дим: 50,5х35,5 цм.
У–32295
59. ПОХВАЛНИЦА ЕПИСКОПИЈЕ ЖИЧКЕ
У правоугаоном обрасцу изнад речи Похвалница је стилизована
орнаментика у облику правоугаоне заставе, асоцира на ћилим (доминирају плава, жута и црвена). Све наведено је уоквирено рамом плаве
боје, сачињеног од вегетабилних орнамената, који су распоређени
тако да формирају крст.
ПО Х В А Л Н И Ц А
којом се похваљује и одликује Славка Бијелић из Ужица,
за ревност у испуњењу речи Господње: Делајте докле свјетлост
имате, и речи апостолске: Будите творци речи а на само слушачи, и
друге речи апостолске: Добро чините док вам се не досади, јер ћемо
у своје вријеме (добро) и пожњети ако се не уморимо; зато дакле
докле имамо времена чинимо добро свакоме а особито онима који су
с нама у вијери; за ову дакле ревност која је показана нарочито тиме
што је иста Славка веома побожна Хришћанка, и као учитељица и
активна секретарица Друштва „Књегиња Љубица“, много ради на
материјалном побољшању наших славних манастира.
Дано у манастиру
Светој Жичи
лета Господњег 1936
С. Бр.102

С Божијим благословом
епископ жички
Еп. Николај (с.р.)
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Печат с натписом ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОП
ЖИЧКЕ У КРАЉЕВУ
Краљево, манастир света Жича, 1936.
Штампани формулар, папир
Дим: 34х20,6цм.
У–31377
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60. СПОМЕНИЦА НА ДЕСЕТОГОДИШЊИЦУ СТВАРАЊА
КРАЉЕВИНЕ СХС
(1918–1928)

НАРОД СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА ПРЕКО МАТИЦЕ ЖИВИХ И МРТВИХ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА НА ДАН 1. ДЕЦЕМБРА 1928., КАО НА ДАН ПРВЕ ДЕСЕТОГОСИШЊИЦЕ УЈЕДИЊЕЊА И ОСЛОБОЂЕЊА ЗА ВРЕМЕ КРАЉЕВАЊА ЊЕГ. ВЕЛИЧАНСТВА АЛЕКСАНДРА I. ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ И ВОЉИ
НАРОДНОЈ КРАЉА СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА ОДАЈЕ ДУБОКУ ПОШТУ СВИМ СВОЈИМ МРТВИМ ОЧЕВИМА И МАЈКАМА, БРАЋИ И СЕСТРАМА, СИНОВИМА И КЋЕРИМА, КОЈИ СУ
КРОЗ 40 ПОКОЉЕЊА, КОЛИКО НАШ ТРОИМЕНИ НАРОД ЖИВИ
НА ДАНАШЊОЈ СВОЈОЈ ГРУДИ КАО НАРОДНИ РАДНИЦИ, ИЛИ
БОРЦИ ИЛИ КАО НЕСЛОБОДНЕ ЖРТВЕ ТУЂИНСКОГ ЈАРМА
ИСЦРПЛИ СВОЈ ЖИВОТ У СВИМ ПРОШЛИМ ВЕКОВИМА, А
НАРОЧИТО У СВЕТСКОМ РАТУ И У ПРВИХ ДЕСЕТ ГОДИНА
ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВОТА И РАДА ОСЛОБОЂЕНИХ И УЈЕДИЊЕНИХ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА.
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Око неведеног текста је ловоров венац а на средини симболична
представа живота и смрти. На пет каријатида се ослања трем на коме
је исписано С Х С а у позадини су заставе и ликовне представе градова, Београда, Загреба и Љубљане.29
Техника: литографија, штампано у Рожанковски и друг. Д. Д. Загреб
Дим: 64,5х48цм.
Инв. бр. У–31377

29 На полеђини споменице је текст у коме се Љубинка Бијелић похваљује за одличан успех
у 3. разреду ОШ у Ужицу. Печат школе
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ЗАКЉУЧАК
Примарна тема којом смо се бавили у овом раду била је музеолошка обрада повеља одликовања (ордени, медаље и споменице ), захвалница и војних унапређења из историјске збирке Народног музеја
Ужице од друге половине XIX века до 1941. г. са посебним освртом на
ретке и раритетне примерке.
Обрађено је 57 повеља: (37) повеља одликовања, (17 ) диплома, захвалница разних друштава или удружења које су додељене заслужним грађанима Ужица и ужичког краја и (5) дипломе
о унапређењу у војничкој служби. Ретке и добро очуване су следеће повеље: Повеља Медаље за приврженост 1859, која је додељена
Теофилу Маслаћу кмету из Папратишта учеснику Светоандрејске
скупштине у Београду 12. децембра 1858. Повеља ордена Таковског
крста 1865. године, додељена Стевану Јевтовићу из Гостиља. Повеља
за сребрну медаљу књегиње Наталије за ревносну службу 1878.
Медаљом је одликована Стана А.Ђ. Поповић из Ужица. Повеља Споменице Српско-бугарског рата 1885–1886. додељена је Мити Милинковићу из Ариља, Захвалница српског друштва Црвеног крста
1877. Српско друштво Црвеног крста 1877. доделило је „друштвену
захвалницу“ Стани Поповић из Ужица за добровољну помоћ ратним
рањеницима и болесницима у време Српско-турског рата 1876. Повеља Академског певачког друштва „Обилић“ додељена је Драгутину
Ђурићу 1892. године, философу, професору историје философије и
етике на Филозофског факултета у Београду, и Повеља златне медаље за грађанске заслуге додељена је Филипу Трифуновићу 1907.
инжењеру, министру грађевина, учеснику Балканских ратова.
Повеље су потврда о примљеној награди, али и потврда о вредности нечијег дела
Детаљно су обрађене горе наведене повеље, које се, осим тога
што су ретке, издвајају и по квалитету израде и по лепоти изражајно
и хармонично исписаног текста.
Са истим карактеристикама у ову групу могу се сврстати и
дипломе о војном унапређењу које су особене и по лепоти садржаја.
Сазнањао овој теми тј. овим музејским збиркама, данас када је
криза традиционалних моралних вредности, етичких принципа, вре285
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ме лажног хуманизма, могу и треба да буду подстицај културног развоја и појединца и друштва.
Публиковање овe музејске збирке, поред обраде повеља као историјског документа, допринеће и познавању личности који су својим
примером најбоље исказали историјску битност моралног деловања,
храбрости, честитости, посвећености образовању, али и да подстакне
етички однос према друштвеној заједници и раду.
За чињење добра, потребна је одлучност, саможртвовање, мукотрпно одгајање милосрђа, ови људи су то чинили и тако градили и
улепшавали време и друштво у коме су живели, верујући унапред у
његову смисленост и оправдање.
Одликовања, захвалнице, похвалнице, укази су били њихова награда, за храброст, самоодрицање, успешан рад, одговорност, смелу
одважност у прихватању новина, за коју, верујемо, већина није била
спремна.
С обзиром да обрађене повеље обухватају период од близу деведесет година, закључак се намеће да је разлика у стилском и
језичком изразу евидентна.
Својим садржајем, историјским чињеницама које пружају, често
лепотом калографски исписаног текста и ликовног израза, заслужују
сваку стручну и научну пажњу.
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CHARTERS IN HISTORICAL COLLECTION OF THE NATIONAL
MUSEUM OF UZICE FROM THE SECOND HALF OF XIX
CENTURY TO 1941

Summury
Primary subject that we dealt with in this work was museum analysis
of charters of honour (decorations, medals and commemorative medals),
letters of thanks, military and diplomatic promotions from the historical
collection of the National Museum of Uzice from the second half of XIX
century to 1941 with the special reference to rare specimen.
Sixty charters were analyzed: (36) charters of honours, (19) degrees,
letters of thanks of different organizations or associations that were awarded
to meritorious citizens of Uzice and its surroundings and (5) degrees about
promotion in military and diplomatic service. The following charters are
rare and well preserved: The Charter of Medal for fidelity in 1859 that
was awarded to Teofil Maslac, a serf from Papratiste, a participant in Saint
Andrew’s Assembly in Belgrade on December 12 in 1858; The Charter
of decoration of Takovo cross in 1865, awarded to Stevan Jevtovic from
Gostilje; The Charter for silver medal of princess Natalija for zealous
service in 1878; Stana A.Đ. Popovic from Uzice was honoured with the
medal. The Charter of Commemorative medal of Serbian-Bulgarian war
from 1885 to 1886 that was awarded to Mita Milinkovic from Arilje; Letter
of thanks of Serbian association of Red cross in 1877. Serbian association
of Red Cross in 1877 awarded Stana Popovic from Uzice with “social
letter of thanks“ for voluntary help given to the wounded in war and the
sick during Serbian-Turkish war in 1876. The Charter of Academic vocal
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association “Obilic“ was awarded to Dragutin Đuric in 1892, who was a
philosopher, professor of history, philosophy and ethics at the faculty of
philosophy in Belgrade and the Charter of gold medal for civil merits was
awarded to Filip Trifunovic in 1907, who was an engineer, minister of civil
engineering, participant in Balkan war.
The charters are certificates about received award, but also the
certificates about the value of somebody’s deed.
There was detailed analysis of the above mentioned charters that are
rare and that distinguish themselves according to quality of manufacture
and beauty of expressively and harmoniously written text.
The degrees for military promotion that are characteristic for beauty of
contents can be classified into this group because of the same characteristics.
Today when there is the crisis of traditional moral velues and ethical
principles, at the time of false humanism, knowledge about this subject,
that is to say about these museum collections, can and has to be incentive
for cultural development of an individual and society.
Publication of this museum collection, besides analysis of charter as
a historical document, will contribute to getting knowledge about persons
who, by their example, showed in the best way historical importance of
moral behaviour, courage, honesty and devotion to education. And we
hope it will raise ethical relation to social community and work.
Decisiveness, self-sacrifice, painstaking cultivation of mercy are
necessary for doing good deeds. These people did like that and in that way
they formed and embellished the time and society in which they lived,
believing in advance in its meaningfulness and justification.
Honours, letters of thanks, written commendations, decrees... were
their reward for courage, self-denial, successful work, responsibility,
boldness for accepting new things, for which, we believe most people were
not ready.
Considering that analysed charters cover the period of nearly ninety
years, it can be concluded that the difference between technical manufacture
and pictorial solution is recognizable.
With their contents, historical facts that they give, often with the beauty
of calligraphicly written text and pictorial expression, they deserve every
professional and scientific attention.
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Невена Пантић, виши кустос, етнолог-антрополог
Народни музеј Ужице

УЛОГА МУЗЕЈА У (РЕ)КОНСТРУКЦИЈИ
НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА: ПРИМЕР
НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ
Апстракт: У раду се расправља о питању у којој мери су музеји у
функцији државног апарата, на који начин оваплоћују идеологију и зашто се све чешће и експлицитније називају политичким установама.
У том смислу, анализа је обухватила различите теоријске дискурсе
нације, културе и националног идентитета, сагледане кроз пример
праксе Музеја устанка 1941, затим Завичајног музеја Титовог Ужица и коначно Народног музеја Ужице. Такође, анализа би требалo да
покаже у којој мери се данашња презентација друштвено „подобних“ и „објективних“ тема, разликује од, истих таквих, тема које
су обрађиване и представљане у време Титовог Ужица и на који начин и једне и друге учествију у стварању национално-локалног идентитета.
Кључне речи: идентитет, култура, нација, Музеј устанка 1941, Титово Ужице, Народни музеј Ужице, држава.
Музеј?
По старом, добром, традиционалном приступу предмету истарживања, пре уласка у проблематику и следствено анализу, намеће
се потреба за дефинисањем интегралних елемената теме научног
рада. У том смислу поставља се питање дефинисања музеја и његове
друштвене, тј. научно-образовне функције. Како дефинисати установу чији је примарни циљ „прикупљање, чување и презентовање“
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прошлости (што је у грубом тумачењу статично) и њену друштвену
улогу, која је, у такође, грубом тумачењу динамична?
Полазећи од (већ стандардно) ICOM-ових дефиниција и прве у
низу (1946) по којој је: „Музеј свака јавна установа коју чине збирке уметничког, техничког, научног, историјског или археолошког материјала,“ па, преко бројних измена до последње (2007), која гласи:
„Музеј је некомерцијална, свака јавна установа у служби друштва и
његовог развоја, која је отворена за јавност и која у сврху проучавања,
образовања и задовољства, набавља, чува, истражује, комуницира са
публиком и излаже материјална сведочанства о људима и њиховој
околини,“ намеће се утисак да и ICOM има проблем са дефинисањем.
Упркос чињеници да предложене дефиниције музеј стављају у далеко ужи контекст од свих савремених виђења музејске делатности1 и
нуде круто постављање граница (што у знатној мери олакшава дефинисање), намеће се закључак да је тешко, па можда и немогуће
помирити дијаметрално различиту дуалност музејске установе у једној реченици. Музеј у савременом контексту има далеко значајнију
улогу у друштву, о чему говоре бројне теорије котирајући га у сам врх
друштвених процеса.
Полазећи од Мек Лохановог приступа, музеј је продужетак човекових чула и његових инхерентних потреба. У том смислу, најшире
гледано, о генези музејске установе може се полазити већ од примера
из старе Грчке. И заиста, постоје сличности, па чак и аргументи који
иду у прилог тој тези, али како истиче Шола2, идеја о континуитетима од античког времена до данашњице није одржива. Наиме, претече
музеја у савременом смислу, приказивале су оно што је прикупњено
као ратни плен (што је могло имати неки информацијски потенцијал),
али ипак, такав материјал није прикупљен са јасном идејом о селекцији предмета по неком обрасцу.У прилог овој критици иде и став
Марине Симић3, која позивајући се на Елзнерове4 речи да је „прикупљање основна жеља музеја, која чини машину за заустављање вре1

Гавриловић Љиљана, Култура у излогу: ка новој музеологији, Етнографски институт, посебна издања Књига 60, Београд, 2007:13.

2

Шола Томислав, Нове тенденције у теорији и пракси музеја, Посебан отисак из Осјечког
зборника ХХ, Осјек, 1989.

3

Симић Марина, Излагање народности као традиционалне културе у Етнографском музеју у Београду: истраживање музејске модернистичке праксе, Музеји у Србији : започето путовање, Београд, 2008: 47.

4

Elsner John and Cardinal Roger, The Culture of Collecting, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, 1994.
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мена и преноси реално време у димензије уређених система“, истиче
да ће прикупљању увек претходити класификација, јер реалност мора
бити прво „класификована“ да би је уопште било могуће сакупљати.
Са друге стране, сам циљ излагања тих предмета је у својој основи
имао приказивање престижа и моћи.
Правећи корак напред ка савременом музеју, већина истраживача полази од стварања националних држава, где се првим модерним
музејом сматра Британски музеј (1753), затим Лувр (отворен 1793. године) као тековина Француске револуције, који конвертује владарску
збирку у народну, тј. националну. Краљевски музеј слика и скулптура
(Шпанија), касније познат као Национални музеј слика и скулптура,
а затим Национални музеј Прадо (1819), по речима Љиљане Гавриловић, има за циљ да покаже уметничка дела у поседу шпанске круне,
показујући тако моћ круне изједначене са државом и да остатку Европе покаже вредност шпанске (националне) уметности. Дакле, сви велики национални музеји су настали са националним државама, пратећи идеологију на којој се оне заснивају и потврђујући њену моћ5.
Успостављањем централизованих, националних држава у 19.
веку, настаје и јака потреба за јасним и брањеним границама сопствене територије, чија сувереност прелази са апсолутног владара на
заједницу коју изнутра повезује идеја заједништва кроз заједнички
државни систем, администрацију, сплет заједничких идеала и циљева, заједничке непријатеље итд. У ту сврху нова национална држава
успоставља или оснажује институције које могу допринети бољем
споразумевању и лакшем владању. Како Шола истиче концепт јавног
образовања, уведен током 19. века у свим модерним државама, имао
је функцију успостављања националног језика, на штету регионалних, а музеји улогу формирања националног система вредности коме
је циљ „учвршћивање, али и успостављање националног идентитета
на уштрб регионалних разноликости“.6
Дакле, на исти начин на који историјски романи имају циљ да
национално образују јавност, музеји треба да створе над-идентитет
и да кроз богате фондове постану доказни материјал националног јединства, па тиме и материјална подлога за легитимност политичких
ентитета. У односу према „другима“ музеји поручују да смо „ми“ ко5

Гавриловић Љиљана, Музеји и географије (националне) моћи, Музеји у Србији: започето
путовање, Београд, 2008: 34.

6

Шола Томислав, Прилог реформи националних музеја или пледоаје за хрватски национални музеј, Музеологија 37, Музејски документациони центар, Загреб, 2000: 121.
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лективно супериорни, паметни, важни, успешни, храбри и да смо као
наследници таквих великана и сами велики. На тај начин поставља
се јасна граница националног идентитета једне државе и јача унутрашње јединство нације, док се са друге стране постаља „легитимни“ суверенитет над територијом у односу на суседне државе. Сама
чињеница да музеји добијају придев „национални“ говори о томе да
их је држава или основала или их финансира, па тако постаје јасно да
их и користи као механизме сопственог очувања. У том смислу, национални музеји играју исту улогу током више од два века – одговарају
укусу и потребама носилаца власти, у монументалним здањима пружају им упориште и функционишу као суптилни механизми социјалне и психолошке индоктринације и манипулације нацијом. Јер, опет
парафразиран, Шола7 тврди да просечни посетилац у музеју тражи
пре свега сопствену идентификацију.
Упозоравајућа тишина у музејским просторима треба да упути
посетоца у сакралну природу представљених предмета и тиме стави акценат на неупитност презентоване културе и осећај поноса због
припадања баш тој нацији и баш тој идентитететској групи.
Нација?
Иво Маројевић у свом приступу истиче да се теоријски гледано
идентитет гради кроз триаду времена – простора – друштва и да је
унутар сваке од могућих комбинација ове три основне категорије могуће дефинисати по један идентитет. Прецизније дефинисање путем
музејске делатности зависи од свесног чина намере бирања најповољнијег пресека за изражавање одређеног и у том тренутку одговарајућег идентитета.8
У даљем разматрању, поставља се питање шта тачно означава
појам нације, јер од те интерпретације, следствено зависи манифестна, али и латентна функција музеја у неком друштву, као и избор пожељне идентитетске представе. У различитим научним теоријама нације издвајају се9:
7

Шола Томислав, Нове тенденције у теорији и пракси музеја, Посебан отисак из Осјечког
зборника ХХ, Осјек, 1989.

8

Мароевић Иво, Идентитет као саставни део музеалности, Informatica Museologica 1–4,
Загреб, 1987: 58.

