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Шумадијскизаписи  VII (2013), 9–32.  RecordsofŠumadija

Не над ШО ШИћ
НароднимузејуСмедеревскојПаланци

Дра га на ЂУР ЂЕ ВИћ
СмедеревскаПаланка

УДК: 903:738"634"(497.11)

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ КЕ РА МИЧ КИ МА ТЕ РИ ЈАЛ 
СА ЛО КА ЛИ ТЕ ТА МАЈ ДАН – БУЈ КО ВАЦ У СЕ ЛУ КЛО КА 

Апстракт:ЛокалитетМајданналазисенапотесуБујковацуселуКлока.Мадаархео
лошкаистраживањанаовомместунисувршена,НароднимузејуСмедеревскојПалан
ци је путемпроспекцијетерена прикупио значајну количину покретногматеријала,
одчегаћедеобитиобрађенуовомраду.Рекогносцирањасузапочетајош1968.године,
накондојавеграђанаоналазимагрнчаријеприликомпроширењалокалногпута.Затим
су интензивирана седамдесетих година прошлог века, а настављена су све до данас.
Прикупљениматеријалуказуједајеналазиштевишеслојно.Овајрадсебависамоста
ријенеолитскомкерамиком,односнонасељемстарчевачкекултуре,којезахватадеоло
калитетаБујковац.РечјеопросторусалевестранепотокаБујковацкојиносиназив
Мајдан.Материјалниостациосталихкултурабићетеманареднихрадова.

Кључнеречи:Клока,Бујковац,Мајдан,старчевачкакерамика,барботин,украшавањe.

Пет на е стак ки ло ме та ра од Сме де рев ске Па лан ке, деснo од пу та ко ји во-
ди То по ли, сме ште но је шу ма диј ско се ло Кло ка (оп шти на То по ла), жи во пи-
сног кра јо ли ка, бо га то фло ром и фа у ном, плод не земљe и из да шно во дом, 
што пру жа до бре усло ве за жи вот чо ве ка. Кло ка је се ло раз би је ног ти па са 
не ко ли ко за се ла ка и нај ве ћим ата ром у то пол ској оп шти ни. Има 323 до ма-
ћин ства са 1189 ста нов ни ка, чи ји број, на жа лост, кон стант но опа да. Про-
сеч на над мор ска ви си на се ла из но си 174 m, са ге о граф ским ко ор ди на та ма 
44°17′34″ северне географске ширине, 20°47′14″ источне географске дужине. 
У селу постоји школа, црква и месна заједница. 

Ар хе о ло шки ло ка ли тет Буј ко вац на ла зи се ис точ но од цен тра се ла, на 
ле вој и де сној оба ли исто и ме ног по то ка, а са ле ве стра не ло кал ног пу та ко ји 
во ди у за се лак Чу чу ге. На зив Мај дан, на стао пре ма по зај ми шту зе мље ко ју 
су ме шта ни ко ри сти ли за сво је по тре бе, од но си се са мо на део ло ка ли те та 
Буј ко вац, ко ји је сме штен на при род ној те ра си, на ле вој оба ли по то ка. Из над 

А Р Х Е О Л О Г И Ј А  /  A R C H А E O L O G Y
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овог по зај ми шта зе мље на ла зи се се о ско гро бље. Док су на про сто ру Мај да-
на, на осно ву по крет них на ла за, кон ста то ва на нео лит ска на се ља стар че вач-
ке и вин чан ске кул ту ре, на де сној оба ли по то ка ма те ри јал ни оста ци ука зу ју 
на по сто ја ње, по ред пра и сто риј ских, и на се о би не из рим ског и, евен ту ал но, 
сред њо ве ков ног до ба.

Исто ри јат ис тра жи ва ња 

Иде ал но ме сто за на ста њи ва ње ко је пру жа уз ви ше ње над по то ком Буј-
ко вац, са до ста те ку ће во де, ис ко ри шће но је за по ди за ње пр вог на се ља стар-
че вач ке кул ту ре. За по сто ја ње овог ло ка ли те та На род ни му зеј у Сме де рев-
ској Па лан ци до знао је сеп тем бра 1968. го ди не у то ку ра до ва на про ши ре њу 
ло кал ног пу та ко ји во ди од цен тра се ла ка за се о ку Чу чу ге. Рад ни ци ко ји 
су от кри ли остат ке ке ра мич ких по су да пре да ли су их нај бли жем му зе ју у 
Сме де рев ској Па лан ци, на кон че га је еки па Му зе ја иза шла на те рен. Том 
при ли ком, ис тра жу ју ћи се вер ни про фил усе ка, на ста лог то ком зе мља них 

Сл. 1 – Положај и приближна површина локалитета
Fig. 1 – Site position and its approximate area
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ра до ва на про ши ре њу пу та, про на ђе на је јед на ан тро по морф на фи гу ри на, 
са пред ста вом ко се из ве де ном уре зи ма, и јед на на ру кви ца од ка ме на.1 

Про фи ли у мај да ну, на ста ли ва ђе њем зе мље, ис тра жи ва ни су 1969. го-
ди не и утвр ђе на је по ду дар ност кул тур них сло је ва са ра ни је уоче ним у про-
фи лу пу та.2 На ред не, 1970. го ди не из вр ше но је за гла ча ва ње про фи ла и њи-
хо во ски ци ра ње.3 Де бљи на кул тур ног сло ја на про фи ли ма ко ји су на ста ли 
про се ца њем пу та кроз ло ка ли тет је од 0,25 до 0,70 m.4 

Упо ре до са ис тра жи ва њем про фи ла, ре ког но сци ра њи ма је утвр ђе на и 
по вр ши на про сти ра ња ло ка ли те та Мај дан-Буј ко вац.5 Пр ва про спек ци ја про-
сто ра на де сној оба ли по то ка из вр ше на је 1972. го ди не.6 Већ су на по ме ну те 
раз ли ке у ма те ри ја лу у од но су на по тес Мај дан. На кон из ла за ка на те рен 1976, 
1977. и 2013. го ди не, гра ни це ло ка ли те та су оквир но утвр ђе не. На ју гу, при-
бли жну гра ни цу чи ни ло кал ни пут за за се ок Чу чу ге, по што се са де сне стра-
не овог пу та по крет ни ма те ри јал по ја вљу је на уда ље но сти од са мо де се так 
ме та ра. На ис ток, ло ка ли тет се про сти ре го то во до пр вих ку ћа спо ме ну тог 
за се о ка, док се на се ве ру за вр ша ва пе де се так ме та ра се вер но од гро бља. На 
за пад ној стра ни, ка да је у пи та њу по тес Мај дан, гра ни ца је по ток Буј ко вац ко-
ји де ли ло ка ли тет на два де ла. Мај дан за у зи ма про стор од око 8 ha, а оста так 
ло ка ли те та, де сно од по то ка Буј ков ца, по вр ши ну од око 2 ha (сл. 1). 

У овом ра ду би ће об ра ђен са мо ке ра мич ки ма те ри јал стар че вач ког хо-
ри зон та, при ку пљен на ло ка ли те ту Мај дан при ли ком ре ког но сци ра ња ко је 
је вр шио На род ни му зеј у Сме де рев ској Па лан ци. 

Стар че вач ки ке ра мич ки ма те ри јал 

Стар че вач ка кул тур на гру па при па да сред њем нео ли ту цен трал ног 
Бал ка на и сред њем По ду на вљу. У до ба свог нај ве ћег про цва та за у зи ма ла је 
те ри то ри ју од Тран сда ну би је и Тран сил ва ни је до цен трал них обла сти Ал-
ба ни је и Скоп ске ко тли не и од цен трал не Бо сне до Со фиј ске ко тли не. Ње не 
под ва ри јан те у Ма ђар ској и Ру му ни ји су Ке реш и Криш. Стар че вач ка на-
се ља су углав ном би ла на реч ним те ра са ма или уз диг ну тим гре да ма окру-
же ним мо чва ра ма, а у брд ским пре де ли ма на бла гим па ди на ма у до ли ни 
ре чи ца. По кој ни ци су са хра њи ва ни у окви ру на се ља, нај че шће у згр че ном 
по ло жа ју са ма ло при ло га и ни је им при да ва на ве ћа па жња.7 Зе мљо рад ња је 
би ла у успо ну, док су лов и ри бо лов по ти сну ти у дру ги план. При пи то мље на 

1 ТИ 34. 
2 ТИ 51.
3 ТИ 80.
4 ТИ 174.
5 ТИ 36.
6 ТИ 159.
7 Га ра ша нин 1973, 27.
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су и уз га ја на го ве да, ов це, ко зе и сви ње. Си лек сна ин ду стри ја је у опа да њу, 
док су ке ра мич ки про из во ди ра зно вр сни. 

Стар че вач ку ке ра ми ку, на чи та вој те ри то ри ји рас про сти ра ња ове кул тур-
не гру пе, од ли ку ју гру бе по су де де бе лих зи до ва, не до вољ но пе че не, укра ша-
ва не нај че шће бар бо ти ном, им пре со тех ни ком, бра да ви ча стим на леп ци ма и 
ре љеф ним тра ка ма са оти сци ма пр сти ју. Ја вља се и ке ра ми ка пре ла зног ти па 
као сле де ћа по за сту пље но сти. По су де овог ти па су тан ких зи до ва, за гла ча не и 
са спољ не и са уну тра шње стра не, не до вољ но пе че не.8 У ма њој ме ри при сут на 
је и фи на ке ра ми ка, че сто са пре вла ком, мо но хром но и по ли хром но укра ше-
на, нај че шће ни јан са ма цр ве не, за тим бе лом, цр ном и мр ком бо јом. 

Фор ме по су да су оскуд не, а нај за сту пље ни ји су лоп та сти лон ци, са или без 
ци лин дрич ног вра та ко ји мо же би ти бла го раз гр нут („Ѕ“ про фи ла ци ја), за тим 
ду бље и пли ће по лу лоп та сте зде ле и пе ха ри на ни ској, ма сив ној или шу пљој 
но зи. Ма ње по су де има ју бра да ви ча сте, док оне ве ће има ју тра ка сте др шке.9 

Ан тро по морф не фи гу ри не ука зу ју на по сто ја ње нај ма ње две раз вој не фа-
зе. За ста ри ју фа зу ти пич не су сту ба сте фи гу ри не са ве ли ким но сем, круп ним 
очи ма, обр ва ма и ду гом ко сом, док мла ђу фа зу ка рак те ри шу фи гу ри не са ма-
лим бро јем де та ља на ли цу, ко нич ним те лом и ру ка ма у ви ду па тр ља ка.10

Стар че вач ка ке ра ми ка на ло ка ли те ту Мај дан – Буј ко вац, ко ја ни је пу-
бли ко ва на, углав ном је гру ба и са до ста при ме са (пле ва, пе сак, ка мен чи ћи), 
а у ма њој ме ри за сту пље ни су ша мот (се кун дар на упо тре ба ке ра ми ке ко ја 
је усит ње на и до да та гли ни) и ли скун. Ка да је реч о об ли ци ма ке ра мич ких 
су до ва из Кло ке, они су ти пич ни за стар че вач ку кул тур ну гру пу. Ја вља ју се 
лоп та сте и по лу лоп та сте по су де, ко је има ју раш чла ње ну фор му, та ко да се 
мо гу из дво ји ти врат, ко ни чан тр бух и дно, за тим ду бље и пли ће по лу лоп та сте 
зде ле, по су де са или без сто пе.

Лоп та стих и по лу лоп та стих су до ва има у свим фак ту ра ма и ди мен зи ја-
ма, од круп них по су да за оста ву до обич ног и ма лог по су ђа. Нај за сту пље-
ни ја је гру ба ке ра ми ка, од сла бо пре чи шће не гли не у ко ју је до дат пе сак, 
сит ни ка мен чи ћи и пле ва. Ма хом је не пот пу но пе че на са цр ним пре ло мом 
као по сле ди цом. По вр ши на су да је без пре вла ке, гру ба, че сто до дат но огру-
бљи ва на бар бо ти ном. Фи на ке ра ми ка је сла бо за сту пље на, што не зна чи да 
је ма ње би ла у упо тре би, јер су осе тљи ви ји ко ма ди мо гли на стра да ти при-
ли ком об ра де зе мље.

У пре гле ду ко ји сле ди из вр ше на је по де ла стар че вач ког ке ра мич ког ма те-
ри ја ла са ло ка ли те та Мај дан – Буј ко вац на по су де, жр тве ни ке и пр шљен ке. За 
по је ди не фраг мен те да те су ди рект не ана ло ги је.

8 Га ра ша нин 1973, 31.
9 Sre jo vić 1997, 967.
10 Sre jo vić 1997, 967.
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По су де 

Пре ма сво јој фор ми, стар че вач ке по су де, ко је се ја вља ју на ло ка ли те ту 
Мај дан у Кло ки, мо гу се по де ли ти на зде ле, лон це и пе ха ре. 

Зделе– Зде ле су ма њих ди мен зи ја, а од об ли ка у нај ве ћој ме ри за сту пље не 
су лоп та сте фор ме (T. II–3; T. III–1, 5, 6, 8; T. IV–14; T. XII–311, 4, 13, 14), та њи ри, 
од но сно плит ке зде ле (T. I–912; T. III–413, 13, 14, 1514) и бла го би ко нич не зде-
ле (T. II–8; T. III–915; T. XII–1, 2, 7). Укра ша ва не су бар бо ти ном, ути ски ва њем 
нок том, гла ча њем из ве де не уду бље не ли ни је (T. I–9) и мо но хром ним бо је њем. 
Преч ник ре ци пи јен та зде ла кре ће се од 4 cm (T. III–5) до 20 cm (T. III–14). 

Лонци – Лон ци „S“ про фи ла ци је де фи ни са ни су на осно ву фраг ме на та 
про на ђе них обо да. То су пре те жно по су де ве ћих ди мен зи ја, де бљи не зи до ва 
од 0,8 cm до 1,2 cm, нео р на мен ти са не или укра ше не бар бо ти ном. 

Без ор на ме на та су фраг мен ти ло на ца ве ћих ди мен зи ја са ци лин дрич-
ним вра том (T. IV–13; T. XII–216), све тло сме ђе бо је, сред ње фак ту ре са при-
ме са ма пле ве или пе ска, или оба ма те ри ја ла. Је дан фраг мент (T. XII–4) при-
па да истом ти пу по су де, с тим што је ци лин дрич ни врат кра ћи, там но сме ђе 
бо је, сред ње фак ту ре. 

По су де ви со ког ци лин дрич ног вра та (Т. I–1, 2, 817), там но сме ђе бо је, 
сред ње фак ту ре, са при ме са ма пле ве и пе ска, ор на мен ти са не су бар бо ти-
ном, од но сно ус прав ним ре бри ма ко ја по ла зе од обо да на ни же, што је и 
нај за сту пље ни ја ва ри јан та бар бо ти на у стар че вач кој гру пи. Ре ђе су хо ри-
зон тал не или ко се си сте ме.18 

Оста ли обо ди су рав ни(T. I–3, 4, 7, 9, 11; T. II–1, 2, 3, 4, 5, 10, 11; T. III–10; T. 
IV–1, 4, 10; T. V–12; T. XI II–4), без про фи ла ци је на обо ду и очу ва ном вра ту, па 
се сто га не мо же по у зда но за кљу чи ти ком ти пу по су де при па да ју. Та ко ђе, мо гу 
се по де ли ти на оне ко је су нео р на мен ти са не, укра ше не уре зи ва њем и оне ко је 
су укра ше не тех ни ком бар бо ти на. 

Лоп та сти лон ци су ма њих ди мен зи ја, цр не до све тло сме ђе бо је пе че ња, са 
укра сом из ве де ним бар бо ти ном и им пре со тех ни ком (Т. I–3; T. II–5, 619, 11; T. 
III–11; T. IV–5, 7, 12, 15; T. XI II–10). Има и фраг ме на та ко ји ни су ор на мен ти са ни 
(Т. IV–4, 12; Т. I–9; T. XII–3). 

По је ди ни фраг мен ти (T. I–3; T. II–1) су сме ђе бо је, ор на мен ти са ни ус прав-
ним бар бо ти ном, док им је са уну тра шње стра не по вр ши на цр на, што мо жда 

11 Га ра ша нин 1971, илу стра ци ја 7.
12 Археолошкатопографија 2012, Т. 35, сл. 2, стр. 74.
13 Археолошкатопографија 2012, Т. 222, сл. 3, стр. 305.
14 Ga lo vić 1964, T. 2, сл. 4.
15 PJZ II 1979, 249, сл. 16.
16 Га ра ша нин 1973, 485, сл. 19.
17 Ga lo vić 1964, T. 6, сл. 1.
18 PJZ II 1979, 126.
19 PJZ II 1979, 249, сл. 17.
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ука зу је на упо тре бу ових по су да за ку ва ње. На јед ном улом ку (T. II–11), по ред 
бар бо ти на, на са мом вр ху обо да, уоча ва ју се тра го ви цр ве не бо је, док на дру-
гом (T. I–7), ко ји је ор на мен ти сан ус прав ним бар бо ти ном, по сто је два оти ска 
од пр ста на обо ду, где бар бо тин по чи ње. Ина че, из дво је но је не ко ли ко фраг-
ме на та по су да са рав ним обо дом ор на мен ти са них ус прав ним бар бо ти ном (T. 
I–4, 6, 9, 11; T. II–2, 3, 10; T. III–10, 12; T. IV–1, 10). 

По ред обо да ко ји су ор на мен ти са ни бар бо ти ном, има и оних ко ји су укра-
ше ни уре зи ва њем и им пре сом. На та бли II–4 је фраг мент лон ца ма њих ди мен-
зи ја, тан ких зи до ва (0,6–0,8 cm), са плит ко уре за ним ко сим и крат ким ли ни-
ја ма ис под обо да, док су ис под њих, у дру гом ре ду, ус прав ни па ра лел ни уре зи. 
На та бли II–6 при ка зан је део лоп та стог лон ца ма њих ди мен зи ја са ду бље уре-
за ним ко сим крат ким ли ни ја ма ис под обо да, ко је иду у ви ше пра ва ца, док је на 
T. III–1 фраг мент лоп та сте зде ле рав ног обо да, сред ње фак ту ре, сме ђе бо је, са 
цр ним пре ло мом, ко ји на спољ ној стра ни има ко са ути сну ћа нок та у па ра лел-
ним тра ка ма. На јед ном фраг мен ту исте фак ту ре и бо је (T. ХII–7), ко ји има ко се 
уре зе нок том на вр ху обо да, уоча ва ју се тра го ви цр ве не бо је, док је дан од ло-
на ца лоп та сте фор ме (T. ХIII–10) има ду бље уре за не ко се и вер ти кал не ли ни је. 

Фраг мен ти по су да ве ћих ди мен зи ја и де бљих зи до ва ни су ор на мен ти са-
ни. На та бли IV–5, 14 су рав ни обо ди ке ра мич ких су до ва гру бе фак ту ре, са 
при ме са ма ка мен чи ћа, цр вен ка сто сме ђе бо је, од ко јих је је дан (Т. IV–14) са 
уну тра шње стра не цр не бо је, нај ве ро ват ни је од ку ва ња. Улом ци при ка за ни на 
та бла ма II–9 и XII–420 на са мом обо ду има ју два, од но сно три овал но из ве де на 
ис пуп че ња, тј. улег ну ћа на пра вље на пр сти ма. Обод на та бли II–7 на вр ху има 
овал на ути сну ћа пр сти ма – ја ми це, ко је сто је по је ди нач но или у па ру. 

Тра ка сте др шке, ма њих и ве ћих ди мен зи ја, ве зу ју се за лон це (T. V–121, 
T. VI–322, T. XII–5), као и ту не ла сте др шке (T. V–223 и T. VII–1, 924). На та бли 
XII–625 је фраг мент „др шке“ – то су три ус прав на ре бра на пре ла зу из гор њег 
у до њи ко нус лон ца та њих зи до ва, он је цр не бо је са уну тра шње стра не, што 
мо жда ука зу је на тра го ве ку ва ња. 

Пехари – Од пе ха ра на но зи про на ђе ни су са мо фраг мен ти сто па и ма сив-
ни ци лин дрич ни де ло ви. Сто пе пе ха ра су шу пље и ко нич не, све тло сме ђе бо је, 
сла би јег пе че ња, са при ме сом пе ска и пле ве, при гла ча не по вр ши не (T. XI–1, 2, 
3; T. XI II–9). Ци лин дри су ма сив ни, по је ди ни не што кра ћи, ре ла тив но до бро 
пе че ни, цр вен ка сто сме ђе бо је са при ме са ма пе ска (T. X–1–626; T XI–427, 5). 

20 Археолошкатопографија 2012, Т. 32, сл. 1, стр. 71; Kar man ski 1968a, T. V, сл. 5.
21 Kar man ski 1968a, T. XXI II, сл. 1.
22 Археолошкатопографија 2012, Т. 33, сл. 6, стр. 72.
23 Га ра ша нин 1973, 485, сл. 11; Ga lo vić 1964, T. 4, сл. 3.
24 Ga lo vić 1964, T. 8, сл. 5.
25 Ga lo vić 1964, T. 6, сл. 6.
26 Ga lo vić 1964, T. 5, сл. 1–4; Kar man ski 1968a, T. XXX, сл. 1, 2; T. XXXIX, сл. 3; T. XL, сл. 4.
27 Археолошкатопографија 2012, Т. 53, сл. 9, стр. 98.
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Жр тве ни ци 

Улом ци на та бла ма XI–928, 10 и XI II–11, ука зу ју и на по сто ја ње жр тве ни ка. 
Уло мак жр тве ни ка (T. XI–1029) укра шен је уре зи ва њем са мо ти вом ша хов ског 
по ља. Пред мет не по зна те на ме не (T. XI II–11) мо же би ти део жр тве ни ка или 
не ког дру гог пред ме та упо тре бљи ва ног у култ не свр хе. Ор на мен ти сан је уре-
зи ва њем крат ких цр та у ре до ви ма, хо ри зон тал ним и вер ти кал ним и уре за-
ним ли ни ја ма ко је одва ја ју по ља са крат ким ли ни ја ма. 