9

Бакић Јово, Теоријско-истраживачки приступ етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији, Социологија XLVIII, Београд, 2006: 232.
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• примордијализам – теорија исконског постојања нације
• перенијализам – теорија многовековног постојања нације
• модернизам – нација као производ модерне, тачније, штампарског капитализма или пак индустријалнизације
• етно-симболизам – нација посматрана кроз синтезу модернистичке и перенијалистичке истраживачке традиције
• интеракционализам – приступ нацији кроз континуитани процес дихтомије између чланова и не-чланова групе, при чему
етничка припадност нема никакву улогу, већ се процес формирања нације дешава политичким деловањем интелектуалаца и/
или државних установа (школа, војска, индустрија, културни
садржаји пласирани кроз музеје)
• постмодернизам – ослањање на марксистичку форму модернизма уз надограђен став да је за формирање нације непоходан
и вештачки (измишљени/замишљени) национални наратив.
Самим тим, деконструкцијом националистичке приче може
доћи и до деконструкције саме нације.
О међусобном односу појмова нација и национализам Јово Бакић истиче да су уско повезани, али да ће њихова интерпретација
зависити од истраживачке традиције кроз коју се тумаче. Са друге
стране, национализам и патриотизам, осим што се често прожимају
и међусобно подржавају, могу бити и у сукобу. Ако је национализам
схваћен као припадност етничкој групи, а патриотизам као припадност политичкој заједници (држави), у ситуацији када се појединац
нађе пред избором једне од ове две врсте привржености, национализам увек односи превагу.11 У прилог овом ставу иду примери Совјетског Савеза, Чехословачке и СФРЈ (што је за тему овог рада и најбитније), које су се „распале у моменту када је патриотизам дошао у
несагласје са национализмом посебних нација у овим вишенационалним федерацијама“.12
10

10 Бакић Јово, Теоријско-истраживачки приступ етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији, Социологија XLVIII, Београд, 2006: 259.
11 Connor Walker, Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond, Ethic and Racial
Studies, V.16/N, Routledge, 1993: 376.
12 Бакић Јово, Теоријско-истраживачки приступ етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији, Социологија XLVIII, Београд, 2006: 260.
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Типологија национализма
У приступу типологији национализма издвајају се:
• Типологија национализма према критеријуму и начину обликовања нације – етничка и политичка нација
• Типологија национализма према развојним фазама регионалној делотворности – интегративни, ујединитељски, сецесионистички и пренесени национализам
• Тиологија национализма према идеолошком критеријуму – либерални, конзервативни, социјалистички и крајње десничарски
• Типологија национализма према постојећој политичкој заједници – империјални (асимилационистички) и сепаратистички
(антиколонијални)
• Типологија национализма према практично-политичком критеријуму и последицама које изазива – критички и слепи национализам13
Најпознатија и (за тему овог рада) најзначајнија јесте типологија
национализма према критеријуму и начину обликовања нације, тј. етничка и политичка нација. Етнички национализам одликује мистичност и органско схватање нације, засновано на романтизму, док је
политички национализам заснован на просветитељству и одликује га
рационализам и инсистирање на удруживању појединаца.
Етнички модел настаје у вишенационалним империјама, где нема
јасног разграничења територије која би се могла означити као национална. Зато се у оквирима овог модела етничке групе окрећу историји
и „златном добу“ њихове етничке прошлости и територијама које су
некад и пре више векова заузимали њихови преци. Одсуство националне државе и њених институција, надомешта се акцентом на језику,
обичајима и заједничком пореклу. Дакле, по овом приступу, појединац нужно припада нацији предака и никада не може променити своју
националну припадност јер је она дата једном заувек.
Са друге стране, политички модел национализма, инсистира на
историјски одређеној територији, једнакости грађана у правно-поли-

13 Бакић Јово, Теоријско-истраживачки приступ етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији, Социологија XLVIII, Београд, 2006: 251–258.
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тичкој заједници и грађанској јавној и масовној култури.14 У политичком национализму нема разлике између заједнице грађана и нације,
јер заједница рационалних грађана управо и чини нацију. Политички
модел национализма (познат и као грађански национализам) настаје
деловањем државе кроз јавне установе.
Ипак, ова два теоријска модела се у пракси, тј. реалности преплићу и сваки конкретни национализам комбинација елемената обе
модела национализма, тако да у појединим периодима историје доминирају грађански елементи нације, а у другим етнички.
Типологија културе
На ову типологију национализма наслања се и типологија националне културе, где се у складу са представљена два модела нације,
формирају и два типа схватања културе:
• култура-као-држава – одговара политичком моделу национализма
• култура-као-нација – одговара етничком моделу национализма
У првом случају култура се дефинише у оквирима јасно постављених државних граница, па самим тим се култура, у том смислу
и музеји, организују као потврда моћи већ постојеће нације-као-државе, док се у случају схватања културе-као-нације, културне границе
подударају са границама заједничког језика.15
Управо у том духу романтизма и схватања културе-као-нације долази до оснивања Народног музеја у Србији 1844. године. Иако је у
том тренутку Србија, још увек вазална држава у склопу Отоманског
царства, долази до буђења националне идеје и формирања Народног
музеја као симбола независности и тежње ка усвајању европских
система вредности. Након отварања Природњачког музеја 1895. године, у акцији прикупљања средстава за изградњу музејске зграде,
објављује се проглас Поклич за Музеј српске земље, где између осталог стоји: „Српска земља је и брдна и равна и родна и неродна. Србима је свуда мила и дивна, а странцима свима примамљива. Али,
14 Смит Антони, Национални идентитет, ХХ век, Београд, 1998: 26.
15 Гавриловић Љиљана, Музеји и географије (националне) моћи, Музеји у Србији: започето
путовање, Београд, 2008: 35.
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ипак, за то у српском народу нигде нема огледала српске земље, нигде
места где би се њена слика могла размотрити, познати и заволети...
Свака држава и сваки просвећени народ подигао је земљи на којој
живи праве храмове у којима се народу приказује цело природно благо његове земље, а омладина учи да своју отаџбину потпуно упозна и
љуби. Само у Срба још тога нема“.16
Као што Љиљана Гавриловић уочава из овог прогласа следи да
је циљ музејске делатности да учи посетиоце о својој земљи, својој
природи у оквиру изградње идентитета и развијања патриотских
осећања.
Идентитет југословенства и улога музеја у његовом формирању
Управо у том периоду јача идеја о југословенству, затим долази
и до формирања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, па Краљевине Југославије, али у музејској делатности не долази до значајнијих
промена све до послератног периода. Током 50-их година ХХ века на
државну иницијативу долази до „музејског бума“.17 Након упутства
о оснивању музеја, које је издато од стране републичких органа, по
коме музеји морају да презентују природне феномене и историју са
тежиштем на суделовању у НОБ-у и изградњи социјализма, 1951. донет је и Закон о музејима.
„Намера државе да поспеши развој музеја и мере заштите културне баштине се не сме занемарити, али већ из самог садржаја овог
упутства види се да је, од почетка, на музеје гледано као на инструменте агитпропа, што се вишеструко одражавало на садржаје поставки све до последњих деценија прошлог века.“18
Управо је на овом примеру јасно уочљив значај музејске установе
за формирање националног идентитета, усмеравање јавног мњења у
жељеном правцу, задовољење потреба носилаца власти и као што је
већ поменуто, финкцији музеја као суптилног механизма социјалне и
психолошке индоктринације и манипулације нацијом.
16 Гавриловић Љиљана, Музеји и географије (националне) моћи, Музеји у Србији: започето
путовање, Београд, 2008: 36.
17 Кривошејев Владимир, Предстоји ли Србији „музејски бум“!?!, Музеји у Србији: започето путовање, Београд, 2008: 200.
18 Исто, 200.

298

Невена Пантић

Дакле, по формирању ФНРЈ долази до значајних промена у схватању идентитета нације. Наиме, дотадашње перенијалистичко (са
упливом етно-симболичког) схватања нације прелази у интеракционалистички модел. Такође, етнички национализам прелази у доминантно политички модел национализма, док на пољу културе долази
до замене схватања културе-као нације у културу-као-државу. Јасно
је да је за пројекат ове величине морао бити мобилисан читав систем
државних установа, па самим тим и музеја који се јављају једни од
главних актера социјалне регенерације и (ре)конструкције националног идентитета.
По речима Љ. Гавриловић, свако веће место је добијало свој музеј који је подразумевао широку експликацију локалног/регионалног
учешћа у радничком покрету и народноослободилачкој борби, легитимишући се на тај начин као средина која је подобна у ширем, тј.
општем идеолошком оквиру.19 Обавезне школске посете, екскурзије,
као и место „нових“ музеја у протоколима званичних посета, говори о
томе да је власт препознавала и користила пун капацитет друштвене
моћи музејских установа.
Такође, формирање новог или над-идентиета, подразумевало је
потискивање етничких особености тих варошица и уопште „старих“
идентитета и традиција означавајући их као застареле и превазиђене,
док је у суштини таквог односа стајала свест о опасностима по нови
систем. Наиме, постојање других „нација“ у оквиру једне нације која
се темељи на пароли „братства и јединства“ једноставно је била недопустива и штетна с обзиром на то да је циљ био стварање јединственог
културног конголмерата и нове нације. Дакле, музејско презентовање,
па чак и само постојање другог идентитета од оног који је идеолошки подобан, доводи до преиспитивања појединаца и идентитетског
преплитања, чиме се отвара могућност „погрешног“ избора, што као
последицу може имати урушавање новоформираног, па самим тим и
фрагилног националног идентитета.
Наравно, нови државни апарат је дао ветар у леђа, отворен пут и
законски оквир, али сам развој, јачање и одржавање музеја по градовим Србије није ишао истим темпом. На развој у стручном и инфраструктурном смислу, умногоме је утицала јавна самоуправа, управа
музеја, као и запослени у музеју. И поред тога уочава се својеврсна
19 Гавриловић Љиљана, О политикама, идентитетима и друге музејске приче, САНУ, Етнографски институт, Посебна издања, књига 65, Београд, 2009: 39, 41.
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визуелна униформисаност, која је додатно појачавала већ наглашену
унисоност тематике.
„Зато се у музејским поставкама широм Републике, све до половине осамдесетих година (...) јасно уочава одређени шаблон, у коме је
постојала заједничка презентациона нит, како у општој концепцији,
тако и у појединим аспектима синопсиса, тако да су се, као на иконостасу, знала „канонаска“ места одређених експоната општег карактера.“20
Оснивање Музеја устанка 1941. у Ужицу
У складу са парадигматском променом и свести државног врха о
неопходности (ре)конструкције новог идентитета кроз музејску едукацију (индоктринацију) у саму жижу интересовања долазе управо
градови/места која су се на неки начин истаклау НОБ-у. Власти схватају да ти градови представљају савршене полазне тачке за рад на
формирању идентитета новоформиране ФНРЈ.
У (тада још увек само) Ужицу као центру некадашње Ужичке
републике и прве слободне територије у ратом захваћеној Европи,
средином 1946. године, долази до формирања Иницијативног одбора
за прикупљање старина у ужичком крају, као претече музеја. Дакле,
није се остављало времена за природни процес промене идентитета
(што је носило ризик слободног избора), који је могао бити опасан за
југословенско виђење нације.
Гледајући уназад, свака промена идентитета и инсистирање на
његовом јачању долазили су као резултат ратова (Ослобођење Србије,
Први светски рат, Други светски рат, рат током распада Југославије).
Јасно је да је сваки од њих доносио и друштвене/државне промене,
а како је демонизација сваког претходног периода и рез са блиском
прошлошћу константа српске историје21, носиоци власти, поучени историјским искуством, не губе време и постављју музеје у сам
врх државног апарата. Грађанима Ужица је требало бити на част што
Комунистичка партија Југославије, па и сам Тито, одају признање за
њихов слободарско-револуционарни дух и жртве које су поднели за
20 Гавриловић Љиљана, О политикама, идентитетима и друге музејске приче, САНУ, Етнографски институт, Посебна издања, књига 65, Београд, 2009: 39, 41.
21 Гавриловић Љиљана, Непостојеће наслеђе земље које нема, Огледи о југословенском
културном наслеђу, Етнолошка библиотека, књига бр. 61, Београд, 2012: 41.
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остварење тог циља. А, таква почаст, у том тренутку, се не одбија, шта
више 7. јула, 1946. године име града се мења у Титово Ужице.22
Вођени крилатицом да се гвожђе кује док је вруће, Иницијативни одбор за прикупљање старина у ужичком крају, већ у септембру
1946. године, обележава почетак свог рада отварањем изложбе у
згради Градског народног одбора, под називом Народно-ослободилачка борба, обнова и изградња у ужичком крају.23 У претходној реченици исказан је један оксиморон. Наиме, Иницијативни одбор за
прикупљање старина у ужичком крају свој рад свечано започиње
отврањем изложбе која обрађује период од 1940. до 1946. Ова чињеница још једном потврђује да музеје не ствара тренд, већ потреба за
институционалним, административно-научним средством за успостављањем и представљањем државног идентитета, као и да је политичка воља срж њиховог постојања. У факсимилу записника са Прве
седнице Иницијативног одбора за прикупљање старина у ужичком
крају, између осталог стоји и да „Друг Станковић предлаже да се
овај Одбор обрати Министарству просвете НР Србије за дозволу по
питању прикупљања старина, а да се од Министарства затражи
упутство по питању организације Одбора, као и оних који се односе
на сам поступак рада око прикупљања старина.“24
Овакав систем рада је до данас остао исти. Наиме, савремени музеји Србије су државне установе, које држава финансира и које (опет)
од државе морају тражити дозволе и упутства по различитим питањима. То имплицира да оглушавањем о државне препоруке и/или дозволе, као и презентовање „непримерене“ културе, музеји ризикују казну
у виду делимичног, тј. опомињућег смaњења финансирања. Из тога,
опет следи да су музеји у Србији и данас политичке установе.
Пет месеци касније, 16. фебруара 1947. формирано је Друштво за
прикупљање и заштиту старина у ужичком округу, чије активности
су, пре свега, биле усмерене на отварање Музеја устанка 1941. Као
идеално смештајно решење наметнула се зграда некадашње Народне банке Краљевине Југославије, изграђене непосредно пред почетак
Другог светског рата. Овим решењем постигнута су два ефекта. Наиме, у тој згради је, у јесен 1941. године било седиште Врховног штаба
22 Обавештење грађанима о промени имена града, прилог бр. 1.
23 Ристановић Јелена, Народни музеј Ужице (1946–2008), Ужички зборник 32, Ужице, 2008:
162.
24 Факсимил записника са оснивачке скупштине, прилог бр. 2.
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народноослободилачких партизанских одреда Југославије (НОПОЈ)
и Централног комитета Комунистичке партије Југославије. Са друге
стране, то је био добар, можда чак и савршен начин да се раскрсти са
Краљевином и њеним, за то време, монументалним симболом, који
је „штрчећи“ подсећао на претходну државу у самом центру града.
Било је неопходно згради дати другачији контекст и тиме избрисати
све што је могло подсећати грађане на њену првобитну намену, поручујући им, између осталог, да новац „нове“ Југославија припада свим
њеним грађанима.
Пред почетак рата, прецизније до 5. децембра, само је зграда
Банке (I зграда Музеја) била потпуно завршена и предата филијали
Народне банке у Ужицу, док су три тунела (предвиђена за ковницу
металног новца и трезор новца), као и II зграда намењена стамбеним
потребама службеника и особља Народне банке, остали недовршени. У јесен 1941. године, тачније током трајања „Ужичке републике“,
у првој згради је био смештен Врховни штаб највишег војно-политичког руководства устанка на челу са Јосипом Брозом Титом, док је
друга зграда служила за смештај пратећих служби и опреме. Тунели
су послужили као одговарајући простор за смештај и рад Фабрике
оружја и муниције (десни и попречни), док је леви тунел претворен у
цивилно склониште у случају ратне опасности.25
Прикупљени материјал који је обухватао период НОР-а, из стручну помоћ колега из Београда и Сарајева, изложен је у аутентичном
простору I зграде26 и отворен за јавност већ 7. јула 1948. године.
Одлуком Централног одбора СУБНОР-а Југославије 1956. године, постојећа поставка се реконструише и проширује на обе зграде
и подземне тунеле27, укупне површине 3 589, 64 м², од чега 2 144,87
м² припада изложбеним салама (четири сале за сталну поставку и
три сале за тематске изложбе).28 Свечано је отворена 1961. године и
дело је групе аутора из Београда. Поред сталне поставке ради се и
25 Станимировић Ангелина и Марковић Живота, Културно-историјско споменичко наслеђе
Титовог Ужица, Ужички зборник, бр 19, Ужице 1990: 53–104.
26 I зграда некадашње Народне банке Југославије додељена је Музеју устанка
1941. већ 1947. Решењем Народног одбора градске општине Титово Ужице, број

9346 од 17. новембра 1954. године, Музеју устанка 1941. су додељене обе зграде
са подземним тунелима.

27 План музејског комплекса, прилог бр. 3.
28 Ристановић Јелена, Народни музеј Ужице (1946–2008), Ужички зборник 32, Ужице, 2008:
168.
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на визуелном изгледу зраде. Он је такође прилагођен новом систему
вредности, уклањањем „непотребних“ украса, као што је била мозаиком украшена пергола29 која је спајала две зграде, ослоњена на носеће
стубове на улазним партијама. Такође на самом прилазу леве зграде, постављен је немачки тенк, заплењен у Горњем Милановцу (Char
lager model 1935 H) као симбол победе.30 Из наведеног, поново, следи
да су све суштинске одлуке о раду Музеја доношене на нивоу власти,
што градске, што државне, а руководство је морало бити политички
подобно.
Рекоструисана стална поставка простирала се кроз четири сале и
подземне тунеле.
Прва сала је кроз документа и предмете приказивала мартовске
догађеје у Југославији 1941. године. Обрађено је „приступање Југославије Тројном пакту, збацивање владе Цветковић–Мачек, априлски рат и капитулација југословенске војске, подела Југославије од
стране окупатора и први дани окупације, активности Комунистичке
партије Југославије у периоду припрема за оружану борбу, почетак
и размах устанка народа и народности Југославије , стварање првих
слободних територија и репресалије окупатора и квислинга у циљу
гушења устанка у зачетку.“31
Друга сала је била посвећена борбама Ужичког партизанског одреда, партизанских одреда западне Србије и Шумадије, као и стварању слободне територије у овом делу Србије – „Ужичке републике“
и боравку Врховног штаба НОПОЈ-а и Централног комитета КПЈ у
Ужицу. Већи део сале употребљен је за приказивање живота на слободној територији – развој и делатност народноослободилачких одбора, организовање привредног и политичког живота, културне и просветне делатности, здравства итд.
„У трећој сали материјал показује даљи развој ослободилачке борбе у земљи и снажно нарастање партизанских одреда. Ту су
приказани злочини и репресалије окупатора над припадницима ослободилачког покрета и народом у јесен 1941. године, затим, напори
КПЈ и руководства НОР-а на окупљању свих родољуба у борби против окупатора, а посебно о успостављању сарадње између НОР-а и
29 Фотографија зграде музеја са перголом, на којој је преко мозаика исписана парола „Смрт
фашизму, слобода народу“, прилог бр. 4.
30 Фотографија зграде музеја са постављеним тенком, прилог бр. 5.
31 Станимировић Ангелина и Марковић Живота, Кроз музеј устанка 1941, Радна организација штампарија „Димитрије Туцовић“, Титово Ужице, Треће издање, 1978: 11.

303

УЖИЧКИ ЗБОРНИК
радова из области историје, културе и уметности ужичког краја број 44/2020

четничког покрета Драже Михајловића у заједничкој борби против
окупатора. Приказана је издаја четника и њихова отворена сарадња
са Немцима и Италијанима, њихови злочини и насиља, као и напад
четника на центар слободне територије – Ужице“32
Четврта сала приказује „пад“ слободне територије крајем новембра 1941. године, кроз повлачење Врховног штаба и већег дела партизанских јединица преко Златибора, ка Санџаку и борбу Радничког
батаљона на Кадињачи. Затим борбе у другим крајевима Србије и
формирање прве веће регуларне војне јединице – Прве пролетерске
народноослободилачке ударне бригаде.33
У оквиру сталне поставке, у десном тунелу је приказана Фабрика оружја и муниције где су изложене сачуване машине34, док су попречни и леви тунел реконструисани по аутентичној намени из јесени
1941. године (као складиште муниције и цивилно склониште у случају
бомбардовања). Фабрика је била у функцији око два месеца (октобар
и новембар), а њен рад је завршен експлозијом 22. новембра 1941. године, приликом које је погинуло 62 цивила и 49 радника радника фабрике . Убрзо је дошло и до повлачења Врховног штаба НОПОЈА-а,
тако да никада није дошло до њеног обнављања. Рад фабрике је презентован као дело врхунског слободарског деловања са невероватним
резултатом35, а погибија 120 људи као херојски чин, што је грађанима
Ужица још једном потврдило осећање изузетног доприноса НОР-у и
дало основ за неупитност новог идентитетског доживљаја.
„Ужице је било једини град у Југославији, а дубоко сам увјерен
и у читавој Европи, гдје се за вријеме хитлеровског зенита стварало
оружје, гдје је постојала и радила фабрика оружја“.36

32 Станимировић Ангелина и Марковић Живота, Кроз музеј устанка 1941, Радна организација штампарија „Димитрије Туцовић“, Титово Ужице, Треће издање, 1978: 33.
33 Фотографија са сталне поставке Музеја устанка 1941, прилог бр. 6.
34 Фотографија поставке Фабрика оружја, прилог бр. 7.
35 На основу презентованих података, у Фабрици је за два месеца прозведено 21 040 пушака, 2 700 000 пушчаних метака, 90 000 метака за пиштољ, извршен је ремонт на око
20 000 панцирних топовских граната, 300 тромблона, 18 000 ручних бомби, 200 тешких
митраљеза, 300 пушкомитраљеза, 4 500 пушака, неколико топова и два тенка.
36 Јавно обраћање Јосипа Броза Тита у Титовом Ужицу 1951. Године.
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Препознавање улоге музеја у „новој„ Југославији
Оно што разликује однос државе према музејској установи у
Краљевини Југославији и ФНРЈ јесте чињеница да је „нова“ Југославија у потпуности препознала и до крајњих граница експлоатисала идентитетске капацитете музеја у смислу пласирања политичке
идеје и бриге о њеном усвајању. Јасно је уочено да музеји имају сакрализујући ефекат кодификације националног идентитета, где анонимност, тј. невидљивост аутора изложбе37 (што јесте била карактеристика музејских поставки у послератној Југославији) доприноси
њиховом тотализујућем ефекту. Видљивост аутора поставке оставља
утисак личног виђења одређених догађаја, дакле умањује „апсолутну
истину“ приказану на музејској поставци. У том смислу, руководству
ФНРЈ се мора одати признање за изванредну примену онога што данас називамо основним правилима маркетинга.
Друга разлика у приступу музеју између „старе“ и „нове“ Југославије је била у томе што је ова друга приступала систематичније и гранала политички агитпроп кроз музејску делатност, установљавањем
музеја у градовима, па чак и варошицама широм државе. Такође, заначајно је поменути и да се њена активност није завршавала са оснивањем музеја, већ је периодично (можда се ти периоди могу довести у
везу са државним кризама) надограђивана. На примеру Титовог Ужица, уочи обележавања 20. годишњице устанка, 3. јула , 1961. године,
откривен је споменик на платоу испред музеја посвећен страдалима
од експлозији у фабрици оружја и муниције38, док је савремена композиција, направљена од деформисаних делова оружја и муниције заостале након експлозије, на самом крају левог тунела39, представљена на дан церемоније, заједно са новом сталном поставком коју је
свечано отворио народни херој Отмар Креачић.У оквиру централне
церемоније на новоизграђеном Тргу партизана у самом центру града,
Александар Ранковић је свечано открио око 5 метара висок споменик
Јосипу Брозу Титу.40
37 У литератури доступној публици као аутор сталне поставке се наводи група аутора из
Београда.
38 Рад вајара Бориса Анастасијевића.
39 Рад вајара Небојше Митрића.
40 Рад вајара Франа Кршинића.
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Спомен-комплекс Кадињача
Кадињача, болна тачка Ужичана, што као симбол краха Ужичке
републике и погибије скоро читавог Радничког батаљона, а што као
болно сећање на родбину и пријатеље који су чинили тај батаљон (у
можда другачијој интерпретацији догађаја везаних за саму битку) наметнула се као друга горућа тачка на којој је била потребна интервенција државе. На овом месту је проблем био нешто другачије природе.
Афективни однос према жртвама потиче из чињенице да Раднички
батаљон нису чинили војници, већ обични радници са мало или без
икаквог искуства у борби. Дакле, било је неопходно њихову жртву
означити као херојско дело и дати још увек узбурканим емоцијама
породица погинулих, одговарајућу сатисфакцију.
Раднички батаљон је 29. новембра 1941. бранио одступницу Врховном штабу НАПОЈ-а, партизанским одредима и партизанској болници. Спомен-пирамида41 посвећена погинулим борцима откривена
је 29. новембра 1952. Седамнаест година касније, тачније 23. септембра 1979. године, Јосип Броз Тито42 свечано је отворио спомен-комплекс Кадињача, дело Миодрага Живковића, кога чини нова споменичка композиција и стара спомен-пирамида43, а 24. септембра44 1985.
године, у просторијама Спомен-дома отворена је и стална поставка
„Раднички батаљон и борба на Кадињачи“.
Спомен-комплекс Кадињача, као и прва зграда музеја проглашени
су исте године за непокретно културно добро од изузетног значаја, а
Партизанска фабрика оружја за непокретно културно добро од великог значаја.
Дакле, поносним Титовим Ужичанима памћење је периодично
освежавано. Након отварања музеја 1948. године, следи откривање
спомен пирамиде на Кадињачи 1952. године, припајање целог комплекса некадашње Банке Музеју устанка и почетак грађевинских и
изложбених радова 1956. године, па проширивање сталне поставке у
Музеју устанка 1941. године, откривања споменика посвећеним радницима Партизанске фабрике и откривање споменика Јосипу Брозу
41 Дело вајара Стевана Живановића; на спомен-пирамиди су уклесани стихови поеме Кадињача, песника Славка Вукосављевића.
42 Фотографија са свечаног отварања Спомен-комплекса Кадињача, прилог бр. 8.
43 Фотографија Спомен-комплекса Кадињача, прилог бр. 9.
44 Дан ослобођења града.

306

Невена Пантић

Титу на Тргу партизана 1961. године, па поново 1979. године када је
отворен Спомен-комплекс Кадињача и коначно 1985. отварање сталне
поставке у Спомен-дому на Кадињачи.
Свака од ових акција била је видљива грађанима, пажљиво припремана, свечана и наравно обавезна за радне организације и школе.
На тај начин је стварана колективна еуфорија и постизан пун ефекат
кореспонденције музејске делатности и политике у циљу стварања, а
затим и континуираног одржавања осећаја заједништва и јединственог, неупитног националног идентитета. Дакле, идентитетски маркери су мапирани на релацији Ужичка република–Партизанска фабрика
оружја–Раднички батаљон–борба на Кадињачи–Титово Ужице. Ови
догађаји су у периоду од 1941. до 1946. године, оквирно, од почетка
Другог светског рата и формирања нове Југославије до њеног учвршћавања у првим послератним годинама. Овакав модел формирања
нације и националног идентитета одговара Гелнеровом45 приступу
нације и национализма, по коме је нација продукт новонастале државе, а не етничке или верске припадности; формирање националног
идентитета на темељима државне идеологије (самим тим стављањем
на страну свих претходних форми идентитета) обезбеђује државну
стабилност.
Анализа појма културе и начина на који се он интерпретира у периоду Титовог Ужица, такође иде у прилог претходној тези. Наиме,
већ поменуто Друштво за заштиту и прикупљање старина, на чијим
се „резултатима темељи рад нових стручњака музеја“46, званично постоји од 1947. до 1954. године. Залагањем Друштва отворен је Музеј устанка 1941. године, који у потпуности обрађује период Другог
светског рата, дакле део прошлости, али толико блиске прошлости да
нема говора о старинама.
Научни скупови у Народном музеју Ужице
Са друге стране, на примеру научних скупова у организацији
(тада већ) Народног музеја Ужице од 1971. до 1986. године, уочава се
опет једна доминирајућа тема.
45 Гелнер Ернест, Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад, 1997.
46 Марковић Живота, Четрдесет година Народног музеја Титово Ужице 1946–1986, Радна
организација музеја „Народни музеј“ Титово Ужице, 1986: 8.
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„Иако све у области културно-историјских наука, теме су разноврсне што се види из следећег прегледа:
1. Народноослободилачки покрет у Србији 1941–1945. године
(1971. година)
2. Сахрањивање код Илира (1976. година)
3. Ужичка република (1977. година)
4. Народноослободилачки одбори 1941. и револуционарни и теоријски допринос Едварда Кардеља у изградњи нове револуционарне власти (1981. година)
5. Димитрије Туцовић и Раднички покрет Србије (1981. година)
6. Драгиша Лапчевић у Радничком покрету Србије (1983. година)
7. Ужички крај у НОР и револуцији 1941–1945“47 (1985. година)
Иако су теме окарактерисане као разноврсне културно-историјске, ако изузмемо Сахрањивање код Илира, јасно је уочљива иста
нит која их повезује – комунистичка идеја од стварања до реализације. Историјски карактер поменутих тема је прилично селективан,
док је културни карактер сведен на далеку културу која је претходила
српској етничкој култури, па самим тим и идентитету. Остаје питање
да ли су теме последњих скупова имале за циљ ревитализацију и консолидацију државне идеје на помолу краха или су просто последица
већ увреженог политички подобног шаблона културно-историјске тематике.
Интересантно је да Јелена Ристановић у тексту „Народни музеј
Ужце (1946–2008)“48 који је објављен 2008. године, наводи још три
научна скупа која су одржана у истом периоду (1971–1985):
1. Саветовање о заштити покретних културних добара и мрежи
музеја у региону (1978. година)
2. Етнолошка проучавања региона Титово Ужице (198–1982. година) и
3. Саветовање о заштити народног градитељства (1983. година).
Ова три научна скупа нису чак ни поменута у пртходној ретроспективи „40 година Народног музеја Титово Ужице 1946–1986.“49
47 Исто: 35
48 Ристановић Јелена, Народни музеј Ужице (1946–2008), Ужички зборник 32, Ужице, 2008:
204, 205.
49 Марковић Живота, Четрдесет година Народног музеја Титово Ужице 1946–1986, Радна
организација музеја „Народни музеј“ Титово Ужице, 1986: 36, 37.
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Из претходног излагања, намеће се закључак да је култура у Титовом Ужицу, за све време његовог постојања под тим именом, била
интерпретирана као култура револуционарне победе комунизма и социјалистичке изградње Титове Југославије. У оба случаја, присвојни
придев Титово/е је употребљен у контексту пропагандне матрице уз
репертоар симбола који ће до краја функционисати као основа његове владарске представе и оквир југословенског идентитета.50 Народни
херој, генерал – пуковник Отмар Креачић започиње текст „Тито, Маршал Југославије“ речима: „Када једна личност у хисторији народа
срасте у толикој мери са његовим тежњама и стремљењима, с борбом
за племените идеале, она постаје синоним свега тога, симбол нације
и земље. (...) Такав је случај са Јосипом Брозом Титом – највећим
војсковођом народа Југославије, који је у свом револуционарном лику
спојио и највеће вриједности вође, политичара и победоносног команданта (...)“51
Дакле, култура је и на примеру (Титово) ужичког музеја била у
функцији агитпропа и обезбеђивања стабилности и јединства државе, путем одржавања националног идентитета, и то не само грађана
Титовог Ужица, већ читаве Југославије, а на примеру страних туриста
(који су долазили углавном из источне Европе) демонстрирања моћи
и улоге коју је Југославија на челу са Титом одиграла у победи фашизма. У прилог томе говоре подаци о броју посетилаца.
Музеј устанка 1941. свој рад започиње са скромних 7 714 посетилаца (1948. године), да би се наредних година тај број кретао у опсегу
14 476 (1950. године) и 8 853 (1953. године). Након рекордно ниске
посећености 1960. године (2 986 посетилаца), 1961. година бележи
раст на 46 029 посетилаца. Током наредних година број посетилаца
је у константном порасту да би 1976. износио 126 648 посетилаца, а
1980. године рекордних 254 478.
Спомен-комплекс Кадињача, такође, бележи високу посећеност
са 1 770 356 гостију за првих 8 година рада, где се (наравно) издваја
1980. година када је Кадињачу посетило 335 000 људи52.

50 Радић Ненад, Један музејски предмет као метафора југословенског културног наслеђа,
Огледи о југословенском културном наслеђу, Етнолошка библиотека, књига бр. 61, Београд, 2012: 130.
51 Креачић Отмар, Тито, Маршал Југославије, Југославија, свеска бр. 9, Београд, 1954:10.
52 Годишњи извештаји Музеја устанка 1941. и Народног музеја Ужице.
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Завичајни музеј Ужице
Са друге стране, Решењем Народног одбора општине Титово
Ужице, од 29. априла 1963. године, формиран је Народни музеј у чији
састав је (поред Музеја устанка 1941.) ушао и новоформирани Завичајни музеј, са археолошким, етнографским и историјским одељењима. Иако је прикупљани материјал чуван у депоима Музеја устанка
1941, адекватан простор за смештај Завичајног музеја и сталну поставку није пронађен све до 1990. године када му је уступљен део
простора Музеја устанка 1941. Од интеграције 1991. објекти некадашњег Музеја устанка 1941. су јединствени и користе се за све збирке и фондове Народног музеја Ужице.
Завичајни музеј је, током периода од 1963. до 1991. године, од 113
тематских изложби у изложбеном простору Музеја устанка 1941, реализовао свега 34 изложбе53 (које су по свом карактеру припадале археологији, етнологији, историји или историји уметности) самостално
или у сарадњи са другим установама културе. Такође, Завичајни музеј отвара своју прву етнографску сталну поставку у рестаурираној
Јокановића кући 1992. године, а прву комплексну сталну поставку у
десној згради Народног музеја Ужице тек 1995. године, дакле, 29, односно 32 године након оснивања. Да ли то значи да у музејској делатности гране као што су археологија, етнологија, историја и историја
уметности нису биле довољно „културне“ за излагање кроз сталну
поставку у музејском простору?! Ако је одговор негативан, шта је то
променило политику музејског излагања тих 90-их година?
Нова држава – нови музеј
Ово питање враћа тежиште анализе на почетак разматрања и позиционирање музеја у врх државног апарата, поготову у периодима
друштвених промена. Иако је евидентан континуитет у раду Музеја
током 46 година постојања Титовог Ужица, он и у квалитативном и
квантитативном контексту прати нит идентитетске индоктринације.
Са распадом СФРЈ престаје потреба за одржавањем југословенског
53 Ристановић Јелена, Народни музеј Ужице (1946–2008), Ужички зборник 32, Ужице, 2008:
185–201.
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идентитета и променом државног система мења се и тежиште идентитетских маркера. Већ је поменути Томислав Шола рекао да „музеј
не ствара тренд, него потреба“54, а са променом државног система,
јавља се и потреба за променом у раду музеја. Они поново играју исту
улогу, али за другог финансијера, тј. другу државу, те своје програме/
услуге морају прилагодити потребама и укусу нове власти.
Формалним датумом распада СФРЈ сматра се 27. април 1992. године, када је проглашена Савезна Република Југославија. Нова држава – нова нација – нови идентитет – нови музеј. Као што је већ поменуто демонизација претходног периода и рез са блиском прошлошћу
представљају константу српске историје, па се следствено томе дешава исти већ опробано успешан, процес (ре)конструкције националног
идентитета.
Како музеји никада нису само у функцији представљања националног идентитета, већ су увек и његови креатори55, било је неопходно одредити границе нове нације и културно наслеђе на чијим
основама ће се заснивати нови идентитет. У том смислу, одређивање
културног наслеђа увек зависи од одговора на питање ко смо „ми“ и
друштвених околности у којима „ми“ постојимо56. А нови „ми“ смо
почели да постојимо у рату са некадашњим суграђанима бивших југословенских република.
Као што је већ речено и донекле представља опште место – идентитет се увек формира у односу на „друге“. У старој Југославији то су
биле суседне државе и други потенцијални непријатељи, због којих је
било потребно одржавати атмосферу одбране, која је најочигледнија
у крилатици „радимо као да ће сто година бити мир, спремајмо се као
да ће сутра бити рат“. Континуирано помињање рата у реторици резултира консолидацијом народа и учврђивањем његовог националног
идентитета.
Исти механизам и такозвани уставни нациоанлизам57је употребљен и по распаду СФРЈ. „Ми“ се одређујемо у односу на неприја54 Шола Томислав, Прилог реформи националних музеја или пледоаје за хрватски национални музеј, Музеологија 37, Музејски документациони центар, Загреб, 2000:121.
55 Шола Томислав, Прилог реформи националних музеја или пледоаје за хрватски национални музеј, Музеологија 37, Музејски документациони центар, Загреб, 2000:125.
56 Ковачевић Иван, Југословенско културно наслеђе – од југословенске идеје до југоносталгије, Огледи о југословенском културном наслеђу, Етнолошка библиотека, књига бр. 61,
Београд, 2012: 13.
57 Рибић Владимир, Антропологија распоада Југославије: о етничком национализму, Антроплогија постсоцијализма, Зборник радова, Београд, 2007: 217.
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теља који жели да освоји нашу територију и угрози наше постојање.
За разлику од претходног процеса, где је рад на формирању националног идентитета, условно речено, почео по завршетку рата, овог
пута је започео у току рата, па можда и нешто пре његовог почетка.
Други елемент идентитетског конструкта је схватање нације, где
је такође дошло до промене. Претходни политички модел формирања
нације, губитком државе губи своје упориште и помера тежиште ка
етничком моделу нације и Смитовом етно-симболичком приступу. У
перодима идентитетске кризе, нација посеже за прошлоћу, где је по
савременој претпоставци, идентитет нације био јасан и недвосмислен, дакле трагање за „оним шта јесмо, у светлу онога шта више
нисмо“.58
Кроз етно-симболички приступ, нација се схвата кроз синтезу модернистичке и перенијалистичке истраживачке традиције. У контексту реконструкције српског националног идентитета, интересантно
је поменити теорију о митско-симболичком комплексу (mithomoteur)
или конструктивном политичком миту који постаје жариште идентитета заједнице.59У том смислу Смит наводи осам митских тема које
могу постати део националних митологија: 1. митови о пореклу у
времену; 2. митови о пореклу у простору; 3. митови о прецима; 4.
митови о миграцијама; 5. митови о ослобођењу; 6. митови о златном
добу; 7. митови о пропасти и 8. митови о препороду.60Управо сви ови
митови леже у основи српског националног идентитета, учествују у
обликовању нације и стварају идеалну слику о старој држави, коју
тако идеалну, обнављамо у последњој деценији 20. века.61Музеји тако
поново постају извршни део метаорганизације комплетне нације и
свега што иде уз њу.
У употреби културе, такође долази до промене схватања културе-као-државе у културу-као-нацију, где основну одредницу чини језик, што потврђују настојања зараћених страна да направе разлике
између некада српско-хрватског, тј. хрватско-српског језика, као и
формирање црногорског језика по изласку из државне заједнице.
58 Гавриловић Љиљана, О политикама, идентитетима и друге музејске приче, САНУ, Етнографски институт, Посебна издаља, кљига 65, Београд, 2009: 30.
59 Smith Anthony, The Ethnich Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford, 1988: 58, 59.
60 Smith Anthony, The Ethnich Origins of Nations, Basil Blackwell, Oxford, 1988: 192–200.
61 Рендић-Миочевић Иво, Етнопсихологијски оквир хрватске и српске нације, Миграцијске
теме бр.16, Загреб, 2000:142.
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Социолошки функција музеја и криза идентитета
У таквом новом концепту културе/нације/идентитета/државе, музеји широм Србије мењају доминантне теме и периоде у сталним поставкама. Нова држава притиснута ратом и санкцијама нема системски капацитет (а ни финансијски) да оснива нове музеје, а чини се да
нема ни снагу (или вољу) да искористи већ постојећу музејску мрежу
и стави музејску делатност у фунцију која јој суштински припада –
реконструкцију националног идентитета.
Ипак, до промене долази, што можда (осим политичком) говори и
о социлошком карактеру музеја, јер како из изложене анализе следи –
држава кроз музеј пласира националну идеју и идентитет, али и vice
versa, промена са нивоа народа се одражава на музејску делатност, јер
у музејима, ипак, раде људи који припадају том народу.
Наиме, музеји широм Србије који су своју изложбену делатност
базирали на НОБ-у и социјалистичкој изградњи померају тежиште
ка новом националном идентитету. Иако без централизоване координације и без материјалних средстава, музеји мењају сталне поставке
током 90-их година и то опет по истом шаблону. Долази до новог читања историје и сви они елементи који су у претходној презентацији
културе били невидљиви постају окосница нове културе.
„Тако у сваком месту данас имамо „народни музеј“ који обухвата
(и збиркама и изложбеном делатношћу, пре свега – сталном поставком): мало археологије, чак и тамо где нема значајнијих археолошких локалитета, мало етнографије, мало историје и мало примењене
и „високе“ уметности која је настала у оквирима локалне заједнице
или говори о њој.“ 62
„Нови“ Народни музеј Ужице
Народни музеј Ужице, такође прати овај структурално-концепцијски тренд, и 1994. године склања део сталне поставке из друге
зграде музеја, док меморијална поставка у првој згради остаје све до
2004. године када се изложени предмети смештају у историјски депо
62 Гавриловић Љиљана, О политикама, идентитетима и друге музејске приче, САНУ, Етнографски институт, Посебна издаља, кљига 65, Београд, 2009: 39.
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Народног музеја. Од тада је припреман нови тематско-експозициони
план под називом „Антифашистички покрет у Србији 1941.“ који до
данас није реализован.63Са друге стране, централна тема јесте обрађена и то кроз изложбу „Ужичка република 1941“, која је отворена
на 75. годишњицу Ужичке републике, 2016. године.
Године 1992. отвара се и „Јокановића кућа – градска кућа с краја
XIX и почетком ХХ века“ са сталном поставком која приказује трансформацију оријенталне вароши у српску варош и која такође одговара
поменутом шаблону. Кроз три тематске целине (Оријентална соба,
Грађанска соба с краја XIX века и Салон, почетак ХХ века) приказан
је успон српског грађанског слоја у идеалној перцепцији. Изложени
предмети, иако дају лепу слику и осећај поноса грађанима Ужица,
та слика је прилично нереална. Музејски предмет једном издвојен из
реалности и стављен у други, па макар и сличан контекст, управо суспендује реалност и отвара простор за конструисање слике идеалне
реалности.64 Овакав избор презентације се не разликује много (ако
и уопште) од поставки Музеја устанка 1941. јер и једна и друга дају
иделану слику и основ за изградњу локално/националног идентитета
у два, не тако различита града – Ужицу и Титовом Ужицу и у једној
истој половини 20. века. Враћајући се на Маројевићеву теорију о релацији друштво-време-простор, на овом примеру постаје очигледно
како се различитим пресеком ова три елемента могу добити дијаметрално различити идентитети.65
Стална поставка „Ужице, настанак и развој“66, отворена 1995. године, концепцијски у потпуности прати нови идеолошки приступ.
Почев од праисторије, свестан или подсвестан циљ поставке јесте да
нас кроз изложени материјал увери у наше „дуго трајање“ на овом простору и кроз праксу потврди политички концепт „вековног огњишта“,
уверавајући нас да смо „своји на свом“ и да је наш боравак ту заувек
осигуран управо претпостављеним културно/етничким/политичким