Пр шљен ци 

Три су пр шљен ка (T. XI–6–8) про на ђе на на ло ка ли те ту. Је дан је са при-
ме сом сит ног ка ме на, пле ве и сла бо пе чен (T. XI–7), док су пре о ста ла два 
пр шљен ка до бро пе че на и са при ме сом пе ска. Бо је су од све тло сме ђе-цр ве-
не до там но си во-сме ђе. 

Ор на мен ти ка 

На по су да ма са ло ка ли те та Мај дан у Кло ки ја вља ју се као ор на мен ти ор-
га ни зо ва ни бар бо тин,30 уре зи ва ње нок том или не ком алат ком, шти па ње, ја-
ми це, ме тли ча сти мо тив, мо но хром на ке ра ми ка и апли ка ци је. 

Је дин стве ни при ме рак укра ша ва ња бар бо ти ном је уло мак ве ли ке по су де 
– пи то са (T. VI–7), где је украс из ве ден ко сим и хо ри зон тал ним па ра лел ним 
из вла че њем пр сти ма. Зи до ви су да су де бљи не око 2,2 cm, до бро је пе чен, са 
до ста при ме са (ли скун, сит ни ка мен и пе сак), са уну тра шње стра не је цр ве но-
цр не бо је што мо жда ука зу је да је суд ко ри шћен за ку ва ње.

Уре зи ва ње нок том у па ра лел ним ре до ви ма, ус прав но или уко со, из-
во ђе но је по чи та вој по вр ши ни по су де (T. II–5; T. III–1; T. V–7; T. V–11; T. 
VI II–2; T. XII–7),31 као и та ко зва но шти па ње и уба да ње пр стом са оти ском 
нок та (T. III–2; T. V–6, 8, 9, 10; T. VII–4, 5, 6, 7; T. IX–632).33 Ор на мент до би јен 
шти па њем и уба да њем нок том и пр стом уоча ва се на још не ким фраг мен-
ти ма (T. III–2; T. V–6, 834, 9, 10; T. VII–4–7). У два при ме ра при су тан је украс 
из ве ден ја ми ца ма (T. II–735; T. XII–1136), док се на јед ном фраг мен ту уоча ва 

28 Вет нић 1999–2000, 21, Г. IV–1.
29 Kar man ski 1968, T. IV.
30 Bruk ner 1986, стр. 31, сл. 1; Ga lo vić 1964, T. 6, сл. 1–4. 
31 Ga lo vić 1964, T. 7, сл. 7; Kar man ski 1968a, T. XV, сл. 1, 3.
32 PJZII 1979, Т. 18, сл. 2.
33 Археолошкатопографија 2012, Т. 19, сл. 4. и 6, стр. 59; Т. 33, сл. 1, 3, 9; Т. 35, сл. 4, 7, 8; Га-

ра ша нин 1971а, илус. 97ц; Ga lo vić 1964, T. 6, сл. 8; Kar man ski 1968a, T. XI II, сл. 1–4. 
34 Археолошкатопографија 2012, Т. 180, сл. 8, стр. 265.
35 Kar man ski 1968a, T. VI II, сл. 5, 7; T. XIX, сл. 3.
36 Археолошкатопографија 2012, Т. 52, сл. 5, стр. 97; Т. 197, сл. 6, стр. 281.
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оти сак два пр ста при обо ду (T. I–7). Уре зи алат ком по по вр ши ни по су де да ју 
па ра ле лан и кос ор на мент – им пре со тех ни ка, че сто у об ли ку ри бље ко сти 
или ша хов ских по ља (T. II–4, 6, 12; T. V–5; T. VI II–5; T. IX–737; T. XI–10; T. 
XII–8, 9, 10).38 Мо но хром но бо је ње ни јан са ма од све тло до там но цр ве не бо је 
уоча ва се на по су да ма ко је су рав не и са уну тра шње и са спољ не стра не (T. 
II–11; T. III–3; T. V–2, 12; T. IX–8; Т. ХII–2, 4, 12; Т. ХIII–4, 539). Пр сте на сто 
дно су да (T. IX–8) бо је но је са обе стра не, спо ља и из ну тра. Апли ка ци је су 
из ве де не као ими та ци је др шки. У пи та њу су кру жни при леп ци (T. V–4, 640; 
T. VI–141, 2, 5; T. VII–542, 1143) и бра да ви ча ста ис пуп че ња (T. V–12; T. VII–2, 3, 
12) са па ра лел ним ре бри ма (T. XII–5). 

Да то ва ње

На осно ву, до са да, при ку пље не и об ра ђе не ке ра ми ке са ло ка ли те та 
Мај дан – Буј ко вац, у се лу Кло ки, ни је мо гу ће пре ци зни је од ре ди ти вре ме 
на стан ка и тра ја ње на се ља при пад ни ка стар че вач ке кул тур не гру пе, ко ји су 
ов де јед но вре ме бо ра ви ли. Ке ра мич ки ма те ри јал из Кло ке је та кве при ро-
де да се слич ни при мер ци са слич ним укра ша ва њем мо гу на ћи на мно гим 
стар че вач ким ло ка ли те ти ма са ду жом хро но ло ги јом упо тре бе. Ни на осно-
ву ти по ва по су да не мо гу се из дво ји ти фа зе стар че вач ке кул ту ре на овом ло-
ка ли те ту, с об зи ром на то да су сви кон ста то ва ни об ли ци за сту пље ни то ком 
чи та вог ње ног по сто ја ња. 

Нај ра ни ји да тум ко ји би се мо гао од ре ди ти је Стар че во IIb, пре ма пе ри-
о ди за ци ји Дра ге Га ра ша нин.44 Та да се на ке ра мич ким су до ви ма по ја вљу је 
украс ор га ни зо ва ног бар бо ти на. До ста је про на ђе них уло ма ка ко ји има ју 
ор га ни зо ва ни бар бо тин на се би, ско ро 70%. Са свим си гур но, пре ма до-
са да шњим на ла зи ма, ло ка ли тет не при па да нај ста ри јој фа зи стар че вач ке 
кул ту ре, ма да ни је ис кљу че но да ће се та кав ма те ри јал по ја ви ти при ли ком 
де таљ ни јих ис тра жи ва ња. За пре ци зни је да то ва ње неп ход не су за тво ре-
не це ли не ко је мо же мо да до би је мо је ди но ис ко па ва њем ло ка ли те та. Ме-
ђу при ку пље ним улом ци ма има и гру бе ке ра ми ке ко ја при па да пре ла зној 
фа зи стар че вач ке ке ра ми ке и ко ја нам опет не мо же пру жи ти пре ци зни је 
по дат ке за да то ва ње. Не до ста так на ла за по ли хром не и сли ка не ке ра ми ке 
не зна чи да она на ло ка ли те ту не по сто ји. Она би умно го ме до при не ла хро-

37 Ga lo vić 1964, T. 7, сл. 1.
38 Археолошкатопографија 2012, Т. 19, сл. 5, стр. 59; Ga lo vić 1964, T. 7, сл. 1–6, 8.
39 Археолошкатопографија 2012, Т. 53, сл. 5, стр. 98.
40 Ga lo vić 1964, T. 4, сл. 1; Kar man ski 1968a, T. III, сл. 1.
41 Археолошкатопографија 2012, Т. 60, сл. 2, стр. 108.
42 Археолошкатопографија 2012, Т. 60, сл. 2, стр. 108.
43 Kar man ski 1968a, T. XII, сл. 2.
44 Ga ra ša nin Aran đe lo vić 1954, 131–141. 
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но ло шком од ре ђи ва њу ло ка ли те та Мај дан. Ме ђу тим, по зна то је да су стар-
че вач ка на се ља, по себ но у ши рој обла сти Шу ма ди је, углав ном јед но слој на 
и вре мен ски кра ће тра ју. На рав но, по треб но је из вр ши ти проб на сон да-
жна ис тра жи ва ња ка ко би се од ре ди ла де бљи на кул тур ног сло ја, а ка сни је  
и пре ци зно да то ва ње ло ка ли те та.

Табла I
Plate I
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Табла II
Plate II
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Табла III
Plate III
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Табла IV
Plate IV



21

СтарчевачкикерамичкиматеријалсалокалитетаМајдан–БујковацуселуКлока

Табла V
Plate V
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Табла VI
Plate VI
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Табла VII
Plate VII
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Табла VIII
Plate VIII
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Табла IX
Plate IX
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Табла X
Plate X
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Табла XI
Plate XI
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Табла XII
Plate XII
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Табла XIII
Plate XIII
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STARČEVO POTTERY 
FROM THE MAJDAN – BUJKOVAC SITE, KLOKA VILLAGE

– Summary –

The Majdan archaeological site is situated to the east of the Klokа village centre, the 
Topola Municipality, at the Bujkovac stretch, around the Bujkovac stream, on the left side of 
the local road that leads to the Čučuge hamlet. Lavish in f lora and fauna, water and fertile 
land, the area provides favourable living conditions.

The National Museum in Smederevska Palanka started the site reconnaissance as 
early as in 1968 when the local people reported some pottery findings during the local road 
expansion works. The site was named Majdan as the locals were using it as a borrow pit for 
their needs. It is situated on an alluvial terrace above the Bujkovac stream. The terrace is also 
a site of the village cemetery. The archaeological site lies on both sides of the stream. The 
site contains multiple layers and the found material is a testimony to a continuous human 
settlement from the early Neolithic period up to the present day. The material consists 
mostly of pottery, although there are lots of f lint and stone tools. Unfortunately, the stone 
material that was found on the site cannot be dated without closed association. Most of the 
site has been explored in the 1970s and some minor works done on profile investigations 
when the local road was expanded. The Museum documentation contains profile drawings 
which are not made in proper scale, however. Anyway, they are a significant document for 
further investigations.

This paper deals only with the Starčevo Culture pottery material. It consists of vessels, 
cups, altars and spindle whorls.

By their shape, the Starčevo vessels are typically semiglobular and globular. These are 
generally shallow or deep semiglobular or globular bowls, but also there are finds showing 
biconical features (T. II–8; T. III–9; T. XII–1, 2, 7). The bowls are decorated with organised 
barbotine, nail impressions, by polishing a groove line (T. I–9) and with red monochromatic 
paint. The pots are with either short or long cylindrical necks (T. IV–13; T. XII–2; T. XII–4; 
T. I–1, 2, 8) and f lat rims (T. I–3, 4, 7, 9, 11, 17; T. II–1, 2, 3, 4, 5, 10, 11; T. III–10; T. IV–1, 4, 
10; T. V–12; T. XIII–4). The rim on some vessels goes more outwards (T. IV–13; T. XII–2), 
whereas in some pots the neck is not distinguishable (T. II–5, 6, 11; T. III–11, T. IV–5, 7, 12, 
15; T. XIII–10). Decorations are in a form of barbotine, nail impressions or impressions of 
some tool, pinches, dimples, broom-stroke motifs, monochromatic pottery and applications. 
There is fragment of a large vessel, a pithos, with a singular example of barbotine decoration 
(T. VI–7) where it was made with oblique and horizontal parallel finger strokes. Other finds 
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include cups on a bell-shaped pedestal (T. X–1–6; T. XI–1–5; T. XIII–9), altar fragments (T. 
XI–9, 10; T. XIII–11) and spindle whorls (T. XI–6–8).