63 Ристановић Јелена, Народни музеј Ужице (1946–2008), Ужички зборник 32, Ужице, 2008:
181.
64

Peter van Mench, A Structured Approach to Museolology, Informatica Museologica 1–2,
Leiden, 1988: 102.

65 Мароевић Иво, Идентитет као саставни део музеалности, Informatica Museologica 1–4,
Загреб, 1987: 58.
66 Фотографија дела сталне поставке „Ужице, настанак и развој“, прилог бр. 10.
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континуитетом.67 У периоду рата, санкција и транзиције, музеј нуди
једино што у том тренутку може – привид сигурности и потврде вековног идентитета, који је „привремено био потиснут југословенским
надидентитетом“. Враћајући се на Смитов конструктивно-политички
мит који чини жариште националног идентитета, на поставци „Ужице, настанак и развој“ присутно је свих осам конститутивних митова и тиме ова поставка врши функцију у конструкцији националног
идентитета посматраног кроз теорију културе-као-нације.
Такође, карактеристика сталних поставки, отворених током 90-их
јесте и обавезан део о локалном напорима и личностима заслужним
за ослобођење Србије у 19. веку, као и завршетак изложбеног излагања на међуратном периоду. Један од разлога за овакав приступ јесте
преобликовање, не саме прошлости, већ нашег погледа на њу, што
значи померање фокуса са НОБ-а на неке друге историјске догађаје
који се сматрају подобнијим за окосницу идентитета.
Чак и „Легат сликара и вајара Михаила Миловановића“ (за који
је Народни музеј Ужице добио награду „Михаило Валтровић“ 2004.
године, а који је реконструисан 2020. године), иако посвећен првом
академском сликару Ужица, једном од оснивача Удружења ликовних
уметника Србије, може добити другачију конотацију ако се сагледа
из угла актуелних друштвено-политичких догађања. Наиме, Михаило Миловановић је стрељан 1941. године у Ужицу, под оптужбом да
је радио за енглеску обавештајну службу, а 2007. одлуком Окружног
суда у Ужицу је рехабилитован. Иако, уметник неоспорног квалитета
са сваком квалификацијом да му се посвети легат у Народном музеју
Ужице (2003. године), не може остати непримећено да је током Југославије био склоњен са листе морално-идеолошки подобних уметника, да би убрзо након распада Југославије добио признање кроз
легат и рехабилитацију. И ова поставка се у светлу претходне анализе, такође може посматрати као тежња ка демонизацији претходног
система и „враћање“ предратном систему вредности као једином исправном.
2006. године у простор Народног музеја Ужице, пренета је изложба Привредног музеја „Први партизан“, која је постављена 1990.
године у фабричком кругу, а демонтирана 2002. године након распада СОУТ-а „Први партизан“. У овом случају такође можемо уочити
67 Гавриловић Љиљана, О политикама, идентитетима и друге музејске приче, САНУ, Етнографски институт, Посебна издања, књига 65, Београд, 2009: 40.
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везу између наменске производње и рата међу републикама бивше
Југославије.
Лапидаријум античких споменика у коме је изложен део епиграфске збирке НМУ (период од друге половине II до прве половине
IV века), отворен је 2011. године, а Завичајни музеј у Новој Вароши
2012. године.
Анализа изложбене и издавачке делатности – паралеле
Промена тежишта презентовања Музеја у (Титовом) Ужицу види
се и на примеру изложбене делатности.68 Наиме у периоду од 1949.
до 2015. године реализовано је 359 тематских изложби. У периоду
од 1946. до 1991. године, од 118 изложби, 34 се нису бавиле темом
НОР-а, социјалистичке изградње и развојем комунистиких покрета,
а у периоду од 1992. до 2015. од 241 изложбe, свега осам изложби
обрађују овај период/тематику.
Ако теме НОРА-а, социјалистичке изградње и развоја комунистичких покрета означимо словом к, а остале теме, словом д, резултат
би изгледао:
(1946–1991) – 84 к : 34 д
(1992–2015) – 8к : 233 д
Што се тиче издавачке делатности69 од укупно 93 издања, у периоду од 1946. до 1991. године од 51 публикације 11 није посвећено теми НОР-а, социјалистичке изградње и развоју комунистичких
покрета, док у периоду од 1992. до 2015. од 42 издања само су три
публикација посвећене том периоду. Примењујући претходни модел
ознака, резултат је:
(1946–1991) – 40 к : 11 д
(1992–2015) – 3к : 39 д

68 Годишњи извештаји Музеја устанка 1941. и Народног музеја Ужице.
69 Годишњи извештаји Музеја устанка 1941. и Народног музеја Ужице.
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Закључак
Из претходног излагања следи да упркос дубоком убеђењу, што
музејских радника, што публике, да музеји дају реалну и објективну
слику културе у свим њеним облицима, та слика никада није таква,
већ је увек у служби актуелне политике. Друштвено прихватљиви и
подобни идентитетски маркери се мењју са сваком системском променом државне идеологије и музеји са својим сакрализујућим ефектом
кодификације националних идентитета у том процесу играју једну од
главних улога. Они оваплоћују идеологију националне државе и чине
један сегмент сложене групе институција које служе за производњу
„друштвеног знања“ као основе кодификацијске моћи државе.
У том смислу музеји су промењиви део процеса и никада нису
гарант сталних вредности националних идентитета. Као што је у
анализи потврђено, одговарајућим пресеком елемената друштво-простор-време и стављањем музеалија у одговарајући оквир могуће је
добити читав низ идентитета од којих ће бити одабран управо онај
који одговара владајућој елити.
На примеру Музеја у (Титовом) Ужицу јасно је да на исти начин
на који је Титова Југославија раскрстила са претходним системом,
пласирајући онај национални идентитет који је у том тренутку био
подобан, „нови“ систем прави рез са претходним. Током готово две
деценије (1990–2010) теме Музеја устанка 1941. су сведене на минимум, да би се у последњој деценији, обележеној југоносталгијом,
презентовале кроз сталну поставку „Ужичка република 1941.“ (2016.
година), реконструктивним радовима на Спомен-комплексу Кадињача (2016. година) и допуном Партизанске фабрике оружја из 2011.
Свођење на минимум тема којима се бавио Музеј устанка 1941.
чини политику данашњег Народног музеја исто тако, ако не и драстичније, кулурно-историјски сурово селективну. Упркос чињеници да музејски радници дубоко верују да је последње чиме се баве
политика и да су сталне и тематске изложбе уз издавачку делатност
„исправљање“ претходно „погрешно“ постављеног фокуса, анализа
показује да је управо политика окосница њиховог рада, ма како он изгледао аполитичан. Из овога следе питања: А које виђење културе и
идентитета сада занемарујемо? Шта не желимо да „пустимо“ у музеј,
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чврсто и слепо верујући да није довољно „културно“ и да нам може
дезинтегрисати тренутни национални/локални идентитет? Да ли је то
поп култура или култура супкултурних група, етничких и националних мањина или можда чак југоносталгије? Да ли ће и наш рад кроз
неко време бити вреднован на исти начин на који смо ми вредновали
рад некадашњих колега у Музеју устанка 1941?
И коначно, да ли можда сакралне и неупитне теме, данас представљене у Народном музеју Ужице, потискују неки други пресек
елемената друштво-простор-време који ће доминирати у следећем
систему?
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ПРИЛОЗИ:

Прилог бр. 1: Обавештење грађанима о промени имена града
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Прилог бр. 2: Факсимил записника I седнице Иницијативног одбора за прикупљање старина у ужичком округу, 12. јула 1946. године

Прилог бр. 3: План музејског комплекса,
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Прилог бр. 4: Фотографија зграде музеја са перголом, на којој је преко мозаика
исписана парола „Смрт фашизму, слобода народу“

Прилог бр. 5: Фотографија зграде музеја са постављеним тенком
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Прилог бр. 6: Фотографија са сталне поставке Музеја устанка 1941.

Прилог бр. 7: Фотографија поставке Фабрика оружја
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Прилог бр. 8: Фотографија са овечаног отварања спомен комплекса „Кадињача“

Прилог бр. 9: Фотографија спомен комплекса „Кадињача“
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Прилог бр. 10: Фотографија дела сталне поставке „Ужице, настанак и развој“
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THE ROLE OF THE MUSEUM IN THE (RE)CONSTRUCTION OF
NATIONAL IDENTITY: EXAMPLE THE NATIONAL MUSEUM OF
UZICE
Summary
The above mentioned presentation shows that despite of firm belief of
museum workers and audience that museums give real and objective
picture of culture in all its forms, that picture is never like that, but it
is always in favour of current politics. Socially acceptable and suitable
identity markers change with every systemic change of state ideology and
museums with their sacred effect of codification of national identities play
one of the main roles in that process. They incarnate ideology of a national
state and make one segment of the complex group of institutions that serve
for production of “social knowledge“ as a base of codification power of
the state.
In that sense museums are changeable part of a process and are never a
garantee for permanent values of national identities. As the analysis shows
, by suitable concurrence of elements society-space-time and putting
museums in a suitable frame it is possible to get a whole line of identities
out of which the one that is suitable for the Establishment will be chosen.
The example of the Museum of (Titovo) Uzice shows that in the same way
in which Yugoslavia in Tito’s time broke off with the previous system,
placing the national identity that was suitable at that moment, “new“
system makes cut with the previous one. During nearly two decades
(1990-2010) the themes of the Museum of rebellion in 1941 are reduced
to a minimum, and in the last decade marked with Yugo-nostalgia, they
are presented in permanent exhibition “Uzice republic 1941“ (in 2016),
through reconstruction works on Memorial complex on Kadinjaca (in
2016) and extension of Partisan factory of arms from 2011.
Reducing the themes, that the Museum of rebellion in 1941 dealt with, to a
minimum makes in the same way and maybe more drastically the politics
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of the present National museum harshly selective in cultural-historical
sense.
Despite of the fact that museum workers deeply believe that the politics
is the last thing that they deal with and that permanent and thematic
exhibitions with publishing are “correction“ of previously “wrongly“ set
focus, analysis shows that the politics is exactly the outline of their work,
no matter how it looks like being apolitical.
From the all above mentioned there are the following questions:
What perception of culture and identity do we now disregard? What don’t
we want to “let enter“ the museum, firmly and blindly believing that it
is not “cultural“ enough and that it can disintegrate instant national/local
identity? Is that pop culture or the culture of sculpture groups, ethnic and
national minorities or maybe even Yugo-nostalgia? Will our work at some
period of time be valued in the same way that we valued the work of former
colleagues in the Museum of rebellion in 1941? And finally, is it possible
that sacred and noninquiring themes today presented in the National
Museum of Uzice, push back some other concurrence of elements societyspace-time that will be dominant in the following system?
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ОД АВГАРА ДО АБАГАРА

Апстракт: Мистични – апокрифни свици су врло редак материјал.
Абагар је имао моћ да сачува градове и душе верних. У овом раду
су историјска дешавања повезана са тајном мистиком која апокрифно говоре. Примери који указују на стварна дешавања неодвојиво
повезују причу о Одеском цару Абгаром и самим абагаром.
Кључне речи: абагар, свитак, амулет, љубљански абагар, мандилион, Нерукотворени образ Христов, апокриф, пандатиф, свод, апотропејскa, паганскa, овај магични печат, архијереја, српски дрворез,
едески хришћана, транскрипција.
Потреба за вечним животом и спасењем је стална жеља човека
од настанка до данас. Културолошки посматрано, најпримитивније
и најразвијеније цивилизације су тежиле ка спасењу. Од Египта и
најузвишенијег Бога Амона Ра, када није показао чин васкрсења, до
Озириса који васкрсе у скрабеј и тако све до хришћанства – потреба
за спасењем је била јака у народу.
Упоредно су се развијале магијско окултне, апокрифне ритуалне спиритуалистичне потребе и деловале су цивилизацијски. Све је
имало вео тајанствености; и данас постоје необјашљиве појаве које
се паралелно представљају окултно и религијски. Често су деловале
молитве које су биле изречене, а неке су деловале у записаним мистичним текстовима. Овај рад ће дотаћи хришћански апокрифне молитвене текстове који постоје од Миланског едикта а који пагански
постоје и много даље и дубље у народу.
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Реч је о готово идентичном нуклеусу комбинација апокрифних
и апотропејских молитава, са основним програмом медијације никејског православља.
Догађаји које испреда ова легенда, стара скоро две хиљаде година,
односе се на време Авгара В Бар Ману, са надимком „Црни“ – управо
на други део његове владавине (13–50 г. н. е.), која припада апостолским временима, и добу проповеди и страдања Христових, односно
епохи римског императора Тиберија (14–37 г. н. е.)
Библијска прича о цару Авгару Одеском је само историјска
прича о исцељењу и моћи вере у Христа.
Писмо Авгара Исусу гласило је овако:
„Авгар кнез Едески Исусу, благом Спаситељу који се у телу јавио јерусалимским покрајинама, радовати се! До мене је допро глас
о Теби, о преславним чудесима Твојим, да Ти без лекова и биља исцељујеш болести: слепима дајеш вид, хромима ход, губаве очишћујеш,
из људи нечисте духове изгониш, раслабљене који годинама леже на
одру исцељујеш речју, и мртве васкрсаваш. Слушајући то о Теби, ја
сам дошао до двојаког закључка о Теби: Ти, или си Бог, који је сишао
са неба, или си Син Божји, пошто таква дивна чудеса чиниш. Стога
ти и упућујем ову смирену молбу моју, да се потрудиш доћи к мени
и исцелити неизлечиву болест
моју, од које већ много година
патим. Такође чујем и то да те
Јевреји мрзе и хоће да ти учине неко зло. Ја пак имам град
иако не велик, али леп и изобилан свакаквим благом. Дођи
дакле код мене и живи са мном
у граду моме, у коме ће се наћи
за нас обојицу оно што нам је
потребно“1.
Слика 1.
Детаљ из диптиха са иконе Авгар
држи Нерукотворени лик Христов,
Синај црква Св. Катарина
1

Житије светих из Жичког пролога. 29.08. (16. 08. по старом календару)
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Едеса је постала једини град на свету који је Христос благословио,
под формалном божанском заштитом загарантовано Божје обећање.
Нарочито у доба иконоклазма, Јован Дамаскин говори како је Господ приневши химатион свом божанственом и животворном лику,
упечатио на својој одећи лик и послао га Авгару, јер Авгарев живописац и посланик није могао да наслика лице Господа које је блештало.
Заступајући поштовање икона, у доба Алексија I Комнена, Лав
Халкедонски се залаже за оно трајно божанско и везано за прототип
који се налази у иконама, ослањајући се на ауторитет VII васељенског сабора, Теодора Студита и празник Недеље православља. У свим
црквама, каже Лав, певају се канони о Христу, чији је облик божански
уцртан на Св. Мандилион (V. Grumel, A. A. Léon de Chalcédoine et le
canon da la fête du saint Mandylion, Analecta Bollandiana, t. LXVIII,
Bruxelles 1950, 143–152). Тропар се певао на празник Св. Убруса, који
се славио 16. августа, заснован за владе Романа Лекапена, кад је пренет из Едесе у Цариград. Сачуван је у Паризу, Цоислин 218 из XI века
(минеј 16. август, col. 102–105). Но, овај тропар не постоји у савременим минејима, највероватније зато што гледиште Лава Халкедонског,
у доба икономахије за владе Комнина, није званично прихваћено са
идејом о „божанском карактеру који је присутан како у прототипу,
тако и у слици – икони” (τεθέω μένον χαρακτήρα). Канон о Св. Мандилиону подразумева осам похвалних стихова и четири кондака.
Крајем четвртог века заштитна снага писма је била добро утврђена традиција у Едеси, како сазнајемо од познатог латинског ходочасника Егере. Реч је Франу Франкапану (?–1543), бискупу Калоче и
Егера у Угарској, а говор је одржао пред царем Карлом В. и њемачким
кнезовима изборницима. Она нам препричава легенду коју је записао бискуп у Едеси, да је у тренутку персијске опсаде преузео Авгар
Писмо. Онда је рекао: „Боже Исусе, обећао си нам да непријатељ неће
ући у стари град; али ево Персијанци нас нападају“. Кад је рекао ово,
држећи то писмо у подигнутој руци, одједном тако густа тама појавила се изван града тако да се Персијанци нису могли приближити зидинама. Тако је Писмо Авгару визуелно приказано као монументални
натпис на капији с јасним апотропејским функцијама. Свети текст се
сматрао снажнијим него било која друга одбрана, до друге половине
шестог века, када је Христово Писмо Авгару стекло највиши статус
познат као реликвија Едеса. Писмо се појављује као замена Исуса
који није могао доћи да излечи Авгара у Едеси.
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Према традицији која је успостављена у седмом веку, Свети Мандилион је био једина слика коју је чудесно створио сам Христос, као
својеврсни аутопортрет који није направљен људским рукама. Писмо
Авгару из Едесе био је једини текст који је сам Христос написао као
својеврсни божански ХРИСТОГРАМ. После много и много година,
када су у Грчој царовали Роман II звани Лекапин (920–944) са својим
зетом Константином, сином Лава Мудрог, добили убрус нерукотворног лика Христовог, пренесен је u Цариград из Едесе, држане од стране Сарацена, јер у то време цела Сирија, и у њој град Едеса, били су
под влашћу Сарацена. То преношење било је на овај начин: грчки цар
Роман, желећи да има у Цариграду то неизмерно благо – нерукотворни лик Христов, упућивао је много пута молбу сараценском Емиру
да му да нерукотворни лик Христов. А Eмир, замољен од еденских
хришћана, није хтео дати лик Христов, и настао је рат: цар Роман послао је своју војску на град Едесу и опколио га, пустошећи околину.
Тада Едешани послаше молбу грчком цару да прекине рат и не пустоши њихову земљу; али је цар захтевао од њих нерукотворни Христов
лик.
Међутим, Емир сараценски, под чијом влашћу је била Едеса,
није хтео дати га без надокнаде. Тада цар хришћански, обузет силном
жељом да код себе има нерукотворни лик Христов, даде Емиру дванаест хиљада сребрењака, и врати му двеста угледних Сарацена који
су били грчки заробљеници; поред тога дао му је своје царско писмо
написмено са златним печатом да никада неће ићи у рат на Едесу и
њену околину. Добивши на тај начин оно што жели, цар је узео нерукотворни лик Христов, а са њим заједно и оно писмо које је, као што
је раније речено, Господ Наш Исус Христ написао кнезу еденском
Авгару, и пренео их свечано у Цариград, у рукама архијереја и осталих уважених људи духовног чина. Путем и у самом Цариграду десила су се многа чудеса од нерукотвореног образа Христовог: исцељивање, слепи су прогледали, глуви добили слух, хроми су проходали и
ђaволи су били истерани. Празновање пренесења нерукотворног лика
Христовог одређено је на шеснаести дан месеца августа, када га је
веома свечано примио Цариград и поставио најпре у Цркву Пресвете
Богородице у Влахерни, а затим у Цркву Пресвете Богородице Фаорске, на заштиту града, а у славу Христа Бога.
Неколико година касније, цар Никифор Ника (963–969) пренео је
из града Едесе у Цариград свету ћeрамиду на којој је осликан нерукотворни лик Христов и поставио је у Цариграду 967. године.
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Слика 2. Fyodor Zubov, Leontiy Stepanov, Sergey Rozhkov and others, oткриће
Мандолиона (Неукотвореног Христа Бога) над Едесом вратима, scene from the
frame of a Russian icon with the Mandylion, 1678–1679, Moskow, Kremlin Museums,
Armoury Chamber

Ипак, најупечатљивија карактеристика представља ове магичне
печате, који су се појавили у средини текста Христовог писма Авгару.
Сва слова су написана у 10 квадрата таблета решетке – древне шеме
амулета. Шест централних квадрата садржи седам печата (знак крста,
у средини другог реда, и шест слова Христове кратице). Посебан карактер слика је био наглашен словима ИС НИ КА (Христова номина
сакра) у прва два квадрата и најважнији регистар, уоквирујући свети
акроним Христа у центар решетке. Слика изгледа као типични амулет
и велика пломба направљена од више мањих пломби, која представља
симболичку верзију целокупног Христовог Писма Авгару.2
2

HOLY FACE, HOLY SCRIPT, HOLY GATE Revealing the Edessa paradigm in Christian
imagery Alexei Lidov
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Слика 3. Печат Христов, М499, 14. век, Њујорк

Тај жанр је већ постојао у Византији два века раније, како се то
дa видети у њујоршком ротулусу из XIV века3 (Libr. Cod. Pierpont
Morgan, No. M 499. Упор. Sirarpie der Nersessian, La légende d’après
un rouleau illustré de la bibliothèque Pierpont Morgan à New York, Actes
du IVe congrès international des études byzantines, Sofia 1936; и K.
Weitzmann, The Mandylion and Constantine Porphyrogènnetos, Cahiers
archéologiques XI, 1960), дугом 3 метра и 35 центиметара, а широком
9,5 центиметара. И он поседује слику Константина и Јелене, епистолији Авгара, илустровану са 13 минијатура, и слике светаца проткане
молитвама. У епистолији из њујоршке библиотеке Пијерпонт Морган
помињу се све невоље које ће бити отклоњене захваљујући писму,
нарочито разне болести за које је Христов аутограф лек. Текст се завршава речима: „Онај ко носи то писмо нек буде чист без мрља, удаљен
од сваког зла и имаће ово писмо за излечење своје душе и тела да га
очува у свакој сигурности.”
3

Libr. Cod. Pierpont Morgan, No. M 499. Упор. Sirarpie der Nersessian, La légende d’après
un rouleau illustré de la bibliothèque Pierpont Morgan à New York, Actes du IVe congrès
international des études byzantines, Sofia 1936; и K. Weitzmann, The Mandylion and
Constantine Porphyrogènnetos, Cahiers archéologiques XI, 1960.
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У Авгарево време створено је светилиште које је било пандан грчким боговима, које је имало за циљ уништење апотропејских статуа
грчких богова у истом месту. Такав је и лајденски коптски папирус,
свитак са пет листова, који, поред преписке, садржи две егзорцистичке молитве под именом Григорија.
Ту се каже: „Само преко твоје речи беже демони у страху и стрепњи чим сазнају твоје име Господње. Твоја дела то откривају, у телу
јединородни сине Божији”; и: „Место где се чува мој рукопис никаква
сила зла нити нечисти дух не може да се приближи све до вечности”4
(E. V. Dobschütz, Briefwechsel, op. cit., 444 f.).
По схватању старих народа писана амајлија или запис представљају трајну магију. Вавилонци и Асирци су је записивали на
глинене плочице; Египћани на папирусу и црепу, дрвету и камену;
Јевреји на пергаменту, папиру, у теракоти; гностици и Грци на полудрагом камењу; Персијанци и Арапи на плочицама од ахата, оникса, карнеола и шкриљаца; Кинези на свили; а Индуси на бакарним
плочицама и палмовом лишћу5 (E. A. Volis Badž, Amajlije i talismani,
Beograd 1988, 56). Плиније је (у Nat. Hist. XXV, 115) назива амулетом – одатле је амајлија предмет који штити од невоље. То име носи
и европска циклама, јер место где је она засађена има профилактичку
моћ. То име носи и европска циклама, јер место где је она засађена
има профилактичку моћ.
У времену прихватања хришћанства постојали су обриси много
божачких ритуала и обреда. Јак је био мистични окултни, тајни, магијски култ. У облику свитака писани магијски текстови (латински:
дефикионис, дефикио; грчки: καταδεσμος катадесмос). Коришћени су
трајни материјали од злата, сребра па и од олова који су и данас сачувани.
Скоријих датума у Костолцу је пронађен већи број свитака, објавио је мр Илија Данковић. У непосредној близини Ужица пронађен
је већи број оловних свитака. Поред свитака пронађени су и римски
новчићи на којима је већ постојао Христограм на аверсима металног
кованог новца. Карактеристично је да на свицима постоје остаци позлате, тачније мање фрагменталне површине злата. Можда су били
обложени у целости златним листићима, али није сачувано. Познато
4

E. V. Dobschütz, Briefwechsel, op. cit. 444 f.

5

E. A. Volis Badž, Amajlije i talismani, Beograd 1988, 56 Плиније је у Nat. Hist. XXV, 115, назива амулетом – одатле је амајлија предмет који штити од невоље. То име носи и европска
циклама, јер место где је она засађена има профилактичку моћ.
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је да олово брзо добија свој оксид на површини и самим тим злато се
није могло јако везати за олово. Свици су обично врло танки листови
олова са текстом изрезаним ситним словима. Потом су их често ваљали, пресавијали или пребијали ноктима, а свици су обично постављани испод земље: или укопани у гробовима или гробницама, бацане
у бунаре или базене, укопани у подземне светиње или приковани за
зидове храмова. Христова 72 имена чувана су од Нечистог духа, што
пише у једном српском рожданику: „Ужас приемљет да носи Божијех
словах на олове (ту је ’карастар’ схваћен као цасситорос – олово) и не
озлобите се.” Ови оловни ротулуси су велика тајна и тајна остаје у
њима.

Слика 4. Мали фрагментални остаци од злата

Слика 5. Оловни свици
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Много касније, свитак абагар штити још један град а то је Ужице.
У току Другог светског рата, наши савезници – „милосрдни анђели“ су у јесен 1944. године бомбардовали српске градове, који су
углавном већ дуже времена, били ослобођени од немачког агресора.
Тако су и на пазарни дан, 23. новембра, бомбардовали Ужице. Тада
је погинуло седамдесет двоје Ужичана, а било је и доста мале деце
која су том приликом настрадала. Савезници су гађали центар града
и торањ Цркве светог Ђорђа а управо, преко пута цркве била је кућа
угледне породице Орловић, која је том приликом разорена.

Слика 6. Гранатирање Ужица 1944. године

Трговачка породица Орловић је дошла из Нове Вароши одакле је
са собом понела и своју породичну, славску икону заштитницу. Икону
Богородице са Христом изображена Умиленија, величине 64х45цм,
сликао је Алексије Лазовић, син чувеног зографа Симеона Лазовића.
У средишњем, центричном делу иконе, приказана је Богородица како образом додирује и мази малог Христа. Богородици је дато
царско достојанство, приказано у атрибутима њене земаљске моћи,
односно круном на глави и скиптром у руци а мафорион је такође, у
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складу са наведеним атрибутима, осликан и украшен златним асистима. Малени Христос приљубљен је уз Богородичин образ. Заштитничка и симболична улога иконе приказана је и присуством лекара
бесребреника, светих Козме и Дамјана.
У левом горњем углу иконе, на облацима, насликан је свети Козма
са крстом у десној руци, атрибутом и симболом његовог мучеништва
док му је лева шака отворена у знак одрицања од земаљског живота зарад Царства небеског. У десном горњем углу насликан је свети
Дамјан који, такође, у десној руци држи крст док у левој руци држи
кутију са лекарским прибором, атрибутом бесребреништва, односно
бесплатног лечења болесних. У доњем делу иконе је натпис иконописца Алексија Лазовића, из 1820. године, у коме је потврђено да је
аутор израдио икону заштитницу, за здравље и спасење, управо породице Орловић из Нове Вароши.
Необична судбина ове иконе или њена необична моћ која се исказала, утицала је на то да се бомбардовање Ужица памти и на помало
мистичан начин. Савезнички гелери су током бомбардовања 1944. године потпуно разнели кућу. Остао је само део зида на коме се налазила икона са мањим оштећењима од гелера, који су били присутни
и током рестаураторско конзерваторског поступка. Том приликом је
на полеђини иконе, односно иза ње, откривен врло мистичан свитак.
Необични свитак, познат као Српски абагар, заправо је био права реткост. Као алегорија Авгара Одеског и његовог иконописца Ананија,
мистерија свитка је исказана у посебним апокрифним молитвама исписаним архаичним рукописом.
Сами абагари су иначе, веома ретки и мало их је сачувано. Њихова особеност се огледа у наменски исписаним молитвеним и апотропејским текстовима, који су били магијско штитоносни за породицу. Управо овако необични, готово форензички проналасци и сведочанства, најзанимљивији су раритет и привилегија конзерваторских
атељеа у којима се, поред тајни сликарских умећа, често откривају и
скривени детаљи, попут утиснутих гелера, који говоре о мање познатој историји.
Особеност снажне молитве, апотропејске снаге и судбине, одредила је икону Богородице са Христом изображена Умиленија, као
нарочите иконе заштитнице, не само породице Орловић већ и града
Ужица. Њено сведочанство се огледа у њеној моћи да у материјалним
траговима остане сачувана са гелерима који опомињу и подсећају на
учињену неправду и страшно страдање Ужичана.
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АБАГАР УЖИЧКИ
Свитак који је стајао иза иконе и дан-данас се чува у власништву
породице Николе Поткоњака. На свитку се виде линеарни цртежи
светитења који су уоквирени декоративним елементима који имају
сличну декорацију као на љубљанском абагару. Груписане косе црте
са размацима. Ова декорација указује да су Лазовићи, који су исписивали овај абагар познавали љубљански и да су користили елементе са
њега. Наизменично између цртежа исписани су текстови који су били
делови из требника и јеванђеља. Текстови су били исписани нечитко.
Потражио сам помоћ од протонамесника Милана Луковића да прочита текстове и да уради транскрипцију.
У текстовима се често помиње име Арсеније. Молитве су све посвећене Арсенију, можемо видети да се у молитвама тражи помоћ јер
га боли глава:
„Молитва је гда болит глава
Преклонил јеси главу своју на крест и поклањатисја тебије всвја
видимаја и невидимаја, сокрушил јеси силни главу силоју својеју,
воздвигал јеси, многије глави и неповиније грехи и бољезни владико
даим презрети на раба Божија Арсенија.”
1. Крест апостолом уп(К)
рашеније, крест свјашчеником
радованије, крест идолским храмом разрушитељ, крест наги, покровитељ нанаготу телеснују, .....
глагољут. Елици во Христа креститесја, во Христа облекостесја,
алулуја. Сии чајани крест Господа
нашего Исуса Христа, даје на помошч и на заступљеније от врага
видими и невидими, рабу Божију
Арсенију: и васему дому, јего васе
дни живота, јего во вјеки вјеков
амин.
Сл. 7. детаљ Ужички абагар Крст
апостолом
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2. Евангелије, воскресно (прво)
Во времја оно јединонадесјати ученици идоше ва(на)гору галилејскују, може повеље имја Исус идоше, јего поклонишесја јему, одише усумјешасја приступи Исус, и рече им глагоље : даст ми се васнику власти на небеси и на земљи ишадше научите все језики крестити
их, во имје Отца и Сина и Свјатаго Духа, учешће, благости и всја
јелика. Заповједа вам, и се аз свами јесам васе дни доскончанија вјека
амин. Сије сватоје евангелије, даје напомошч рабу Божију Арсенију.

Сл. 8. детаљ Ужички абагар Евангелије, васкрсно

3. Молитва свјетому Николају от васјаке бољезни: свјати оче Николаје јакоже избавил јеси: три војеводи от руки цара, благочестиваго и јакоже Василија оморииј избавил јеси, и сина акритова от руки
Амира Страцинскаго... твојего, родитељем представил јеси, тако свјати свјати оче Николаје. Буди на помошч рабу Божијеју Арсенију. И
васему дому јего, васе дни живота јего. Во вјеки вјеков Амин.
Оче Николаје избави раба Божија от всјакија скорби и бољезњеј,
и самртнеј рањеј и от всјакаго зла: молитвами пресватија Богородици
и васе сјати твој во вјек и вјеков Амин.
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Сл. 9. детаљ Ужички абагар Богородица са Христом

5. Молитва јегда болит глава

Сл. 10. детаљ Ужички абагар Молитва Св. Николају Мирликијском

Преклонил јеси главу своју на
крест и поклањатисја тебије всја
видимаја и невидимаја, сокрушил
јеси силни главу силоју својеју, воздвигал јеси, многије глави и неповиније грехи и бољезни владико даим
презрети на раба Божија Арсенија:
клањајучешсја тебје, главу своју, ти
Господи болезни глави исцјели, јако
ти јеси глава, глави исцјели јего от
одра лежашчаго бољезни јако ти јеси
глава наша и тебје славу восилајем
Отцу и Сину и Свјатому Духу, ниње
и присно ивовјека вјекова амин.
Сл. 11. детаљ Ужички абагар Архангел
Михајло
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6. Евангелије свјатих страстеј от Иоана
Во времја оно во утријенаже ден иже јест по пасцје, собрашесе архијереји, и фарисеји
ко пилату глагољушче, господи
поменухом јако ластац. Он рече
потрех днех, востанут повели
убо утврдити гроб, до третијаго
дне, еда како ученици пришадше
ношчију и украдут јего, и рекут
људем, воста от мертвих, и будет
потлешна ласт горша првије рече
же им Пилат... Идете утврдите
гроб, јакоже вјесте ониже шедше
утврдити гроб, изнаменовавше...
сакустодијеју.
Сије свјатоје евангелије свјати страстеј помозите рабу Божију
Сл. 12. детаљ Ужички абагар Јован
Арсенију вовјеки амин.
Крститељ

7. Имена свјатих Архангел : Михаил : Гаврил : Урил : Рафаил : ангел полутос ангел, Тритуил и вси
свјати Архангели многоочити херувими, шестокрилати серафими, окрест припадајушче и облетајушче , страхом непристунија
вашеја слави, јегоже трепешчут
ангели Архангели начала сили
власти многоочити херувини шестокрилати серафими, молитесја
ко Господу Богу непрестано за
раба Божија Арсенија: да извавит јего господ от всјакаго зла,
вашим молитвами.
Сл. 13. детаљ Ужички абагар пророк
Зарија
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Сл. 14. детаљ Ужички абагар Св. Георгије

Зато православни абагар почиње крстом са криптограмима (сл.
7), који је приказан са оруђима страсти као оружјима победе над злим
силама мрака, јересима и свакојаких невоља, куге, ратова и помора.
Ужички абагар свитак, власништво породице Николе Поткоњака, протонамесник Милан Луковић је прочитао текстове и урадио
транскрипцију.
ЉУБЉАНСКИ АБАГАР
Најстарији српски Абагар, који се чува у Лицејској библиотеци
у Љубљани, открио је библиотекар Ј. Глонар и дао својевремено на
обраду студиозном и акрибичном историчару Николи Радојичићу6 (О
Љубљанском абагару писао је Никола Радојичић у часопису Етнолог,
ИВ/2, 1930. Љубљана, стр.187–211, под насловом „Српски абагар”).
Остало је отворено питање зашто се ове двоструке дрворезне плоче,
украшене са сваке стране читавим програмом Господњих и светач6

О Љубљанском абагару писао је Никола Радојичић у часопису Етнолог, IV/2, 1930.
Ljubljana, str.187–211, под насловом „Српски абагар”.
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ких икона, молитвама канонским и апокрифним, и које се завршавају
анђеоским ликом који носи мандилион са Христовим нерукотвореним ликом, у ствари зове абагар.