As the Starčevo Culture material remains cover quite a long period of time, we cannot 
provide a more precise dating of the gathered material without concrete archaeological 
investigations and discoveries of closed associations. The only indication that provides us 
with a date before which there was no settlement is the organised barbotine, occurring at the 
beginning of the Starčevo IIb phase.

Keywords: Kloka, Bujkovac, Majdan, Starčevo pottery, barbotine, decorations.
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НА КОРИДОРУ 11, ПОТЕС 52–53 km, КО РУБИБРЕЗА 

Апстракт:АрхеолошкоископавањелокалитетаПотес52–53kmкодЛајковцаизве
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мика,праисторија,металнадоба,јаме.

Ис ко па ва ње ло ка ли те та По тес 52–53 km код Лај ков ца из ве де но је у 
окви ру за штит них ар хе о ло шких ис тра жи ва ња на тра си Ко ри до ра 11 (ауто-
пут Е-763) ко ја су оба ви ли струч ња ци Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду и За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Ва ље-
ву, у ју ну 2011. го ди не.1 

При ли ком ис ко па ва ња ис тра же на је по вр ши на од око 240 m2 чи ме је „по-
кри вен“ угро же ни део тра се по вр ши не од ско ро 2 ha.

Ар хе о ло шки на ла зи, ма хом ати пич ни, от кри ве ни су на за пад ном де лу 
ло ка ли те та (сон де 13 и 14), у сло ју там но си ве, као и цен трал ном де лу ло ка-
ли те та (сон де 1, 3 и 5) у сло ју там но мр ке зе мље, али је, сва ка ко, њи хо ва нај-

1 Ис тра жи ва њи ма је ру ко во ди ла Мир ја на Бла го је вић из Ре пу блич ког за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду, ко јој се за хва љу је мо на усту пље ном ма те ри ја лу и до ку-
мен та ци ји, а са рад ни ци су би ли Да ни је ла Пет ко вић и Не да Мир ко вић Ма рић из Ре пу-
блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Бе о гра ду, за тим Ра ди во је Ар сић из За-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Ва ље ву, као и сту ден ти ар хе о ло ги је Не ве на Па вло-
вић, Ни ко ла Јев тић и Мар ко Ан дрић.
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гу шћа кон цен тра ци ја кон ста то ва на у две ја ме ко је при па да ју раз ли чи тим 
пе ри о ди ма пра и сто ри је.

Ста ри ја ја ма (ја ма 1) еви ден ти ра на је на за пад ном де лу ло ка ли те та на ре-
ла тив ној ду би ни око 0,20–0,30 m ис под сло ја там но си ве зе мље. Не пра вил-
ног је об ли ка, а ди мен зи је ја ме ни су пре ци зно де фи ни са не, јер је за ла зи ла 
у окол не про фи ле. Ис пу ну ја ме су чи ни ли цр на зе мља, ко ма ди ле па, га реж, 
ка мен чи ћи и број ни фраг мен ти ке ра ми ке. Мно ги фраг мен ти из до њих и гор-
њих пар ти ја ја ме су се спа ја ли,што ука зу је да је са др жај ја ме је дин ствен у 
хро но ло шком сми слу. У дно ја ме би ла је уко па на јед на ве ћа по су да по ред ко је 
је на ђен део жрв ња из ра ђен од пе шча ра. Ре ги стро ва на си ту а ци ја су ге ри ше да 
је ја ма пр во бит но ко ри шће на као не ка вр ста скла ди шта, те да је на кон то га 
по слу жи ла за од ла га ње от па да.

Карта 1 – Положај локалитета
Map 1 – Site position

Осим не ко ли ко спо ра дич них на ла за ка рак те ри стич не ла тен ске ке ра ми-
ке, ко ја је кон ста то ва на ис кљу чи во на вр ху ове ја ме (сл. 1–3), у ста ри јој ја ми 
еви ден ти ран је ве ћи број фраг ме на та по су да из ста ри јег пе ри о да (сл. 4–24), од 
ко јих су нај за сту пље ни је зде ле и пе ха ри, а ја вља ју се и лон ци, као и фраг мен-
ти за ко је ни је мо гу ће од ре ди ти ко јим ти по ви ма по су да при па да ју. 

Ке ра ми ка из ове ја ме ве ћи ном је гру бље фак ту ре, са при ме са ма квар ца, 
а по је ди ни фраг мен ти се кун дар но су го ре ли. Из два ја ју се фраг мен ти зде ла и 

Локалитет
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дру гих не и ден ти фи ко ва них ти по ва по су да фи не фак ту ре, цр ве не бо је, ко ји 
су ре дук ци о но пе че ни (сл. 4–6, 12–15). То су, из ме ђу оста лих, зде ла Ѕ про фи-
ла ци је са тор ди ра ним тр бу хом и уским па ра лел ним уре за ним ли ни ја ма на 
ра ме ну (сл. 4), као и по лу лоп та ста зде ла са бла го уву че ним обо дом, укра ше на 
хо ри зон тал ним фа се та ма и бра да ви ча стом др шком на гор њем де лу по су де 
(сл. 5). Оста ли фраг мен ти при па да ју ве ро ват но зде ла ма или пе ха ри ма (ур на-
ма?), а укра ше ни су ис кљу чи во хо ри зон тал ним ка не лу ра ма на ра ме ну, или 
вер ти кал ним кра ћим па ра лел ним ка не лу ра ма на тр бу ху (сл. 12–15), док се 
на јед ном фраг мен ту на ла зи бра да ви ча ста др шка (сл. 12). Осим по ме ну тих 
ти по ва по су да, у ста ри јој ја ми еви ден ти ра не су и ни ске по су де уског отво-
ра, на гла ше не про фи ла ци је тр бу ха, укра ше не на ра ме ну плит ким хо ри зон-
тал ним ка не лу ра ма, са луч ном др шком (др шка ма?) ко ја пре ла зи обод (сл. 6), 
као и ду бље по су де ве ћих ди мен зи ја, ово ид ног об ли ка, са бла го раз гр ну тим 
обо дом и луч ним др шка ма на тр бу ху, тра ка стог или пра во у га о ног пре се ка 
(сл. 7, 11). Од оста лих на ла за кон ста то ва ни су и фраг мен ти по су да ду жег ци-
лин дрич ног обо да (сл. 8), по лу лоп та стих ду бљих по су да (сл. 10) и лоп та сте 
по су де не знат но за де бља ног обо да (сл. 9). Лон ци су гру бље фак ту ре мр ке бо је 
са цр вен ка стим ни јан са ма, ово ид не про фи ла ци је, а укра ше ни су ни зо ви ма 
оти са ка вр ха пр ста на тр бу ху (сл. 16), хо ри зон тал ним ка не лу ра ма при дну 
(сл. 22, 23) или уре за ним ор на мен ти ма на до њој стра ни дна (сл. 22). Др шке 
су ве ћи ном луч не, тра ка стог, овал ног или пра во у га о ног пре се ка (сл. 18–21), 
а у ма њем бро ју при сут не су и пра во у га о не или бра да ви ча сте др шке (сл. 17). 

Стил ско-ти по ло шке ка рак те ри сти ке на ла за ука зу ју на јак кул тур ни 
ути цај кул ту ре гроб них хум ки (Hügelgräber) којa се у цен трал ној Евро пи 
по ја ви ла у сред ње брон за но до ба, али је на про стор Па но ни је до шла кра јем 
сред њег, од но сно у по зно брон за но до ба, те је ути ца ла, осим на кул тур не 
гру пе у Вој во ди ни, и на број не гру пе у уну тра шњо сти Ср би је, на ро чи то у 
се ве ро за пад ној Ср би ји. На ово под руч је хи гел грe бер ке ра ми ка до ла зи пре-
ко Бе ле гиш гру пе, па та ко и ке ра ми ка из ста ри је ја ме у Ру би бре зи, пре ма 
фор ма ма и ор на мен ти ма у ви ду гру па вер ти кал них кра ћих ка не лу ра, нај ви-

Карта 2 – Ситуациони план
Map 2 – Situation plan

јама 1

јама 2
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ше под се ћа на ке ра ми ку са ло ка ли те та Сто ји ћа гум но у Бе ле ги шу.2 Слич на 
ке ра ми ка кон ста то ва на је на Но вач кој ћу при ји,3 Остри,4 као и на Мој си њу и 
До бра чи,5 а на свим овим ло ка ли те ти ма да ту је се у сред ње, од но сно по зно 
брон за но до ба. За пре ци зни је да то ва ње ке ра ми ке мо же по слу жи ти ка рак-
те ри стич на по лу лоп та ста зде ла уву че ног хо ри зон тал но фа се ти ра ног обо да 
(сл. 5). Та кве зде ле, пре ма А. Бу ла то ви ћу, опре де ље не су у ва ри јан ту Ia зде-
ла уву че ног обо да и мо гу се на ју гу цен трал не Евро пе нај ра ни је да то ва ти 
у вре ме по чев ши од пе ри о да Br D, док се на цен трал ном Бал ка ну нај ра ни-
је ја вља ју од пе ри о да Ha A1/A2, пре ма Рај не ке о вој пе ри о ди за ци ји.6 Слич-
но хро но ло шко опре де ље ње ових зде ла из нео је и Ј. То до ро вић при ли ком 
пре зен то ва ња ре зул та та ис тра жи ва ња не кро по ле с кра ја брон за ног до ба и 
по чет ка гво зде ног до ба на Ка ра бур ми,7 а ско ро идентичнa по су да нађенa је 
при ли ком ис тра жи ва ња ло ка ли те та Ве ли ка ба шта у Ву је тин ци ма код Чач-
ка, где је, та ко ђе, опре де ље на у пе ри од Ha A.8

Пре ма на ве де ним по да ци ма, ста ри ја ја ма из Ру би бре зе мо гла би се оквир-
но опре де ли ти у пе ри од кра ја по зног брон за ног и по чет ка ра ног гво зде ног 
до ба, од но сно у пе ри од Ha A.

* * *

Mлaђа ја ма (ја ма 2) от кри ве на је у цен трал ном де лу ло ка ли те та на ре-
ла тив ној ду би ни око 0,5 m, ис под кул тур ног сло ја си во мр ке бо је, ко ји је 
са др жа вао гру мен чи ће га ри и ле па. Ја ма је не пра вил ног об ли ка, а ди мен-
зи је ја ме са мо су при бли жно де фи ни са не и из но се 5 x 5 m, док је ду би на 
ја ме из но си ла око 0,75 m. Ис пу ну ја ме су чи ни ли си во мр ка до там но мр ка 
зе мља, ко ма ди ле па, га реж, де ло ви под ни це од за пе че не зе мље, ка мен чи ћи 
и фраг мен ти ке ра ми ке. 

Пре ма ква ли те ту, на чи ну из ра де и фак ту ри, ке ра ми ка из ја ме мо же да се 
по де ли у две гру пе. Пр ву гру пу чи не по су де из ра ђе не на ви тлу, фи ни је фак ту-
ре, углав ном цр не бо је, ко је у ве ћи ни слу ча је ва пред ста вља ју зде ле, и пе ха ри, 
док у дру гу гру пу спа да ју гру бље по су де ве ћих ди мен зи ја, руч но из ра ђе не, 
ре дук ци о но пе че не, цр вен ка сте бо је, а углав ном их чи не лон ци. 