Слика 15. Љубљански абагар
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Реч „абагар”, са латинским призвуком „бета” уместо „вита”, задржао се и данас у околини Свиштова (Бугарска), са значењем „запис,
слово”. Наравно, није далеко од истине ни друго објашњење руског
научника Петровског, који, према Виканжу, реч абагар изводи од Абагатериум (абецеда вере).
Абагар су дрворезне плоче са илустрацијама, махом допуњене
текстом.
Слике и текстови су резани у ступцима, тако да се на једној плочи могло наћи три и четири ступца. Плоче су отискиване на папир у
већем броју примерака, па се папир секао на уздужне траке које су се
лепљене настављале једна на другу. Тако су правили свитке које су
користили као амулете.
Постојали су абгари ручно исписани, а Љубљански је штампан,
умножаван. Сви абагари писани ручно или штамани са графичких
клишеа имали са архитипску везу са причом о цару Одеском Авгару.
У вези са називом абагар се повезује са едеским царем Авгаром.
Спомиње се да су српски свештеници носили и продавали разне
записе, Абгар је носио духовне одбране од механичких сила, егзорцизам.
Постоје податци да је Јернеј Копитар из његове оставштине поклонио Љубљански абгар у Љубљанску Народну и универзитетску
књижницу.
На плочама се препознају два палеографска типа или барем
двојица мајстора резбара.
Нерукотворени образ у српској правосалавној иконографији и
фрескопису
На низу споменика фреско-сликарства са територије Србије, Македоније и Грчке живопише се Христов нерукотворени лик на уобичајен начин, на тријумфалном луку, протезису и ђаконикону, и у сцени
Вазнесења, било да анђели држе убрус, било да га држи Богородица
или да је окачен између два дрвета; његово присуство у Вазнесењу
представља одјек легенде о Абагару, где је, према историчару Еузе-
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бију7. Први је у своју црквену историју унео историчар Еузебије, исписавши тачно, слово по слово, податке из Едеског архива у преводу
са сирског на грчки језик. Еузебијев текст није сачуван у оригиналу,
већ је познат у јерменском преводу и латинској преради Св. Јеронима.
Мешерская, op. cit., 18, напомиње да је Георгије Синкел преузео више
места из Еузебијеве хронике. Текст Еузебија у каснијим грчким рукописима, како тврде филозофи, показује многе индиције да је преведен
са сирског (Мешерская, op. сit., 16, 17); сâм Еузебије три пута понавља
да се документ преписке између Авгара и Христа налази у едеској
архиви, одакле ју ју дословце превео (Eusebius Kirchengeschichte, ed.
E. Schwartz, Leipzig–Berlin 1935, 32–37). Еузебије раштркано излаже
легенду у својој Hist. Eccl. (књ. I, 13; и књ. II, 1, 6, 7). , а на основама
документа из едеског архива, Христос одговорио Авгару да не може
доћи, али да ће по свом Вазнесењу послати ученика да га исцели и
да се његови ближњи поново роде у вечном животу. Том писму је, по
речима Евсевија, приложен, на сиријском, опис како је апостол Тадеј
исцелио Авгара и затим проповедао хришћанство у Едеси.

7

Први је у своју црквену историју унео историчар Еузебије, исписавши тачно, слово по
слово, податке из Едеског архива у преводу са сирског на грчки језик. Еузебијев текст
није сачуван у оригиналу, већ је познат у јерменском преводу и латинској преради Св.
Јеронима. Мешерская, op. cit., 18, напомиње да је Георгије Синкел преузео више места
из Еузебијеве хронике. Текст Еузебија у каснијим грчким рукописима, како тврде филозофи, показује многе индиције да је преведен са сирског (Мешерская, op. сit., 16, 17); сâм
Еузебије три пута понавља да се документ преписке између Авгара и Христа налази у
едеској архиви, одакле ју ју дословце превео (Eusebius Kirchengeschichte, ed. E. Schwartz,
Leipzig–Berlin 1935, 32–37). Еузебије раштркано излаже легенду у својој Hist. Eccl. (књ.
I, 13; и књ. II, 1, 6, 7).
Сретен Петковић, Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије, Нови Сад, 1965, 70,
fn. 19, наводи случај цркава Св. Ђорђа у Бањанима из 1549. и Св. Саве у Велимљу крај
Скопља из 1605. године, у призренским црквама Богошевци из 16–17. века; у храму Св.
Богородице у Средској из 1646/47, у Сићеву крај Пећи (16. век) и Ораховцу у Боки с почетка 17. века. Од друге половине XV века на територији Македоније ова иконографска
особеност Богородице која држи Мандилион у Вазнесењу налази се у нешто измењеном
облику.
У Лешници из 1451. године убрус је окачен између два дрвета. У Долгоецу(село у македонији) 1454. убрус лебди и Вазнесењу, у Лескоец (Охрид) окачен између два дрвета (1461.
године) и Николи Болником (1467) на исти начин приказан. Упор. Гојко Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980, fig. 48, 32, 102, 109. За споменике на тлу
Грчке и у Касторији: црква Св. Николе, монахиње Еупраксије 1486, у Сервији из 1510. и
у Св. Анаргирима. Упор. M. M. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe après la
chute de Byzance 1450–1600 et dans les pays sous la domination étrangère, Athènes 1989, 58,
68, 80, 230, 231 за ову тему у бугарским црквама XVII века. Видети: Василиев, Една старина црква при село Студена, Годишник на Нар. Арх. Музеи, VII, София 1942/43, 172 ff.
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Слика16. Олтарски део цркве у Дрежнику, црква посвећена Успењу Пресвете
Богородице
Живопис урадио Сликар рестауратор НМУ Драган Томановић

Нерукотворени образ Христов се данас живопише у свим православним храмовима црквама Сретен Петковић, Зидно сликарство на
подручју Пећке патријаршије, Нови Сад, 1965, 70, fn. 19, наводи случај цркава Св. Ђорђа у Бањанима из 1549. и Св. Саве у Велимљу крај
Скопља из 1605. године, у призренским црквама Богошевци из 16–17.
века; у храму Св. Богородице у Средској из 1646/47, у Сићеву крај
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Пећи (16. век) и Ораховцу у Боки с почетка 17. века. Од друге половине XV века на територији Македоније ова иконографска особеност
Богородице која држи Мандилион у Вазнесењу налази се у нешто измењеном облику
У Лешници из 1451. године убрус је окачен између два дрвета. У
Долгоец(село у македонији) 1454. убрус лебди и Вазнесењу, у Лескоец (Охрид) окачен између два дрвета (1461. године) и Николи Болником (1467) на исти начин приказан. Упор. Гојко Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд 1980, fig. 48, 32, 102, 109. За
споменике на тлу Грчке и у Касторији: црква Св. Николе, монахиње
Еупраксије 1486, у Сервији из 1510. и у Св. Анаргирима. Упор. M.
M. Garidis, La peinture murale dans le monde orthodoxe après la chute
de Byzance 1450–1600 et dans les pays sous la domination étrangère,
Athènes 1989, 58, 68, 80, 230, 231 за ову тему у бугарским црквама
XVII века. Видети: Василиев, Една старина црква при село Студена,
Годишник на Нар. Арх. Музеи, VII, София 1942/43, 172 ff.
]. Најчешће у сводовима и између пандатифа. Ево један пример
у цркви посвећеној Успењу Пресвете Богородице у Дрежнику коју је
помогао у градњи и сам митрополит Јосиф Цвијовић. Анђели узносе
нерукотворени образ Христов, живописао Драган Томановић.
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Summary
Mystical-apocryphal saints are very rare material. Abagar could save
the cities and souls of the faithful. In this paper, historical events are
connected with a secret mystic who speaks apocryphally. Examples that
indicate the actual event are inextricably linked to the abgar and the abagar
itself. In this paper for the first time we annunciate abagar of Uzice.
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Батрић Воиновић
професор филозофије
Нова Варош

ЖИВОТ БЕЗ СТИДА
Боже, колико је живих међу мртвима,
и колико је мртвих међу живима!
Св Николај Велимировић
Кад су Атињани пресрели преписку свога непријатеља Филипа
Македонског, па су писма читана јавно, једно по једно, из поштовања
према општем праву свих људи, забранили су читање једног писма,
писма које је Филип послао својој жени Олимпији. Поштедели су свог
непријатеља да не би угрозили интиму мужа и жене; ставили су право које је заједничко читавом човечанству изнад потребе за личном
осветом. Тако се (некада) непријатељ односио према непријатељу.1
За разлику од античких времена, данас су, поред црне хронике, интимне чињенице из живота познатих главни садржај штампе
и телевизије, јер су предмет највећег интересовања публике гладне
скандала. Новине које се не повинују таквом обрасцу неукуса немају
много читалаца. То изражава и новинарска узречица   да је само лоша
вест – добра вест, што илуструје чувена фраза да није вест да је пас
ујео човека него да је човек ујео пса.
Данас је незамислив Србин какав је био кнез Иво (Кнежевић) од
Семберије, који је у време Првог српског устанка продао своје имање
да би откупио српско робље од Турака. За разлику од кнеза Ива, наши
модерни кнежеви сопствени народ радије претварају у робље домаћих
и страних тајкуна да би се тиме богатили и хвалили. И док старински
кнежеви нису могли да прогутају ни горку реч по цену живота, наши
1

Апулеј: Сократов демон; Службени гласник, Београд, 2012, стр, 164.
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се модерни лидери хвале да могу да прогутају и живу жабу а да се и
не намрште сматрајући то врхунцем политичке вештине.
Поменимо још једног српског Дон Кихота из минулих времена – филозофа Милоша Ђурића, који је одбио да немачком окупатору потпише
лојалност да би остао на Универзитету како би обезбедио егзистенцију,
ризикујући тиме живот; за разлику од неког свог колеге музичара који
је то учинио без и мало нелагоде, па је још наговарао и Ђурића да и он
то учини како би живео од милости окупатора. Лако је теби, рекао му је
Ђурић – ти предајеш музику а ја етику, а то није исто.
У то време је и директор Крагујевачке гимназије, Павловић,
својевољно отишао са својим ђацима на стрељање, сматрајући да му
налаже дужност и част да подели њихову судбину. Његове данашње
наследнике муче друге бриге: како да на рачун својих ђака повећају
дневнице на екскурзијама и да смисле разне друге марифетлуке да их
материјално искористе или заведу.
Примери поменутих часних људи данас звуче нестварно као митови из давне прошлости, пошто су се мерила части толико променила
да је у модерној Србији постао патриотски чин бити слуга окупатора.
Наше се морално посрнуће најочитије испољава кроз губитак
стида коме је, поред атеизма кумовала и постмодерна цивилиција.
Међутим, губитак стида, није обичан губитак, већ губитак нарочите врсте. Изгубити стид је нешто сасвим друго него заборавити кишобран или рукавице у кафани.
Обично се мисли да би лопов, убица, шпијун, проститутка,
знајући да им је занимање рђаво, морали да га се стиде – каже Толстој. Међутим, догађа се сасвим супротно... Људима, које су судбина
или њихови греси – погрешке ставили у известан положај, ма колико
он био погрешан, стварају у себи такав поглед на живот уопште,
при којем им се њихов положај чини добрим и оправданим... Али зар се
та појава не јавља међу богаташима који се размећу својим богатством, то јест пљачком?2
Није то било тако давно када је нашег човека било срамота умрети а не погинути на бојном пољу.3 Додуше наш свет и данас доста
гине, није да не гине, али из сасвим других побуда. Вакат се толико
променио да модерни људи губе животе за ствари које су некад сматране глупим и срамним.
2

Толстој: Васкрсење, „Бранко Ђоновић“ – Београд, 1964, стр.155.

3

Стари Хелени су такву смрт сматрали највећом срећом.
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Кад данашњи човек изгуби богатство (или не дај Боже друштвени положај), најчешће стечено на сумњив начин, он то доживљава као
пропаст за коју нема лека. Али, ако изгуби стид, скромност, душевну
чистоту или, што би Стари рекли, Образ – онда мисли да ништа није
изгубио. Али ако му се тај губитак исплатио онда сматра да је паметно поступио.
Међутим, спољашња добра често су изгубљена неким спољашњим
узроком, и није срамно, како кажу стоици, никако их и не имати, као
што није срамно ни изгубити их. Стари су имали узречицу да земља,
пушка и жена могу бити свачије.
За разлику од материјалних, унутрашња добра ми губимо само
неком нашом унутрашњом погрешком. И као што је срамота и права
несрећа не имати их у себи, тако исто врло је срамно и врло несрећно
изгубити их, кад си их већ имао.4
Једино је срећа која проистиче из поштења и мудрости трајна.
Међутим, тешко је богатима стећи мудрост, као што је и мудрацима
тешко стећи богатство.
Ти се надаш, каже стоик Епиктет, да ћеш бити срећним чим добијеш оно што желиш. Вараш се. Нећеш то никад бити, докле год
имаш у себи исто неспокојство, исте бриге, иста страховања, исте
жеље. Срећа се, брајко, не састоји никако у томе да би се стекло
и уживало, него у томе, да се не пожели, састоји се права срећа и
слобода.5 Треба живети исправније да би се могло живети срећније.
Блажен живот зависи само од тога да ли је наш разум савршен, изричит је Сенека.
У Канону Леке Дукађина у параграфима 583 и 584 пише:
Онај коме је одузета част рачуна се мртвим. Част се одузима човјеку: а) ако му неко каже да лаже пред људима окупљеним на
скупштини; б) ако га неко пљуне, подигне руку на њега да га удари; в)
ако му прекрши задату ријеч; г) ако му силује или отме жену; д) ако
му осрамоти оружје на рамену или појасу; ђ) ако му обешчасти хлеб,
задиркујући му госта или радника...
Сви се бојимо телесне смрти, каже римски цар, стоик Марко Аурелије, али ко се то боји душевне смрти? Телесна смрт је нужна и
природна и не зависи од наше воље, док душевна смрт зависи само
од нас, то је смрт наше душе која нас чини моралним бићима. Док је
4

Епиктет и Марко Аурелије: Обрасци воље и среће, Београд 1989, стр. 34.

5

Исто, стр. 49.
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некада част сматрана вреднијом од живота; у данашњем свету је бешчашће постало главни услов успеха у животу – поготово у политици
и бизнису.
 	 Чини се да једино слободу можемо сачувати само ако смо
спремни да за њу жртвујемо животни комодитет. Зато су Стари говорили: Ми нисмо ни у чијој власти само ако је смрт у нашој власти.6
Али вратимо се нашем јадном добу. Шта се догађа са човеком кад
изгуби стид? – пита се чешки филозоф Карел Косик, и каже: Стид
није привремено, случајно, маргинално психофизиолошко стање, него
темељни став спрам стварности. Човек има стид да би се оријентисао у свету. Уколико изгуби стид лута, или се креће унутар лавиринта из којег не налази излаз... Генерација наших отаца још је
знала, каже овај чешки филозоф, шта значи пропасти од срамоте.
Али ни њима цела ситуација није била јасна. Нису наслућивали да су
касни сведоци пуких остатака нечега, што је у животу људи играло
важну улогу.7
Поред општег тренда бујања бестиђа, о чему пише Косик, за
објашњење овог феномена у нашем народу треба уобзирити и неке
посебне историјске околности које су поплави бестиђа ишле на руку.
У два светска рата и у социјалистичкој револуцији страдали су
баш они који су највише држали до части и образа. Они који су се
плашили да не изгубе образ, брзо су губили главу, али су зато преживели никоговићи да би постали неко и нешто и пренели свој генетски код и систем вредности на следеће генерације – па су зато такве
какве су.
У Библији пише да је најстрашнији човеков непријатељ онај који
му убија душу. Убићу Бога у теби! – одувек је била најстрашнија
претња. Убити Бога у човеку, значи извршити такво насиље над личношћу које ће јој разорити душу, да од ње остане – само олупина
без људског достојанства... Зато Николај Берђајев каже да је духовно
убиство хиљаду пута теже од физичког. За убијање душе највећи
мајстори у историји света били су комунисти. Нарочито српски! Кога
су они „обрадили“ тај се до смрти није усправио и збацио окове ропства.
Иван Иљин у зборнику Свет пред понором пише о парадама
совјетског друштва Доле стид после Октобарске револуције које је
6

Сенека: Исто, стр. 390.

7

Карел Косик: Мостови преко европске ријеке, Пожаревац, 2008, стр. 98, 99.
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пропагирало укидање брака и породице и упажњавало слободу сексуалних односа организовањем јавних оргија. Инспирација зa делатност поменутог друштва потекла је из марксистичког позива борбе
против породице коју Маркс назива озваниченом проституцијом.
Насупрот традиционалном друштву које се темељило на породици, у комунизму   је требало да свако припада свима. У СССР-у је
постојала законска одредба по којој jе муж жене коју је пожелео неки
комуниста жигосан као непријатељ кога је требало убити. Наши комунисти су у том погледу били мекши од совјетских, па су мужеве
симпатичних жена „само“ хапсили и држали у затвору док допадљива
реакционарка не „попусти“, а „загорели“ друг се не засити њених
чари.
После свега што нам се догодило није никакво чудо што наше данашње породично стање подсећа на римско друштво у распадању –
огроман број нежењених и неудатих, много бракова без деце, огроман
број развода бракова, брачно неверство, изопачености у полним односима, огроман број абортуса, пораст броја проституисаних жена, пад
наталитета итд; тако да се популација у Србији сваке године смањује
за 30. 000 становника. Толико још напусти земљу школованих у потрази за запослењем. Све су то знаци скорог краја једне истрошене
цивилизације и њеног моралног расула интензивно подстицаног и са
Истока и са Запада. У таквом кужном окружењу и под силним притисцима тешко би одолели и свети људи а камоли обичан народ без
заштите и узора.
Бивши председник Југославије Борисав Јовић (90) у једном интервјуу прича како се возио трамвајем у коме је била велика гужва и
није имало где да се седне. Ја стојим, а један господин младићу који
седи каже: Ајде устани да седне бивши председник. Он га погледа,
па каже: Нека стоји кад није умео да краде. Тај момак је реко велику
ствар, каже Јовић. Прво признаје да нисам никад крао, а друго, то је
брука за оне који се возе мерцедесима.8
Данас је на Западу грех постао мода, па се сматра назадним свакo
ко се тој моди противи. Људи данас грех држе за нaпредак, а оно што
је морално сматрају назадним9, констатује старац Пајсије Светогорац.
8

Српски телеграф, бр. 527, од 4. децембра 2017.