Од ке ра мич ких фор ми из ја ме нај за сту пље ни је су зде ле и лон ци. Зде ле 
су нај че шће оштри је или бла же Ѕ про фи ла ци је (сл. 25–29) или по лу лоп та сте 

2 Вра нић 2002, 123, 179.
3 Кр стић и др., 1986, T. XXI/2, 4. 
4 Дми тро вић, Љу шти на 2007, T. VI II/2, 3.
5 Сто јић 1998, сл. 9, 31.
6 Бу ла то вић 2010, 102–104. 
7 Тај тип зде ла кон ста то ван је у гро бу 108 ко ји је да то ван у Ha B и гро бу 313 ко ји је опре де-

љен у Br D (To do ro vić 1977, 26, 116).
8 Ни ки то вић 1990, T. III/1–4. 
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фор ме са ци лин дрич ним вра том (сл. 31–33), а ја вља ју се и при мер ци са уву-
че ним или хо ри зон тал но раз гр ну тим обо дом (сл. 30, 34, 35). У по су де из пр ве 
гру пе спа да ју и ово ид ни пе хар за де бља ног тр бу ха, укра шен гру па ма од по 
три па ра лел на жле ба рас по ре ђе ним у цик-цак на гор њем ко ну су по су де (сл. 
36) и ве ће ово ид не по су де ко со раз гр ну тог обо да, та њих зи до ва (сл. 38, 41, 42). 

Гру бљи руч но из ра ђе ни лон ци ве ћи ном су ово ид не про фи ла ци је, а од 
укра са има ју хо ри зон тал не пла стич не тра ке укра ше не ко сим уре зи ма и че па-
сте или пра во у га о не др шке (сл. 46, 47, 50–52). Дру гој гру пи при па да ју и ду бље 
по лу лоп та сте зде ле (сл. 45, 46), по не кад укра ше не ни зом ја ми ча стих оти са ка.

Ке ра мич ке фор ме из мла ђе ја ме ка рак те ри стич не су за по зну ла тен ску 
кул ту ру, чи ји су но си о ци на овим про сто ри ма Скор ди сци. Ско ро иден тич-
не стил ско-ти по ло шке ка рак те ри сти ке ке ра ми ке уоча ва ју се на број ним по-
зно ла тен ским на ла зи шти ма у Вој во ди ни,9 Ти моч кој Кра ји ни,10 По мо ра вљу11 
и дру гим обла сти ма цен трал ног Бал ка на. Осим ка рак те ри стич них зде ла Ѕ 
про фи ла ци је за по зну ла тен ску кул ту ру је ка рак те ри сти чан и пе хар укра шен 
жле бо ви ма (сл. 36), чи ја је фор ма по зна та већ од кра ја 3. ве ка пре н. е.,12 али се 
ор на мент у ви ду жле бо ва углав ном ја вља у пе ри о ду по зне ла тен ске кул ту ре.13 

Осим ке ра мич ких на ла за, у мла ђој ја ми кон ста то ва ни су тро шно гво зде-
но се чи во ди мен зи ја 0,135 x 0,03 m, као и фраг мен ти две на ру кви це од ста-
кле не па сте. Јед на на ру кви ца има ста ње не кра је ве, по лу кру жног је пре се ка, а 
из ра ђе на је од све тло пла ве ста кле не па сте са цик-цак ор на мен том из ве де ним 
бе лом бо јом (сл. 53). Ова кве на ру кви це на ла зи мо на по зно ла тен ској Го мо ла-

9 Jo va no vić, Jo va no vić 1988, Т. VI/1, 3–6, T. XXXI/2–3, T. XXXII/6, T. XXXV/1–2, 4, 8; Sla dić 
1986, Т. XVI и да ље.

10 По по вић, Сла дић 1997, 101–113; Бу ла то вић, Ка пу ран, Ја њић 2013, Т. IV/7–11, T. V, XII, T. 
XLV/4–7, T. XLVI II/1–3. 

11 Жи ван че вић, Срн да ко вић 2002, сл. 1/12–14, сл. 2/12, сл. 3/5; Po po vić 2009, Fig. 2/5–10, Fig. 
5/4–6, 11–13; Бу ла то вић, Фи ли по вић 2011, Т. 2/4, Т. 3/7, 8, Т. 4/1–5, 9–14. 

12 To do ro vić 1972, T. VI/1 (гроб 15).
13 Sla dić 1986, XLVI II/1.

Јама 2 – Фрагменти наруквица од 
стаклене пасте

Pit 2 – Fragments of glass paste 
bracelets
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ви.14 Дру га на ру кви ца из ра ђе на је од цр не ста кле не па сте (сл. 54) и за њу не-
ма мо ана ло ги је из не по сред ног окру же ња. 

* * *

За штит ним ар хе о ло шким ис тра жи ва њи ма на ло ка ли те ту По тес 52–53 km 
у ме сту Ру би бре за от кри ве ни су оста ци дво слој ног пра и сто риј ског на се ља. Су-
де ћи пре ма тро шним оста ци ма стам бе не ар хи тек ту ре, от кри ве на је са мо пе ри-
фе ри ја на се ља, са ја ма ма ко је су слу жи ле као скла ди шта, од но сно от пад не де-
по ни је. Кул тур ни слој је ве о ма ло ше очу ван, јер се на ла зио ве о ма плит ко и био 
је кон ти ну и ра но де ва сти ран ме ли о ри за ци јом и дру гим зе мља ним ра до ви ма, 
док су се ја ме мно го бо ље очу ва ле, за хва љу ју ћи то ме што су би ле ду бље уко па-
не. Ве ро ват но је овим ис ко па ва њем ис тра жен са мо пе ри фер ни део на се ља, јер 
би се, да је реч о цен трал ном де лу на се ља, чак и у слу ча ју ин тен зив не ме ли о ри-
за ци је от кри ло мно го ви ше оста та ка стам бе не ар хи тек ту ре. Пре ма ди стри бу-
ци ји на ла за, цен трал ни део ста ри јег на се ља мо гао би се оче ки ва ти ју го за пад но, 
а мла ђег на се ља се ве ро и сточ но од угро же не зо не. 

На ло ка ли те ту су кон ста то ва на два хо ри зон та ста но ва ња – ста ри ји, из 
пе ри о да с кра ја брон за ног и по чет ка гво зде ног до ба (Br D-Hа А), и мла ђи, из 
по зног ла тен ског пе ри о да (1. век пре н. е./1. в.). 

Ке ра мич ки на ла зи из ста ри јег сло ја по ка зу ју јак кул тур ни ути цај хи-
гел гре бер ком плек са, од но сно Бе ле гиш гру пе са се ве ра, ко ји по твр ђу ју да 
је Бе ле гиш кул ту ра би ла ва жан фак тор у ге не зи, од но сно раз во ју ло кал-
них кул тур них гру па из по зног брон за ног до ба, на шта је већ ука зи вао 
Н. Та сић.15 Пре ма раз ли чи тим ауто ри ма, ове кул тур не гру пе се дру га чи је 
на зи ва ју – за пад но срп ска ва ри јан та ва тин ске кул ту ре (М. Га ра ша нин),16 
Мој си ње-До бра ча хо ри зонт ва тин ске кул ту ре (М. Сто јић),17 или бре зјач ка 
кул ту ра (В. Фи ли по вић).18 

Мла ђи хо ри зонт на ло ка ли те ту, са на ла зи ма ка рак те ри стич ним за по зну 
ла тен ску кул ту ру, по твр ђу је да је и ова област би ла у зо ни те ри то ри је Скор-
ди ска, што је већ ра ни је прет по ста вље но, за хва љу ју ћи ла тен ским на ла зи ма 
из обли жњег Обре нов ца.19 Ову прет по став ку по др жа ва ју и исто риј ски из во-
ри ко ји го во ре о ши ре њу Скор ди ска пре ма ју гу, са сво је ма тич не те ри то ри је у 
срп ском По ду на вљу кра јем 2. и у 1. ве ку пре н. е.20 

14 Jo va no vić, Jo va no vić 1988, Т. XLVI/4–6. 
15 Та сић 1983, 95, 97. Слич но ми шље ње о по ре клу кул тур не гру пе по зног брон за ног до ба у 

се ве ро за пад ној Ср би ји де ле и А. Бу ла то вић и Ј. Стан ков ски (2012, 351–352).
16 Га ра ша нин 1973, 359.
17 Сто јић 1997, 138.
18 Фи ли по вић у штам пи.
19 Po po vić 1994, 17.
20 Pa pa zo glu 1969, 221. 
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Alek san dar BU LA TO VIĆ
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Ra di vo je AR SIĆ
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Vo ji slav FI LI PO VIĆ
InstituteofArchaeology,Belgrade

RE SCUE IN VE STI GA TI ONS RE SULTS ON COR RI DOR 11,
POTES 52–53 km, CM RU BI BRE ZA

– Sum mary –

Rescue archaeological investigations on the site Potes (Stretch) 52–53 km in Rubibreza near 
Lajkovac, as part of the rescue excavation on the Corridor 11 (Highway E–763), discovered a 
prehistoric settlement in two layers (the investigations were conducted by the Republic Institute 
for the Protection of Cultural Monuments – Belgrade and the Institute for the Protection of 
Cultural Monuments – Valjevo in June 2011). Ac cor ding to the ho u sing ar chi tec tu re fri a ble 
re ma ins, only so me pe rip he ral set tle ments we re fo und, with pits used as sto ra ge area or for 
wa ste dis po sal. The cul tu ral layer is po orly pre ser ved, as it was qu i te ne ar to the sur fa ce, thus 
de va sta ted due to land im pro ve ment ac ti vi ti es. On the ot her hand, the pits are well pre ser ved, 
as they we re much de e per. The ex ca va ti ons pro bably in ve sti ga ted only the pe rip he ral sec tion 
of the set tle ment, be ca u se if it was a cen tral sec tion, even un der in ten si ve land im pro ve ment 
ac ti vi ti es, much mo re of the set tle ment ar chi tec tu re wo uld ha ve been fo und. Ac cor ding to the 
di stri bu tion of the finds, the ear li er set tle ment cen tral sec tion co uld be si tu a ted to the so uth-
west, whi le the lat ter wo uld be to the north-east from the en dan ge red zo ne.

Two ho u sing ho ri zons we re fo und on the si te – the ear li er one, da ting from the la te Bron-
ze and early Iron Age (Br D-Ha A) and the lat ter one, da ting from the la te La Tène pe riod (1st 
cen tury B. C. – 1st cen tury A. D.).

The pot tery finds from the ear li er layer show a strong in flu en ce of the Hi gel gre ber gro up, 
that is a Be le giš gro up from the north, which con firms that the Be le giš Cul tu re had been a sig-
ni fi cant fac tor in the evo lu tion of the lo cal cul tu ral gro ups of the la te Bron ze Age – which was 
al ready in di ca ted by N. Ta sić. Ac cor ding to va ri o us aut hors, tho se cul tu re gro ups are re fer red 
to diff e rently – a We stern Ser bian va ri ant of the Va tin Cul tu re (M. Ga ra ša nin), Moj si nje-Do-
bra ča ho ri zon of the Va tin Cul tu re (M. Sto jić), or Bre zjak Cul tu re (V. Fi li po vić).

The lat ter ho ri zon, with the finds cha rac te ri stic to the la te La Tène cul tu re, con firms that the 
area had been part of the Scor di sci ter ri tory, which we al ready as su med, owing to the La Tène 
finds in the ne arby Obre no vac. Such as sump tion is al so sup por ted by hi sto ri cal so ur ces that say 
abo ut the spread of the Scor di sci so ut hwards, co ming from the ir ori gi nal lands in the Ser bian 
Da nu be re gion in the la te 2nd and the 1st cen tury B. C.

Keywords: re scue ex ca va ti ons, Cor ri dor 11, Laj ko vac Mu ni ci pa lity, Ru bi bre za, pot tery, pre hi-
story, me tal ages, pits.
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На пи то мом под руч ју бре го ви те Шу ма ди је на ла зе се број на ви ше слој на 
ар хе о ло шка на ла зи шта, ме ђу ко ји ма су за сту пље на и ан тич ка на се ља, сме-
ште на углав ном у рав ни ца ма, у до ли на ма шу ма диј ских ре ка.1 У до ба кла-
сич не рим ске др жа ве би ло је то под руч је рим ске про вин ци је Гор ње Ме зи је, 
a у ка сно ан тич ком пе ри о ду про вин ци је Пр ве Ме зи је.2 То ком ка сне ан ти ке, 
ка да је угро же ност бал кан ских про вин ци ја кул ми ни ра ла услед до бро по зна-
тих исто риј ских окол но сти (Се о бе на ро да), на се ља су се из пи то мих до ли на 
се ли ла на брд ске по ло жа је на ко ји ма је био мо гућ си гур ни ји жи вот и, што је 
нај ва жни је, би ло је мо гу ће ор га ни зо ва ње од бра не. Јед но од тих на се ља, на 
брд ским по ло жа ји ма у под руч ју Шу ма ди је, би ло је и утвр ђе на на се о би на у се-
лу До њи Ду бич, на по ло жа ју зва ном Гра дац, ко је се на ла зи у сре ди шњем де лу 
Гле дић ких пла ни на (кар та 1).

Гра дац је већ по ми њан у ар хе о ло шкој ли те ра ту ри упра во као ви син ско 
утвр ђе но на се ље, с тра го ви ма жи во та од 4. до 6. ве ка.3 Те ма овог ра да су на-
ла зи нов ца ко ји по ти чу са овог утвр ђе ња. Но вац са ло ка ли те та Гра дац већ 
је, та ко ђе, био те ма ра да о пре гле ду ар хе о ло шких на ла зи шта ка сно ан тич ких 

1 АрхеолошкиспоменицииналазиштауСрбији 1956.
2 MÓcsy 1970, 143–144.
3 Ра шко вић 2002a, 147; Ра шко вић 2002b, 38–39.
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и ра но ви зан тиј ских утвр ђе ња 
у око ли ни ма на сти ра Ка ле нић. 
Би ло је ре чи о пет при ме ра ка 
нов ца из 4. ве ка и јед ном при-
мер ку ко ва ном у 6. ве ку.4 

Не по бит на је чи ње ни ца 
да је нај ве ћи не до ста так срп-
ске ар хе о ло ги је не до вољ на ис-
тра же ност на ла зи шта. То се 
односи  и на ар хе о ло шки ло ка-
ли те т Гра дац, где ни су, до са да, 
вр ше на би ло ка ква ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња. При мер ци нов-
ца, пу бли ко ва ни 2009. гoдине, у 
Му зеј су до спе ли пу тем по кло-
на. Ме ђу тим, тих 6 при ме ра ка, 

ис по ста ви ло се, пред ста вља ју са мо део про на ђе ног нов ца. На и ме, за ну ми-
зма тич ку збир ку, На род ни му зеј Кру ше вац ус пео је да на ба ви 31 при ме рак 
нов ца са истог на ла зи шта, о че му ће се у овом ра ду и рас пра вља ти. 

Кон фи гу ра ци ја на ла зи шта Гра дац је за ни мљи ва. Реч је о ви син ском по-
ло жа ју ла ко до ступ ном са две стра не – са за пад не, из до ли не Љу бо стињ ске 
ре ке и се ла До њи Ду бич, али и из се ла Бо жу ро вац ко је је не што да ље, на 
ис точ ној стра ни Гле дић ких пла ни на. На ло ка ли те ту Гра дац из два ја се ку-
па сти врх. Ме ђу тим, са мо на се ље би ло је, са свим си гур но, не што ши ре и 
про стра ни је од из дво је ног вр ха. На те ре ну ло ка ли те та уоча ва се тра са од-
брам бе ног зи да ко ји окру жу је сам ку па сти врх и про стор под њим. Да нас се 
тај бе дем из два ја у про фи лу те ре на као ста за ко ја окру жу је ло ка ли тет (сл. 1). 
Про стор на ла зи шта се об ра ђу је, што има за по сле ди цу ва ђе ње ци глар ског 
ма те ри ја ла, ко ји се мо же ви де ти у не ко ли ко го ми ла на ло ка ли те ту (сл. 2). 

Ка ко се Гра дац на ла зи на Гле дић ким пла ни на ма, на овом ме сту мо же мо 
се под се ти ти и јед ног дав но из гу бље ног ар хе о ло шког на ла за. Реч је о рим-
ском нат пи су, про на ђе ном у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, не где на Гле дић ким 
пла ни на ма.5 У пи та њу је над гроб ни нат пис по све ћен из ве сном вој ни ку 4. 
ле ги је ко ја је, као што је то до бро по зна то, де ло ва ла на под руч ју Гор ње Ме-
зи је.6 Овај нат пис не мо же се за не ма ри ти ка да го во ри мо о ар хе о ло ги ји на 
под руч ју Гле ди ћа, про сто ру ко ји је ар хе о ло шки пот пу но не по знат. Сто га 
је, на осно ву на ших да на шњих скром них зна ња о ар хе о ло шој то по гра фи ји 
Шу ма ди је, уби ка ци ја ме ста овог на ла за не мо гу ћа. Гра дац у До њем Ду би чу 

4 Ра шко вић, То шић 2009, 74.
5 Ми ли ће вић 1876, 294.
6 Du ša nić 1976, 161–162.

Кар та 1 – Положај ло ка ли тета Гра дац
Map 1 – The Gra dac si te position
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упра во је јед но од рет ких на ла зи шта на под руч ју Гле ди ћа чи је је при су ство 
по твр ђе но у ар хе о ло шкој ли те ра ту ри. 

Кон фи гу ра ци ја те ре на на ло ка ли те ту Гра дац је та ква да не би би ло из-
не на ђу ју ће да се ов де про на ђу и оста ци из кла сич ног рим ског пе ри о да, јер 
но вац ко ји је са Град ца до спео у На род ни му зеј Кру ше вац све до чи о жи-
во ту на ло ка ли те ту у 3. и 4. ве ку. На и ме, два при мер ка нов ца по ти чу из 3. 
ве ка, док је реч углав ном о ко ва њи ма из 4. ве ка, од но сно о до бу вла да ра 
Кон стан ти но ве ди на сти је, па све до ко ва ња мо не та цар ског брат ског па ра 
Ва лен ти ни ја на и Ва лен са. Из у зе так чи ни је дан при ме рак, по ме ну тог и пу-
бли ко ва ног нов ца из 6. ве ка, ко ји све до чи о жи во ту у утвр ђе ном на се љу и у 
ра но ви зан тиј ском пе ри о ду, али ко га тре ба из дво је но и раз ма тра ти. 

Са став нов ца, као и чи ње ни ца да он по ти че са ре ла тив но уског про сто-
ра па ди не јед ног ви но гра да на са мом вр ху Град ца, упу ћу ју нас на за кљу чак 
о скуп ном на ла зу или о де лу рас ту ре не оста ве брон за ног нов ца. Што се ти-
че ве ли чи не нов ца, углав ном је реч о но ми на ли ма ве ли чи не Ае 3.б.

За сту пље но је 11 ков ни ца нов ца. Рим ска ков ни ца при сут на је у при-
мер ку ко ва ња нов ца ца ра Про ба (Т. I/2), а гал ска ков ни ца пре по зна је се у 
при мер ку ко ва ња за вре ме ца ра Вик то ри ну са (Т. I/1). Ово су и је ди на два 
при мер ка ко ва них банк но та 3. ве ка. Код оста лих 29 при ме ра ка брон за ног 
нов ца из 4. ве ка иден ти фи ку је мо ков ни це од Три е ра на за па ду, па до Ни-
ко ме ди је и Ки зи ка на ис то ку. Нај ви ше при ме ра ка нов ца, и то 14 ко ма да од 
укуп но 31, по ти че из ков ни це Си сци ја, а при сут ни су и при мер ци ко ва ња 
Три је ра, Акви ле је, Сир ми ју ма, Со лу на, Кон стан ти но по ља, Хе ра кле је, Ни-

Сл. 1 – Ло ка ли тет Гра дац, по глед са ју го и сто ка
Fig. 1 – Gra dac si te, so uth-east vi ew
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ко ме ди је и Ки зи ка, па је, да-
кле, за сту пље но де вет рим ских 
ков ни ца 4. ве ка. Мо жда се мо-
гу из дво ји ти, пре ма сво јим ре-
верс ним пред ста ва ма, при мер-
ци FEL TEMP RE PA RA TIO, и 
то тип с при ка зом ко ли бе (Т. 
VII/3) и тип с при ка зом два за-
ро бље ни ка (Т. II/3). 

На под руч ји ма бал кан ских 
про вин ци ја, па и про вин ци је 
Пр ве Ме зи је и окруж ја у ко јем 
се на ла зи и Гра дац у До њем Ду-
би чу, ја сно је да је цир ку ла ци ја нов ца то ком 4. ве ка те кла кон ти ну и ра но све 
до ве ли ких гот ских вој них успе ха ко је сим бо ли ше рим ска ка та стро фа у би-
ци код Ха дри ја но по ља 378. го ди не.7 На кон па да рим ске вла сти 378. го ди не 
до ла зи до ре дук ци је цир ку ла ци је нов ца. Мно га на се ља су до жи ве ла ра за ра-
ња, а мно га су и пот пу но за мр ла.8

О том тур бу лент ном вре ме ну нај бо ље нам све до че на ла зи нов ца, из ме-
ђу оста лог, и у на шем при ме ру из До њег Ду би ча, те мо же мо да кон ста ту је мо 
од су ство нов ца ко ји се да ту је на кон 378. го ди не. 

На лаз јед ног при мер ка нов ца из пе ри о да ра не Ви зан ти је, од но сно већ 
пу бли ко ва ног ко ва ња Ју сти на II, упу ћу је нас на закључак да се жи вот у на-
се љу Гра дац у Гле ди ћи ма на ста вио. Ва жно је ис та ћи да је но вац Ју сти на II, 
с под руч ја уну тра шњо сти Ср би је, обич но нај по зни је ко ва ње ко је на ла зи мо 
на ло ка ли те ти ма ра но ви зан тиј ских на се ља. То је опет по сле ди ца ка та стро-
фе ко ја је у то ку ава ро-сло вен ских про до ра, кра јем 6. ве ка, за де си ла Бал кан-
ско по лу о стр во. 