9

Старац Пајсије Светогорац: Поуке, том 1. С болом и љубављу савременом човеку: Манастир Св. Стефана: Врање, 2005, стр. 50.
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У XX веку су и многи филозофи заступали мишљење да су морални стандарди релативни. Расл чак тврди да морално знање уопште не
постоји и да морална правила треба прихватити само ако се установи да нам помажу у реализацији неког циља. Тако и етика служи за
правдање неморалних поступака!?
За наше поброзице је важио принцип: што је неко бољи комуниста утолико је немилосрднији, безобзирнији, бестиднији и безосећајнији према неподобнима. Не заборавимо да су комунисти људи посебног кова и да та њихова посебност подразумева безосећајност према
ближњима као једну од највећих врлина.
Ратко Дражовић, шеф ОЗНЕ у Краљеву и Чачку, потоњи директор Авала-филма, у својој предсмртној исповести је рекао да је за
ноћ убијао по сто људи.
Игумана Свете Тројице под Овчаром, Јелисеја Поповића, комунисти су сачекали пред манастирском капијом, убили моткама и бацили у Мораву, док су странице Светог писма употребљавали као тоалетни папир говорећи:Ма какво Свето писмо, какви бакрачи. Свето
је само оно писмо које потпише друг Тито.
Ово су неки примери бестиђа који се не могу пописати у тужној
историји Срба који су следили упутство аустроугарског каплара да
партизану не сме да задрхти рука кад пуца на свог оца издајника.10
Ко се одлучио на тај подвиг постајао је народни херој, као Сава Ковачевић – Мизара.
Међутим, толики морални пад једне генерације никад не пролази
без трагичних последица по потомство. Патријархалне вредности на
којима се вековима темељио народни живот, као пепео је развејао дух
Новог доба; јер су врлине какве су: достојанство, част, савест, понос,
стид, патриотизам – биле препрека успостављању Новог система па
су као застареле, назадне и глупе биле осуђене на нестанак.
Партизанска револуција је ради лакше владавине плански разорила и затровала рођачке и комшијске односе поверења и солидарности
због амбиције да помоћу шпијунаже контролише сваког појединца, и
створи тзв. „новог човека“ гвоздене воље и каменог срца, неосетљивог на људске патње. Због тога је ширењем мржње, уништавана патријархална солидарност, љубав и поштовање ближњих, што је водило губљењу оне тако фине патријархалне топлине. То је имало за
10 „Сажаљења је достојан народ који диже руку на себе. А ко диже руку на себе

диже је и од себе“, Матија Бећковић.

356

Батрић Воиновић

резултат безосећајност за патње и страдања ближњих.
Неразвијени капиталистички систем, пре револуције, још није
био разорио патријархални кодекс поштења и солидарности. Њега
ће разорити комунистичка револуција која ће патријархални народ
„очистити“ од његових најистакнутијих носилаца а потом ће социјалистичка изградња престрављену рају ућуткати и задојити антихришћанским пороцима.
Шта ће јадан – он је поштен – говорили су поспрдно поброжени
партијци за оне које је прегазило време. Бити поштен, за поброжене је
било исто што и бити слеп, заостао, глуп... Они су дисали барапским
духом манифестујући га с поносом на сваком кораку.
Они са савитљивом кичмом, данас се хвале као паметни; а поштене оцењују као смотани и приглупи. „Он је добар, али је мало
глуп“, уобичајена је узречица за искрене, за разлику од препредених
који се хвале да су способни да жедна преведу преко девет вода. Јадан
је свет у коме доброту сматрају слабошћу, јер највећа је срамота не
стидети се своје срамоте – каже једна кинеска пословица. Због тога
данас у Србији поштење и новац нигде не станују под истим кровом.
Најстрашније је ипак то што се кашњење у прихватању бестидности у данашњем свету ничим не може   надокнадити пошто се са
стидом не може бити ни способан ни подобан ни успешан; а то су оне
неопходне врлине без којих је затворен пут, не само у свет моћи и
богатства, већ и обичног живота без оскудице.
Ако бисмо ово време морали да окарактеришемо према духовном
стању наше елите онда би га требало, како рече професор Брдар, назвати временом бедника. Исти професор, још каже, да нашу политичку и интелектуалну елиту чини углавном морални олош који је једино
у стању да извршава налоге споља, од стране окупатора који нам
се продаје за пријатеља. Наши преци ни у најцрњим предвиђањима
српске судбине нису могли наслутити да ће у XXI веку сарадња с окупатором бити најхваљеније опредељење владајуће елите.
На тенденцију кварења српске елите још давно је упозоравао велики српски пријатељ из Првог светског рата Арчибалд Рајс у свом
завештању: Чујте Срби – чувајте се себе! Ваша интелигенција
ропски прати сва застрањивања и све глупости такозваног савременог живота, и у томе још претерује – …Част је непозната вредност
на берзи интелигенције. Интелигенција вам је деловала попут буђи.
Заразила је све што је са њом дошло у додир. Та трулеж већ захвата
и село, ваше кршне сељанке већ знају за шминкање и свилене чарапе.
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Припазите док не буде прекасно!11
Овоме треба додати и речи Добрице Ћосића из романа Времена
власти: Срби у већини носе рајетинску душу. Да опстану и за своју
корист, они су понизни до самопоништења и силници до нечовештва.12
Данас је једна од цењенијих врлина глупост! Подржана влашћу и
бестидношћу – глупост постаје убитачна и разарајућа! Она је опаснија чак и од зла, јер се против зла човек може борити, па чак и изборити – али против глупости не може.
Кад човек доживи да неки глупан одлучује о његовој судбини осети се потпуно беспомоћан и понижен. Ако се пак осмели да се супротстави глупости па стане у одбрану разума и логике, индолентна
маса заћути пред глупаном на функцији који има велика овлашћења
и остави побуњеника на цедилу. Није без разлога казано да је свима непријатељ онај који мисли, а највише онима који хоће да мењају
свет.13Глупак је све у свему - најуспешнији производ наше савремене
цивилизације.
Да је осећање части престало бити пожељно људско својство илуструју добро познате појаве из свакодневног искуства: ако ситни лопов некога оџепари, власт га прогања и кажњава, али ако се нечија
воља изражена на изборима покраде и прода јавно пред очима свих,
онда се та брука сматра легитимним правом лопова на основу кога он
стиче још и право да одлучује о судбини опљачканог. Отуда пословица да се „малом лопову скида глава, а великом капа“. У античком, робовласничком друштву силом заробљени су довођени на тргове где
су мимо своје воље продавани другим господарима. Међутим, данас
неки људи и жене сами себе добровољно нуде на продају сматрајући
то великим и мудрим шићаром.
Причао ми је острошки игуман Лазар, како он објашњава детету
шта је грех. Ја га питам: Чега си се застидео?, а не – шта си погрешио? – јер дете има чисту душу па зна да се стиди и ако још не зна шта
је исправно, а шта погрешно. А кад одрасте и омудра, често мисли да
је исправно све оно што му је корисно – мада се тога некада стидело.
Једном сам на часу филозофије приметио да један ученик, по имену Марко, на мом часу учи завет Јевросиме мајке која саветује сина
11 Арчибалд Рајс: Чујте Срби – чувајте се себе! Чигоја: Београд, 2005, стр. 53.
12 Добрица Ћосић: Време власти, књ. II, стр, 63.
13 Добрица Ћосић: Време зла.
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Марка да је боље изгубити главу него своју огрешити душу, па га
упитах: „Верујеш ли ти, Марко, у то што читаш?“ Марко одговори:
„Верујем, професоре“, и поцрвене од стида што чита поезију на часу
филозофије.
Е мој Марко, рекох у шали свом добром ученику, у то што се
некад веровало а у шта твоја чиста душа још увек верује, у то у данашње време више ни Шарац не би веровао; мада ипак треба знати
у шта су људска бића веровала док су имала стида, зато читај и
добро то запамти, иако је застарело бити човек, али запамти и то
да онај ко је племенит, то мора да крије, и да се прави да је луд; јер
су праведници и јунаци престали бити узор.
Ако је у XIX веку било пристојно говорити о љубави, а непристојно – о полном животу, пред крај XX века је било пристојније говорити о оргазму, мастурбацији и хомосексуализму него о узвишеним и романтичним осећањима, која је наука разголитила и срозала на ниво
индивидуалног чудаштва и анахронизма. Ролан Барт примећује да је
савремено друштво интелектуалаца неосетљиво на љубавне изливе
и разговоре, јер је љубав као тема постала непристојна: Сви ће разумети да X... има огромне проблеме у сфери сексуалности; али никог
неће заинтересовати проблеми које можда Y... има у сфери сентименталности; љубав је непристојна управо по томе што замењује
сексуално сентименталним.14
Један наш савремени писац овако описује стање духа у Србији:
Лети, када се жега спусти на град, а усијани асфалт испарава,
жагор допире из кафића дуж Улице Страхињића Бана, на ободу Ташмајданског парка, по Булевару, на сплавовима уз обале Саве и Дунава.
Тамо примерци нове расе – дебелих вратова, набилдованих мишића,
ниског чела и ситних, свињских очију – шетају џипове и витке наложнице, вечите студенткиње менаџмента.
Имена криминалаца су обавијена короном страхопоштовања и
зависти.
Васкуларни систем друштва корумпиран до најситнијих капилара. Сви су у игри, од председника кућних савета, општинских ћата
и инспектора, па до шефова комисија, државних саветника и министара. Пирамида саграђена од тајанствене мимике и шапата, процената и рекета. Све је на продају, и у све се сви уграђују. У вешернице и подруме, паркинге и паркове, градска земљишта и фабрике,
14 Михаил Епштејн: Философија љубави, Нови Сад, 2012, стр. 8, 9.
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нафтоводе и рафинерије.“15 Тако се неосетно свикне навика да се
претварају све људске врлине у пороке који временом постају готово
једина срећа у животу.16
Узроке моралног пада данашњег друштвеног еурокрема треба
тражити у фундаменту carpe diem цивилизације Запада која потрагу
за срећом појединца ставља изнад свих обавеза према заједници, ширем свету и будућности самог друштва коме појединац припада. Његово основно начело је да је највиши циљ у животу осећати се добро
и следити своју срећу која се исцрпљује у индивидуалном хедонизму
који зависи од секса и новца.
Тако је разголићено лице грабежљивих очију наше мамонистичке цивилизације и срушено у блато много људског достојанства и
пристојности. Наши савременици нас не цене по ономе шта смо као
људи, већ по ономе шта можемо и имамо. За то је потребна Моћ,
била она политичка или финансијска. А за њено освајање оправдана
су сва средства, јер ту нема емоција, нема душе. Постоји само Циљ и
средства која воде ка њему. Омогућавају Успех, доносе профит. Обезбеђују Моћ.17
 	 Језгро капитализма је мамонизам – идолопоклонство према
новцу, материјалом богатству и моћи која из њега проистиче. Смртни прах је тријумфовао над бесмртним духом, пролазно над вечним,
уснуло над будним, масовно над личним, шунд над креативношћу,
разврат над пристојношћу, лаж над истином...
Идеологија хедонизма и индивидуализма постмодерне даје предност појединцу над заједницом, правима над обавезама, садашњости
над прошлошћу и будућношћу, осећању тренутног задовољства над
настојањем да се буде бољи.18
То води разарању свих људских вредности, свега по чему је човек
икона Божја. „Наша једина дужност у том свету јесте дужност
према нашим жељама“, каже претеча глобализма Маркиз де Сад,
које треба да удовољавамо без обзира на интересе и жеље оних који
нас окружују… Животно важан задатак сваке политике је у томе да
подстиче максимално развраћење нације: док човек исцрпљује своје
тело и душу у насладама слатког и погубног разврата, он не осећа
15 Драган Великић: Бонавиа, Лагуна 2012, стр. 70, 71.
16 Види: Маркиз де Сад: Невоље због врлине; Рад: Београд, 2004. стр. 20.
17 Недељко Меселџија: Спонзоруша, I – Београд, Compakt press, 2010, стр. 87.
18 Види: Ли Херис: Самоубиство разума (Претња радикалног ислама Западу), Дан Граф,
Београд, 2009.
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тежину својих ланаца, и ви на њега можете стављати нове окове а
да он то не примети...19
Материјалистички и атеистички усмерени западњаци су изгубили
присуство непогрешивог судије у својој души који одлучује који је од
двају могућих поступака бољи а који гори. Мислећи само на новац
они заборављају душу. Живе богато али мисле рђаво.
Ми и ви, Американци, не можемо да се разумемо, каже отац Пајсије. Ми Грци заменицу ја пишемо малим а ви, Американци, великим
словом. Центар вашег света је човек а нашег Бог, а Бог се не може
сагледати ни чулима ни знањем већ једино смиреним срцем. Ваш егоизам вас је учинио слепим за духовне вредности због чега се осећате
празни и незајажљиви и живите искључиво за своје потребе које расту унедоглед и чине вас вечно гладним и незадовољним.
Шта бих био, и како бих проживео свој живот да нисам имао то
веровање, пита се Љевин у Ани Карењиној, да нисам знао да треба
живети за Бога, а не за своје потребе? Ја бих пљачкао, лагао, убијао.
Ништа од онога што сачињава главне радости мога живота, не би
постојало за мене. Чинећи највеће напоре маште, Љевин није могао
себи да представи оно зверско биће какво би био, да није знао за шта
живи.20 Јер Ако Бога нема све је дозвољено.
А ко ми је то открио?, пита се Љевин даље и каже: Разум,
не21. Разум је открио борбу за опстанак, и закон који захтева да се
уништавају сви који ометају задовољење мојих жеља. То је закључак
разума. А љубав према другоме није могао открити разум, јер је то
неразумно.22
Зар није разумно убити злу бабу, резонује Раскољников у Злочину
и казни Достојевског, и њеним новцем спасити од пропадања младе
и сиромашне таленте. То је чиста рачуница: стотину паметних,
младих, вредних према једној безвредној, старој, болесној баби, која
и није људско биће, већ обична вашка. Једна смрт према стотину
живота. Зар је то злочин који се не може искупити чињењем многих
добрих дела?
19 Маркиз де Сад: Исто, стр. 21.
20 Л.Н.Толстој: Ана Карењина 2. Новости, 2005, стр. 294.
21 Ако се руководимо искључиво разумом онда ћемо баште посипати пепелом из

крематоријума, како су то чинили фашисти, јер је то разумно пошто тај пепео
садржи велики проценат клијума и калцијума који су корисни за раст биљака
како би добили боље плодове.

22 Исто, стр, 295.
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Раскољникова после учињеног злочина почиње да мучи питање:
да ли добар циљ оправдава зла средства којима се остварује? Међутим, пракса револуционарних покрета показала је да су борци за
Идеју убијали без Раскољниковљевих дилема и траума, усклађујући
своја морална начела са идејним уверењима прихваћене доктрине.
Ако му се случајно формира душа, то је за комунисту врло опасно
– неизлечиво!23
Развој грађанског друшта се може поделити на модерну и постмодерну епоху. Епоха модерне почиње са настанком капитализма,
развоја индустрије и тржишне привреде, конституисањем грађанскиг друштва и унапређењем демократије. То је општа теза која је
прихваћена као неспорна у науци.
У епохи модерне Бог је свргнут са престола а заменио га је човек као разумно биће. То повлачи оптимистичко веровање да човек
својим разумом може да потчини силе природе и прилагоди их својим
потреба тако да природа ради за човека а он све више задобија слободу и могућност да одлучује о својој судбини, постајући ковач своје
среће. Модена верује у стални напредак човечанства ка све већој слободи, демократији, друштвеној правди и једнакости.
Епоха постмодерне се рачуна од преласка са индустријског на
постиндустријско или информатичко друштво, значи од осамдесетих
година XX века. Постмодернисти оцењују да ослобођење човека модерна није довела до краја јер је ослобађајући човека од Бога, тог
истог човека потчинила његовој замени – разуму. Тако је, разум постао нови тиранин који уместо Бога одређује шта је добро а шта зло,
шта је дозвољено а шта забрањено, шта се може а шта не може.
Постмодерна се залаже, каже Јован Душанић, за потпуно ослобођење човека од сваког традиционалног поретка ствари (религиозног, националног, историјског па чак и биолошког), како би могао да
без било каквих (моралних, еротских и других) ограничења остварује
своје нагоне, жеље и потребе.24 Човек је, тако постао слободан да
остварује сваку побуду своје плоти без уплитања разума.
Императив постмодерне је да не треба одгађати сопствене нагоне, жеље и побуде него се препустити уживању у животу, неспутано трошити морално и физичко здравље, доживети 28. годину и
завршити на спиду. Обријани наркомани и брадате девојке постају
23 Јевгениј Замјатин: Ми, Просвета: Београд, 1969, стр. 93.
24 Јован Б. Душанић: Неолиберализам; Сatena mundi: Београд, 2015, стр. 32.
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симболи постмодерне.25
Прва одлика културе постмодерне је култура заборава. Треба заборавити све што је непријатно, трауматично, фрустрирајуће: од понижења и експлоатације до роботизованог рада и бедне зараде. Да се
то постигне људе треба претворити у гомилу а гомилу наркотизовати порнографским садржајима медија који производе луду забаву. А
да би забава била „луда“ треба образовати што пространије поље
аморалности. Већ помињано свето тројство модерног неолибералног капитализма – материјализам, хедонизам и егоизам.26
Тако смо добили обрисе масовне, забавоизазовне културе савременог капитализма – културу заборава, потрошачког ослобођења од
греха и стида, фетишизма секса и насиља као и нормализације патологије и аморалности.27
Човековом робовању похоти значајно је допринела и наука. Немачка компанија Бајерн је изумела хероин, и то као лек против кашља
за децу. Зна се да је хероин један од најопаснијих наркотика. Бајерн се
бавио и приозводњом гаса циклон Б који је коришћен у Аушвицу за
убијање Јевреја, Цигана и других. Ова компанија предводи цео ГМО
пројекат широм света.
У светлу постмодерне, питања о смислу живота, сматрају се
анахроним. Релативност постаје апсолутна, а интерес једина истина.28 Постмодернисти фаворизују уживање ради уживања. Они му се
предају потпуно, и губећи сваку разумну меру и моралну контролу
постају потпуни робови страсти којима је задовољење телесних жеља
циљ по себи и једина сврха живота. Цивилизација постмодерне би се
могла назвати: Цивилизацијом од струка на доле.
Људи се топе у насладама без којих више не могу да замисле живот јер су на њих навикли и огуглали. А пуна мера посрнућа данашње
цивилизације није само што срамна дела причињавају радост него се
и свиђају све већем броју заблуделих, а свака помоћ је узалудна тамо
где се претворило у врлину оно што је било мана.29
О власти ирационалног Иво Андрић је писао: Кад бисмо сви ми
људи имали могућности, храбрости и снаге да само један део својих
25 Јован Б. Душанић: Економија постмодерне, Београд: Досије студио, 2014, стр. 15.
26 Слободан Антонић: Демонтажа културе; Katena Mundi: Београд, 2016, стр. 33.
27 Исто, стр, 36.
28 Јован Душанић. Исто, стр. 33.
29 Л.А. Сенека: Писма пријатељу; Матица Српска: Нови Сад, 1987, стр, 129.
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маштања и најврелијих жеља претворимо у стварност, само у једном часу свога живота, било би целом свету и нама самима одмах
јасно ко смо, шта смо, и какви смо, и шта све ми људи можемо да
постанемо и будемо.30
Постмодерна нам је управо дала могућност да покажемо: ко смо,
шта смо и какви смо – и шта све можемо да постанемо и будемо, а
да се не застидимо. Јер више и нема некога пред киме би се човек
стидео!?

30 Иво Андрић: Омерпаша Латас; Sezam Bok: Зрењанин; 2013, стр. 225.
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ПРИКАЗ

Монографија „СУВИ ДО“, аутора Душана Поповића,
Нови Пазар 2020.

Са великим занимањем прочитао сам књигу Суви До аутора професора Душана Поповића из Сувог Дола на егзотичном Пештеру.
Аутор је у ову вредну научну монографију унео обиман писани и
илустративни материјал. Књига третира и простор Горње Пештери,
али и непосредног окружења са освртом и на неке битне догађаје за
шири простор и светска збивања у оној мери колико је било потребно
за право разумевање локалних збивања. За професора Душана Поповића, иако је веома млад, већ може да се каже да улази у врсне
познаваоце наше историјске проблематике, посебно њему завичајног
Пештера. То изузетно добро потврђује и предметна књига која је уз
богату и одговарајућу литератур и комплетну научну апаратуру ових
дана изашла из штампе. Осим тога, аутор је интервјуисао 83 казивача
што овој књизи даје посебну вредност.
Монографија о којој је овде реч посвећена је проучавањима антропогеографске, историјске, културне и уопште друштвене проблематике Сувог Дола као дела централног подручја Старе Рашке. Аутор
Поповић је у њему обрадио неколико животно значајних проблема
које прати од најстаријег периода па до краја Другог светског рата и
ликвидације последњих одметника од стране ОЗН-е и УДБ-е.
Аутор је значајно обратио пажњу на антропогеографске особине
Сувог Дола што се одлично види у поглављу Физичко- географске карактеристике Сувог Дола.
У следећем поглављу обрађен је Период праисторије и историје,
све до периода Немањића који је обрађен у трећем поглављу почевши од Стефана Немање па до цара Уроша Нејаког и Косовске битке.
Четврто поглавље је обухватило Османски период у којем је аутор
веома и стручно и пластично представио тај период вишевековне
турско-османске окупације. Ослобођење је аутор обрадио у петом
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поглављу Суви До и Суводолци у балканским ратовима (1912-1913).
Као посебно поглавље, шесто поглавље, обрађено је под насловом
Суви До и Суводолци у Првом светском рату (1914-1918)у којем су
верно представљена збивања којима је манипулисао нови окупатор
уносећи злу крв прогонећи Србе, а стављајући се на страну Албанаца.
У седмом поглављу аутор Поповић је представио период Краљевине
Југославије (1918-1941) чији је почетак био обележен суровом активношћу одметника и комита као и страначким сукобима. Посебан изазов за младог аутора је тема осмог поглавља које носи наслов Суви До
на раскршћу проалбанских срезова (1941-1945). Осим прворазредних
историјских извора, аутор је доста користио и сећања савременика и
учесника у догађајима који су обележили тај тешки период. То је био
велики изазов, па и храброст, јер још има живих сведока, учесника и
њихових потомака у трагичним догађајима.
У деветом поглављу Становништво- презимена Душан Поповић
се посебно осврнуо на миграционе и имигарционе процесе. Старо
српско становништво се највећим делом иселило у време познатих
сеоба Срба 1690. и 1737.године, мада мање него у претходној сеоби.
У тај скоро опустели крај населиће се ново српско становништво из
црногорских Брда, Горњег Полимља и Бихора. Доселиће се и бројни припадници малисорских племена од којих су били најбројнији
Клименте који ће се постепено исламизирати. У 19.веку досељавли
су се и муслимани тз.мухаџири па је Суви До имао мешовито становништво. Аутор је успешно обрадио презимена и њихово порекло
садашњих житеља. Обрадио је презимена 18 сталних и 2 која долазе
повремено на своја иамња. То је био тежак и изазован задатак.
Аутор је у десетом поглављу обрадио Школство у Сувом Долу
(1903-1939). У селу Суви До је отворена прва световна школа на
Горњој Пештери у којој су описмењена и прва деца из муслиманске
средине на Пештеру. О томе је до сада мало писано па је веома значајно за историју школства и просвете у Старој Рашкој.
Поповић је рекогносцирао и направио снимке на лицу места локалитете на којима се налазе стара српска и остала гробља. У неким
гробљима постоје и остаци гробљанских цркава. Такође, аутор је снимио и муслиманска гробља која припадају млађем слоју. Гробља је
именовао као грчка, латинска, турска, црквиште. Унео је и гробове
који се налазе изван гробаља. Неки од тих гробова су места где је
сахрањени и погинуо.
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Професор Душан Поповић је предметно подручје успешно представио у простору и времену кроз веома сложена историјска збивања
у скоро константним турбуленцијама и ратовима. Верно је представио оно што је утврдио приликом теренских истраживања, а коректно је користио доступну литературу, архивску грађу, фотографије
и мапе. Књига се завршава списком коришћене литературе, извора,
фотографија и именима интервјуисаних памтиша. Посебна вредност
ове монографије је ауторов теренски рад којом приликом је обавио
огроман број разговора са памтишама и напаравио бројне фотографије на лицу места.
Књига аутора професора Душана Поповића, о којој је реч, представља драгоцен прилог историји Сјеничко-пештерске висоравни и
целе Старе Рашке. Стручно и зналачки су представљени друштвено-историјски процеси на једном по много чему осетљивом простору.
Начин излагања је прегледан, систематизован и приступачан и научној и широј читалачкој публици. Све је поткрепљено одговарајућим
илустрацијама. Језик и стил излагања је јасан и лако схватљив.
На основу свега што је напред речено и посебно због садржине која је обрађена у овој књизи, са великим задовољством препоручујем штампање овог вредног историјског дела којег би свака кућа на
Пештеру требала да има. То ће бити и подстрек и мотивација младом
аутору да нас ускоро поново обрадује једном сличном књигом.
Салих Селимовић, историчар
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Др Валентина Златановић Марковић1
Професор српског језика и књижевности
Медицинска школа, Ужице

Љубавни романи Предрага Лучића2
Запис о роману „Невидљиви прстен“ Предрага Лучића,
Беч, новембар 2014.
„Невидљиви прстен“ је био моја мисао, тамо, у свету велике историје, културе и уметности. Док сам са сузама у грлу и у оку слушала
приче о бечким дворовима и љубавима краљева и и њихових изабраница, мислила сам о краљевској љубави једног Богдана и једне
Марије, на Змајевцу, у нашој Србији. Она је рођена под срећном звездом, једном од оних звезда које непрекидно просипају златан сјај у
белу месечину. А Богданова звезда је међу оним малим звездама које
једва трепере и чији се сјај повремено сасвим гаси у белој месечини.
Њихова љубав је шекспировски велика. Није сагорела после тужног
растанка. Живи као што живе велике и вечне љубави. А оне су вечне и
велике мимо простора и времена – на дворовима или у сеоским кућа1

vanja.z.m@gmail.com

2

Предраг М. Лучић (1935) је професор српског језика и књижевности. У родном
Карану је завршио основну школу, а ниже разреде гимназије и Учитељску школу у Ужицу. Школовао се у Новом Саду и Београду, на групама за српскохрватски језик, јужнословенске језике и југословенску књижевност. На Филолошкм
факултету у Београду је завршио постдипломске студије на смеру за примењену лингвистику и методику наставе и стекао звање магистра филолошких наука. Радио је у просвети. Професор Лучић објављује стручне радове из наставе
српског језика и књижевности. Коаутор је приручника за ученике гимназије и
средњих стручних школа Интерпретације из наставе књижевности и језика
1–4 и Књижевност и српски језик 1–4. Објавио је два романа: Невидљиви прстен (Прометеј, Нови Сад, 2014) и Сенка чежње (Нова ПОЕТИКА, Београд,
2019). Живи и ствара у Ужицу.
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ма, на вашарима или баловима. Велике љубави трепере са звездама у
ирационалном, „изван сваког зла“, „изван ствари“, „изван илузија“,
велике љубави остају да трају изван времена јер су саткане од снова
и чежње, од лепоте срца и узвишености душе.
У стакленој витрини музеја посвећеног краљици Елизабети, налазе се њене личне ствари: рукавице, огледала, фотографије, прибор за
писање. На зидовима се налазе њени портрети, у стилизованим златним рамовима или на платну. Читам њене поетске реченице о самоћи
и љубави. Иста осећања и расположења у свим временима и у свим
искреним срцима. Била је уметница. Волела је природу. У природи су
сада и моји – Марија и Богдан. Читају писма која су једно другом писали. У њима је тајна њихове среће и њиховог бола. Свуда је пролеће.
Зелени се трава у Великом парку. Листају воћњаци у Коштици и на
Пори. Бео је бехар под ногама у моме сокаку и под јабуком испод које
си отишао љут. Зелена су брда око Ужица. У мојој коси је само благ
поветарац.
Јесен је. Паркови у Бечу су сетни и романтични. Такво је и моје
расположење. Бакарно лишће под мојим ногама пуцкета. Лепота у
поезији на свакој стази у шембрунском врту.
Марија: Чија је ово стаза којом си ме пренео? Где си ме донео,
мој дивни јелене?
Богдан: Срно моја, погледај око себе. Понео сам те скривеном
стазом у цветњак моје љубави у коме је све благо које имаш.
Посматрам златно лишће Климтове зграде, одсјај руске православне цркве на стаклу једног аутомобила, Фонтану времена, зграду
у којој је, у једном од станова, живео Вук Караџић, двориште у коме
је одмарао. Далеко од своје земље. Тако близу своје земље.
Јесен у брдима у моме селу гризе зелену мараму, па сива самују под
ниским облацима мутног неба. Ветар у гранама младих букава мирише на снег. Усамљен, у души и у рукама, чувам топлоту твог грљења
којим си ме учинила срећним, ти, срно моја, која си данас, жељна ме,
далеко од мене, са мојом бурмом коју смо видели само нас двоје на
венчању, у ноћи пуној звезда.
Писма у „Невидљивом прстену“ Предрага Лучића су велика и
бескрајна песма која се чита у даху, са сузама...
У бечком хотелу, у плавој соби са лепим погледом на јесењи врт,
заустављам време, бар на кратко, у дружењу са књигом Предрага
Лучића, пре и после обилазака лепих музеја и прекрасних дворова.
„Невидљиви прстен“ је дирљива прича о љубави која ме је освојила
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првим својим редовима. Мислила сам да књиге о искрености и узвишености љубави припадају прошлом времену. Приметила сам да
савремени писци имају потребу да грубо ситничаре и да говоре о свему а најмање о љубави. А професор Лучић говори о љубави искрено,
нежно, суптилно, чежњиво. О како смо, у трци са временом и обавезама, заборавили на најдубље потребе душе! Овај роман нам помаже
да се сетимо свега, да из потиснутих ходника своје душе ослободимо
утваре које нас онеспокојавају (а које смо сами својом слабошћу стварали) и да радосно, ослобођени, потрчимо у сусрет животу и љубави.
Зато ми је ова топла књига пријала.
Треба следити осећања и пратити властите путеве, животне и
уметничке. Ако има љубави у срцу, биће је и у поезији, на сликама, у
мислима... Професор и писац Предраг Лучић подарио је лирске путоказе свим чежњивим душама.
Запис о роману „Сенка чежње“ Предрага Лучића,
Златибор, новембар 2020.
Обрадовала ме је нова књига професора Лучића. Другујем са њом
у овим новембарским данима на Златибору. Последњи пут сам се дружила са Лучићевим романтичним јунацима у сунчаном новембарском
Бечу пре шест година и нисам знала колико сам тада била срећна.
Далеко сам од Беча у коме се ових дана страхује од нових терористичких напада. Свет данас живи у многим страховима. У страху од
вируса, у потреби за чистим и здравим ваздухом, далеко од људи, на
планини дишем пуним плућима. Прија тишина и самоћа. Бег од буке.
Повратак природи. Покушавам да ухватим неку смислену везу међу
појавама, мислима, намерама.
Читам, замишљам љубавнике из романа „Сенка чежње“ у потрази за таквим местом на коме неће бити никаквих страхова и немира,
усамљености и туге, на коме ће постојати само њихова љубав, право
на искреност и слободу. Осећам ли ја то другачији тон у овом љубавном роману у односу на оне редове из „Невидљивог прстена“ који су
ме учинили бољом и лепшом, пре неколико година? Или је осећај за
књижевност изједначен са осећајем за живот? Нарочито данас када се
све преметнуло у своју супротност и када полагано нестаје осећај за
топлу људску реч и загрљај. То стање очигледности о општем хаосу
у времену безнађа и расула, умирања поверења, није тема овог мог
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размишљања. Ипак, имам потребу да нагласим да и у овом суровом
времену даровити уметници верују у човека, не одустају од искрености и лепоте и магијом својих мисли помажу да сачувамо најтананија
осећања и најдубље и најчистије мисли. Нисам имала намеру да будем судија који моралише и указује на непоштовање брачних обавеза,
на кршење основних људских права, злоупотребу ситуације и позиције. Нисам желела да будем пристрасна и болећива према ономе ко
пати зато што његова жена воли другог човека. Нисам се бавила књижевном критиком. Тај аналитички приступ свему – често из вида изгуби лепоту, уме да промаши суштину и да не види целовитост драме
двоје људи који су се даривали једно другом. Била сам читалац који
се идентификовао са јунацима романа, читалац који изнутра сагледава сложеност људске природе и механизме по којима функционише
свет у коме се налазе љубавници, осуђени, несхваћени, исмејани, презрени. Зато су највеће љубави најдубљих осећања обавијене велом
тајне. Помало мистичне, помало застрашујуће, помало задивљујуће.
То су такве велике и вечне љубави пред којима ћутимо и у тишини
уздишемо од лепоте и чежње. Живела сам живот својих књижевних
јунака, без потребе да их правдам или осудим. Смењују се животне
слике, познати предели ужичког краја, нека путовања и природне лепоте неких других крајева, блиских и далеких, смењују се туге, радости, празнине, очекивања. Живот који пролази и живот који траје.
У сунцу, под кишама, у сновима. У писању поезије и ослушкивању
најнежнијих стихова двоје љубавника. Чујте овај шапат:
Лице твоје – огледало мојих жеља,
А поглед твој – мост до нашег тајног неба.
Груди твоје – две јабуке у шакама.
Руке твоје – траг пламена на плећима,
Бедра твоја – ушће моје давне чежње,
А постеља – месечина у наручју.
Очи твоје – сунце у мом загрљају.
Љубав увесељава срце, подстиче радост и лепоту, оснажује тело,
оплемењује ум, пробуђује блиставост душе. Ух, каква је то снага! Читам роман, слушам поезију, гледам љубавну драму са свим етапама.
Лирска нота краси Лучићев рукопис – препознатљиво слово, сензуалност духа, господска пристојност. Ничег превише, ничег премало. Отменост опхођења према људима и догађајима, као и истанчан
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осећај за лепоту, за пристојност, доброг писца чува од патетичности
и накарадности садржаја. Роман ме је освојио, опчинио и инспирисао
лепотом казивања и бескрајном нежношћу. Писац уводи своје читаоце у животне ситуације које представљају реалан и могућ живот, али
су у првом плану истакнута осећања главних ликова, њихова злосрећна драма снажне љубави. Зато сам лако читала Лучићев роман, лако
сам плакала над судбинама двоје љубавника и лако сам праштала Софији неверу. Разумела сам да је жудела за истинском срећом и да је
лепоту проналазила у загрљају са Стефаном. Истински сам бдила над
њиховом срећом и нисам марила за њихове пријатеље и њеног мужа.
Занос љубави, описан у роману, обузео ми је сва чула и чинио да се
каткад, попут Софије, мислима искрадам из сигурног загрљаја у сусрет изазовима надљубавне вечности.
Стефан: Нећу моћи да се навикнем на тајну љубав. А волим те и
такву: плашљивуу и стидљиву. Ако је то љубав разумне и лепе жене
која чува част и углед, онда те волим још више. А ако кријешда ме
волиш зато што нисам достојан твоје љубави, онда ми то кажи,
па остани оно што си мени увек била: озбиљна, паметна и прелепа
жена чију сам душу и срце хтео да украдем, па да будеш само моја.
А већ сам украо много и све најлепше што си ми могла и смела дати.
Софија: Буди паметан крадљивац туђе љубави и добро чувај
тајну.
Стефан: Можда ћу пристати да те тајно волим.
Софија је слушала зов срца и волела Стефана. Била је то истинска
љубав, позив, радост. Стефан је, чини се, волео дубље и искреније,
нежније и слободније. Живео је сам. Софија је имала мужа. Љубавни
троугао свих времена и свих простора.
– Дођи!
– Чекај ме!
– Буди обазрив!
– Не брини.
Исписују се странице сузама, филозофским цитатима, стиховима
домаћих и страних песника, библијским мислима, митским причама.
У таквом свету траје љубавна прича двоје љубавника који исповедају
тајне своје душе и једно другом поверавају своје немире. Верујући
да је човек тај који крчи своје стазе на путу до циља, Стефан пре375
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испитује своје поступке, своју храброст и свој кукавичлук. Тиха меланхолија прати његову сузу када Софија разумом својим зауставља
њихов љубавни лет. Питање које се намеће – Да ли љубав умире када
се двоје растану? као да тражи још једно питање – Да ли ће се љубав
родити када су двоје заједно? Тешко је знати прави одговор. Буде се
нова питања. Шта је то по чему се препознају два срца, два бића, две
лепоте? Како се наслућују, измаме, додирну? Суштина је, домишљам,
у томе да ли искрена љубав постоји у срцу. Ако љубави има, онда
је присуство или одсуство особе потпуно неважно питање. Љубав
повезује два срца и брише све разлике, све временске и просторне
дистанце. Привид је да је после растанка могуће живети радосно,
без ожиљака и сећања на прошле дане испуњене слатким плодовима
искрене љубави. Тиња тиха патња у угловима Софијиних усана и у
очима њеним титра сенка чежње. Носталгија пробуђена у мом срцу
као да ме подсети на кратковечност људску и вечнину љубави. Да ли
се у мени јавља пркос!? Разумем ли како је малено небо човеково у
Божијем времену?! Можда сам желела причу са срећним крајем. Као
у бајци, да добро победи зло. Но, да ли је баш све тако у животу?
Овако, подстакнута сам да размишљам о човековом месту и његовим
изборима. Да ли човек може утицати на своје одлуке, изборе, планове, намере? У скучености живота, стварности и одређености које нас
прате, спознаја је горка: припада нам само трен љубави и зрнце слободе. Да ли је крај овог сентименталистичког романа тужни вапај над
пролазношћу, бунт према свим замкама које спутавају човеково право
на слободу и љубав или потврда да чежња траје упркос пролазности
и да је љубав јача од смрти?
И данас сличним животима живе неке Софије... И данас неки
Стефан исписује својим сузама најлепше љубавне стихове јединој
жени свога живота. Препознајемо их по сенкама чежње које крију
у очима, са страхом од греха, са дрхтајем у греху, са кајањем због
греха и са правдањем греха – јер се много волело. Љубав је била јача
од страха, стида, одбацивања. Како су повезане судбине књижевних
ликова са многим љубавним причама о којима смо слушали или смо
их сведочили! Вечност отвара нове могућности, а земаљско трајање
често ускраћује и оно што би требало да се подразумева као неписано
правило и божански принцип. Интуитивно осећам вредност романа
„Сенка чежње“ Предрага Лучића у потврђивању универзалних истина о дубокој људској чежњи за својом другом половином, са ове или
оне стране. Лучићеви романи, саткани од поезије, нежности и сете,
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разгале моју мисао и извуку понеку песничку реч са дна моје душе.
Трепери златно лишће борова на Златибору... И један лист, наранџасти, са измаштаног јаворовог дрвета, стиже ми данас из далеког
Беча, од драгог Горана. Суматра! – узвикнух, срећна. Вину се једна
птица ка небу, оте се један уздах из мојих груди, сетан, дубок.
Софија и Стефан пођоше својим путевима.
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