Ка та лог:

Гал ска ков ни ца
     (Т. I/1)
Вик то ри нус   270–271. го ди на 
1)     IMP C VIC TO RINVS AVG
     PRO VI DEN TIA AVG
     RIC-61
     R = 1,85 cm; те жи на = 3,10 g

7 Ива ни ше вић 1986, 44–58. 
8 Зе че вић 2002.

Сл. 2 – Ло ка ли тет Гра дац, ци глар ски ма те ри јал
Fig. 2 – Gra dac si te, brick ma te rial
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RO MA 
     (Т. I/2)
Проб     278. го ди на
2) R (по лу ме сец) E   IMP PRO-BUS AVG
     SOL-I IN VIC TO
     RIC-202
     R = 2,30 cm; те жи на = 3,70 g

TRI ER
     (Т. I/3)
Крисп    317–326. го ди на
3) STR    IVL CRI SPUS NOB CA ES
     BE A TA TRAN-QVIL LI TAS
     VOT-IS-XX
     RIC-308
     R = 2,1 cm; те жи на = 3,6 g

     (Т. I/4)
Крисп    317–326. го ди на
4) STR    IVL CRI SPUS NOB CA ES 
     BE A TA TRAN-QVIL LI TAS
     VOT-IS-XX
     RIC-308
     R = 2,1 cm; те жи на = 3,2 g

     (Т. II/1)
Кон стан тин II   321. го ди на
5) STR•    CON STAN TINVS IVN NOB C
     BE A TA TRAN-QVIL LI TAS
     VOT-IS-XX
     RIC-312
     R = 1,9 cm; те жи на = 2,9 g

     (Т. II/2)
Кон стан тин I   321. го ди на
6) PTR•    CON STANT-INVS AVG
     BE A TA TRAN-QVIL LI TAS
     VOT-IS-XX
     RIC-341
     R= 2,0 cm; те жи на = 2,55 g
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AQ VI LE IA 
     (Т. II/3)
Кон стан ци је II   346–350. го ди на
7) АQS    DN CON STAN-TIVS PF AVG
     FEL TEMP-RE PA RA TIO
     LRBC II-884
     R = 2,1 cm; те жи на = 4,6 g

     (Т. II/4)
Ва лен ти ни јан I   364–367. го ди на 
8) A    DN VA LEN TI NI-ANVS PF AVG
SMAQ    SEC VTI TAS RE IPVBLI CAE
     LRBC II-967
     R = 1,9 cm; те жи на = 1,8 g

SI SCIA 
     (Т. III/1)
Крисп    317–326. го ди на
9) ASIS (по лу ме сец)  IVL- CRISPVS NOB CA ES
     VIRTVS-EXERC/S-F/HL
     RIC- 130
     R = 2,1 cm; те жи на = 4,2 g

     (Т. III/2)
Кон стан тин II   321–324. го ди на
10) ASIS    CON STAN TINVS IVN NOB C
     CA E SAR NO STRO RUM
     VOT/X
     RIC-182/4
     R = 1,8 cm; те жи на = 2,9 g

     (Т. III/3) 
Кон стан тин I   324–330. го ди на 
11) BSIS (по лу ме сец)  CON STAN TI-NVS AVG
     PRO VI DEN-TI AE AVGG
     LRBC I-737
     R = 1,8 cm; те жи на = 1,8 g
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     (Т. III/4)
Кон стан тин II   324–330. го ди на
12) •SIS (по лу ме сец)  FL IVL CON STAN TINVS NOB C
     PRO VI DEN-TI AE CA ESS
     LRBC II-740
     R = 1,8 cm; те жи на = 1,8 g

     (Т. IV/1) 
URBS RO MA   324–330. го ди на 
13) ГSIS    Ву чи ца и бли зан ци
     URBS RO MA
     LRBC I-745
     R = 1,8 cm; те жи на = 1,6 g

     (Т. IV/2)
Кон стан тин I   335–337. го ди на
14) ASIS*    DN CON STAN TI-NVS MAX AVG
     GLOR-IAEXER-CITVS 1
     LRBC I-759
     R = 1,7 cm; те жи на = 1,8 g

     (Т. IV/3)
Кон стан ци је II   355–361. го ди на
15) ASIS (сим бол му ње)  DN CON STAN-TIVS PF AVG
     FEL TEMP-RE PA RA TIO
     LRBC II-1228
     R = 1,8 cm; те жи на =1,9 g

     (Т. IV/4)
Кон стан ци је II   355–361. го ди на
16) M    DN CON STAN-TIVS PF AVG
 ASISD    FEL TEMP-RE PA RA TIO 
     LRBC II-1236
     R = 1,8 cm; те жи на =2,25 g

     (Т. V/1)
Ва лен ти ни јан I   364–367. го ди на 
17) •BSISC    DN VA LEN TI NI-ANVS PF AVG
     GLO RIA RO-MA NORVM
     LRBC II-1278
     R = 1,7 cm; те жи на = 1,95 g 
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     (Т. V/2)
Ва лен ти ни јан I   364–367. го ди на
18) R    DN VA LEN TI NI-ANVS PF AVG
 •ASISC    SEC VTI TAS RE IPVBLI CAE
     LRBC II-1302
     R = 1,8 cm; те жи на = 1,9 g 

     (Т. V/3)
Ва лен ти ни јан I   367–375. го ди на
19) R    DN VA LEN- PF AVG
 •ASISC     SEC VRI TAS RE IPVBLI CAE
     LRBC II-1303
     R = 1,8 cm; те жи на = 1,9 g 

     (Т. V/4)
Ва лен ти ни јан I   367–375. го ди на
20) D    VA LEN TI NI-ANVS PF AVG
 *A SISC    SEC VRI TAS RE IPVBLI CAE
     LRBC II-1308
     R= 1,7 cm; те жи на =2,0 g 

     (Т. VI/1)
Ва лен ти ни јан I   367–375. го ди на
21)   *    DN VA LEN TI NI-ANVS PF AVG
 М R
  • O   GLO RIA RO-MA NORVM
 B S I S C   LRBC II-1349
     R = 1,8 cm; те жи на = 2,0 g

     (Т. VI/2)
Ва лен ти ни јан I   367–375. го ди на
22)   *    DN VA LEN TI NI-ANVS PF AVG
 М R
  • O   GLO RIA RO-MA NORVM
 B S I S C   LRBC II-1349
     R = 1,8 cm; те жи на = 2,0 g
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SIR MI UM
     (Т. VI/3)
Ју ли јан    361–363. го ди на
23) ASIRM    DN FL CL IVLI-ANVS PF AVG,
     VOT X MVLT XX
     LRBC II-1619
     R = 1,9 cm; те жи на = 3,42 g 

THES SA LO nI CA 
     (Т. VI/4)
Кон стан ци је II   324–330. го ди на
24) SMTSA    CON STAN TINVS ISN NOB C
     PRO VI DEN-TI AE CA ESS
     LRBC I-815
     R = 1,9 cm; те жи на = 3,6 g 

     (Т. VII/1)
Кон стан ци је II   330–335. го ди на
25) SMTSA    CON STAN TINVS IVN NOB C 
     GLO RI-A EXER-CITVS 2 st. s
     LRBC I-841
     R= 1,8 cm; те жи на =2,50 g 

     (Т. VII/2)
Кон стан ци је II   330–335. го ди на
26) SMTSГ     FL IVL CON STAN TIVS NOB C
     GLO RI-A EXER-CITVS
     LRBC I-847
     R = 1, 8 cm; те жи на = 2,0 g

     (Т. VII/3)
Кон стан ци је II   346–350. го ди на
27) TE SA    DN CON STAN-TIVS PF AVG
     FEL TEMP RE PA RA-TIO
     LRBC II-1635
     Rc= 2,1 cm; те жи на = 3,9 g
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COn STAn TI nO PO LIS 
     (Т. VI II/1)
Кон стан тин I   324–330. го ди на
28) CONSB    CON STAN TI-NVS MAX AVG
     GLOR-IAEXERC-ITVS 2
     LRBC I-1005
     R = 1,85 cm; те жи на = 1,9 g

HE RA CLEA
     (Т. VI II/2)
URBS RO MA   330–335. го ди на
29) SMHE    Ву чи ца и бли зан ци
     URBS RO MA
     LRBC I-902
     R = 1,65 cm; те жи на = 1,70 g

CYZI CUS
     (Т. VI II/3)
Ли ци ни је    317–320. го ди на
30) SMK    IMP LI CI-NIVS AVG
     IOVI CONS-ER VA TO RI AVGG
     де сно ве нац-ле во S
     RIC-8
     R = 1,80 cm; те жи на = 3,60 g

nI CO ME DIA
     (Т. VI II/4)
Кон стан тин I   335–337. го ди на
31) SMNΔ    DV CON STAN TI-NVS PT AVG
     Ква дри га
     LRBC I-1132
     R = 1,50 cm; те жи на = 1,60 g
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Та бла I – 1) Вик то ри нус, 270–271; 2) Проб, 278; 3) Крисп, 317–326;  
4) Крисп, 317–326. 

Pla te I – 1) Vic to ri nus, 270–271 AD; 2) Pro bus, 278 AD; 3) Cri spus, 317–326 AD;  
4) Cri spus 317–326 AD

1

2

3

4
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Та бла II – 1) Кон стан тин II, 321; 2) Кон стан тин I, 321; 3) Кон стан ци је II, 346–350;  
4) Ва лен ти ни јан I, 364–367.

Pla te II – 1) Con stan ti ne II, 321 AD; 2) Con stan ti ne I, 321 AD; 3) Con stan ti us II, 346–350 AD;  
4) Va len ti nian I, 364–367 AD

1

2

3

4
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Та бла III – 1) Крисп, 317–326; 2) Кон стан тин II, 321–324; 3) Кон стан тин I, 324–330;  
4) Кон стан тин II, 324–330.

Pla te III – 1) Cri spus, 317–326 AD; 2) Con stan ti ne II, 321–324 AD; 3) Con stan ti ne I, 324–330 AD;  
4) Con stan ti ne II, 324–330 AD

1

2

3

4



56

ДушанРашковић

Та бла IV – 1) URBS RO MA, 324–330; 2) Кон стан тин I, 335–337; 3) Кон стан ци је II, 355–361;  
4) Кон стан ци је II, 355–361.

Pla te IV – 1) URBS RO MA, 324–330 AD; 2) Con stan ti ne I, 335–337 AD; 3) Con stan ti us II, 355–361 
AD; 4) Con stan ti us II, 355–361 AD

1

2

3

4
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Та бла V – 1) Ва лен ти ни јан I, 364–367; 2) Ва лен ти ни јан I, 364–367; 3) Ва лен ти ни јан I, 367–375;  
4) Ва лен ти ни јан I, 367–375. 

Pla te V – 1) Va len ti nian I, 367–375 AD; 2) Va len ti nian I, 364–367 AD; 3) Va len ti nian I, 367–375 AD;  
4) Va len ti nian I, 367–375 AD

1

2

3

4
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Та бла VI – 1) Ва лен ти ни јан I, 367–375; 2) Ва лен ти ни јан I, 367–375; 3) Ју ли јан, 361–363;  
4) Кон стан ци је II, 324–330.

Pla te VI – 1) Va len ti nian I, 367–375 AD; 2) Va len ti nian I, 367–375 AD; 3) Ju lian, 361–363 AD;  
4) Con stan ti us II, 324–330 AD

1

2

3

4
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Та бла VII – 1) Кон стан ци је II, 330–335; 2) Кон стан ци је II, 330–335;  
3) Кон стан ци је II, 346–350.

Pla te VII – 1) Con stan ti us II, 330–335; 2) Con stan ti us II, 330–335;  
3) Con stan ti us II, 346–350.

1

2

3
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Та бла VIII – 1) Кон стан тин I, 324–330; 2) URBS RO MA, 330–335; 3) Ли ци ни је, 317–320;  
4) Кон стан тин I (Di vus), 335–337.

Pla te VIII – 1) Con stan ti ne I, 324–330; 2) URBS RO MA, 330–335; 3) Li ci ni us, 317–320;  
4) Con stan ti ne I (Di vus), 335–337.

1

2

3

4
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Du šan RA ŠKO VIĆ
NationalMuseum,Kruševac

COIN FINDS IN THE GRA DAC SI TE,
THE DO NJI DU BIČ VIL LA GE, THE GLE DIĆ KE MO UN TA INS

– Sum mary –

For ti fied set tle ment of Gra dac in the vil la ge of Do nji Du bič, da ting from the la te An ti qu ity 
and early Byzan ti ne pe riod, is a si te on an ele va ted gro und in the so uth-eastern part of the Gle dić 



62

ДушанРашковић

Mo un ta ins. The for ti fi ca tion re ma ins can be seen on the mo un tain slo pes, whi le on the sur ro un ding 
cul ti va ted land par cels ar cha e o lo gi cal ar te facts can be fo und. The most in te re sting find is the co ins. 
This pa per pre sents 31 co ins from the 3rd and 4th cen tu ri es – 2 from the 3rd cen tury and 29 from the 
4th cen tury, by the year 378. The co ins co me from the mints in Tri er in the west, to Ni co me dia and 
Cyzi cus in the east. Most of them co me from Si scia, 14 co ins.

Keywords: Gle dići, Do nji Du bič, late Antiquity, copper co ins, 3rd and 4th cen tu ri es.
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903/904"652/653"(497.11) 

„ЈЕРИНИН ГРАД“ У СЕЛУ ВОЈСКА КОД СВИЛАЈНЦА 
– ископавања у 2012. години –*

Апстракт:Прва археолошка ископавања у општиниСвилајнац обављена су у јесен
2012. годинеуоквирупројектаАрхеолошконаслеђеСвилајнца.Навишеслојномлока
литетуЈерининградуселуВојска,отварањемтрисондеоткривенисуостацибедема
утврђењаидобијениподациостратиграфијиналазишта.Покретниналазиговорео
постојањунасељаодпериодастаријеггвозденогдоба,прекоантике/рановизантијског
периодадосредњегвека.

Кључнеречи:утврђење,стратиграфијалокалитета,керамика,каснаантика,рано
византијскипериод,9–11.век,Багрданскитеснац,СредњеПоморавље,Свилајнац.

Упр кос из у зет ном ге о граф ском по ло жа ју, за хва љу ју ћи ко ме је, пре ма до-
са да шњим са зна њи ма, те ри то ри ја да на шње оп шти не Сви лај нац1 би ла у кон-
ти ну и те ту на се ље на то ком про те клих 6–7000 го ди на, ово под руч је ни ка да 
ни је би ло пред мет ар хе о ло шких ис тра жи ва ња. 

Пред ме ти ма те ри јал не кул ту ре, от кри ва ни при ли ком зе мља них ра до ва, 
по вре ме но би на ла зи ли пут до му зе ја у Ср би ји, на пр вом ме сту За ви чај ног 
му зе ја у Ја го ди ни, и до би ја ли зна чај но ме сто ме ђу екс по на ти ма стал не по-
став ке. По след њих де це ни ја уче ста ла по ја ва нео вла шће них, „ди вљих“ ис ко-
па ва ња ре зул ти ра ла је жа ло сном сли ком угро же но сти не ких од нај зна чај ни-
јих ло ка ли те та са ове те ри то ри је. На ме ти пљач ка ша у овој обла сти нај че шће 
се на ла зи упра во ло ка ли тет Је ри нин град у се лу Вој ска.

Је ри нин град у ата ру се ла Вој ска, ви ше слој но на се ље из пра и сто ри је, ан-
ти ке и сред њег ве ка, сме ште но је на уз ви ше њу Чу ка ра – Гра дац (ко та 248 m), 

* Текст је ре зул тат ра да у окви ру про јек та За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни Археолошкона
слеђе Свилајнца (С. До дић), по др жа ном од стра не Ми ни стар ства кул ту ре РС, ев. бр. 
451–04–64/2012–02.

1 За ви чај ни му зеј Ја го ди на сво ју де лат ност оба вља на те ри то ри ји че ти ри оп шти не Сред-
њег По мо ра вља, Ре са ве и Лев ча – Ја го ди на, Сви лај нац, Де спо то вац и Ре ко вац.
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на ула зу у Ба гр дан ски те снац, на ме сту са ко јег се кон тро ли шу кре та ња до ли-
ном Ве ли ке Мо ра ве (сл. 1). Ло ка ли тет по ми ње још Ста но је Ми ја то вић у сво јој 
сту ди ји о Ре са ви, на во де ћи: „У Чу ка ри или Гра цу је раз ва ли на, ко ја је не ка да 
би ла град; ту је бо ра ви ла вој ска, ко ја је мо три ла на кре та ње не при ја те ља мо-
рав ском до ли ном. Ту се да нас на ла зе ста ри нов ци и дру ге ста ри не“.2

У фон до ви ма За ви чај ног му зе ја чу ва ју се број ни по вр шин ски на ла зи са 
овог ло ка ли те та, при ку пље ни то ком ре ког но сци ра ња или по кло ном на ла за-
ча. По ред уло ма ка пра и сто риј ске, ан тич ке и 
сред њо ве ков не ке ра ми ке,3 ме ђу ко ји ма су и 
де ло ви гер ман ске по су де укра ше не пе ча ће-
ним ор на мен том,4 са Је ри ни ног гра да по ти чу 
и број ни при мер ци ан тич ког и ви зан тиј ског 
нов ца, де ло ви коњ ске опре ме,5 оруж ја,6 као и 
из у зе тан на лаз олов ног пе ча та из 11. ве ка.7

2 Ми ја то вић 1930, 195.
3 Брм бо лић 2003, 289, Т. IV/12–14; До дић 2011, 8, кат. бр. 5, 6.
4 До дић 2011, 9, кат. бр. 7. Тер мин „гер ман ско“ од но си се на на чин укра ша ва ња, у сми слу 

сти ла, а не ет нич ког од ре ђе ња, уп: Cur ta 2007.
5 До дић 2011, 8, кат. бр. 4.
6 Vet nić 1983, 142, Pl. V/5; До дић 2011, 11, кат. бр. 9.
7 Mak si mo vić, Kr sma no vić 2008; До дић 2011, 10, кат. бр. 8.

Сл. 1 – а) Ге о граф ски по ло жај ло ка ли те та Је ри нин град; б) де таљ то по граф ске кар те 
Fig. 1 – a) Je ri na’s Town ge o grap hi cal po si tion; b) to po grap hic map, de tail
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Не ка да ви дљи ви ар хи тек тон ски оста ци да нас су је два при мет ни у од су-
ству ве ге та ци је. Пре ма до ку мен та ци ји За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни и све-
до че њу ме шта на, до пре три де се так го ди на на за пад ној па ди ни уз ви ше ња 
био је очу ван зид (мо жда за пад ни бе дем утвр ђе ња) у ду жи ни око 10 m и 
ви си не до 0,5 m.

Че ста пре ко па ва ња овог ло ка ли те та до при не ла су уру ша ва њу го то во 
свих ви дљи вих ар хи тек тон ских оста та ка. По сту пак за шти те по кре нут је 
2009. го ди не, ка да су еки пе За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Кра гу-
јев ца и За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни оба ви ле си сте мат ска ре ког но сци ра ња 
те ри то ри је Оп шти не Сви лај нац. Том при ли ком, ре ги стро ва но је пе де се так 
ар хе о ло шких ло ка ли те та, а као при о ри тет у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма, пре ма 
сте пе ну угро же но сти, зна чај ним по вр шин ским на ла зи ма и по ло жа јем из дво-
јио се Је ри нин град. 

Као ре зул тат за јед нич ког про јек та За ви чај ног му зе ја Ја го ди на и Цен-
тра за кул ту ру Сви лај нац,8 по чет ком 2011. го ди не, ре а ли зо ва на је из ло жба 
АрхеолошконаслеђеСвилајнца,каоилу стра тив ни из ве штај до та да шњих са-
зна ња о ар хе о ло ги ји тог кра ја и пред ста вљен је план бу ду ћих ис тра жи ва ња 
у овој оп шти ни.

* * *

Пр ва кам па ња ар хе о ло шких ис ко па ва ња на ло ка ли те ту Је ри нин град у 
се лу Вој ска, усме ре на на до би ја ње по да та ка о стра ти гра фи ји на ла зи шта, ре а-
ли зо ва на је у пе ри о ду од 15. ок то бра до 6. но вем бра 2012. го ди не.9 У овој фа зи 
ис тра жи ва ња, због огра ни че них фи нан сиј ских сред ста ва, ни је би ло мо гућ-
но сти за из ра ду ге о дет ске под ло ге и си ту а ци о ног пла на на ла зи шта. 

За по ста вља ње сон ди на овом шу мо ви том уз ви ше њу ода бра ни су пла тои 
без гу сте ве ге та ци је и тра го ва де ва ста ци је не до зво ље ним ис ко па ва њи ма. 

Сон да 1, тач ни је ров ди мен зи ја 1 х 4 m, отво ре на је на се ве ро за пад ној 
стра ни утвр ђе ња, управ но на прет по ста вље ни бе дем, чи ји су се тра го ви мо гли 
на слу ти ти у кон фи гу ра ци ји те ре на. У овом ро ву от кри вен је ка ме ни зид де-
бљи не 1,35 m, зи дан креч ним мал те ром, са два ли ца и очу ва ном ви си ном 1,00–
1,25 m. Ли ца зи да из ве де на су при те са ним ка ме ном у не пра вил ним ре до ви-
ма, а ис пу на зи да од сит ни јег ло мље ног ка ме на за ли ве ног креч ним мал те ром  

8 По кро ви те љи про јек та бр. 451–04–693/2010–03 Ми ни стар ство кул ту ре РС и Скуп шти на 
оп шти не Сви лај нац.

9 Чла но ви ар хе о ло шке еки пе: Сми ља на До дић, ви ши ку стос ар хе о лог За ви чај ног му зе ја 
Ја го ди на, ру ко во ди лац ис ко па ва ња; Ми ло ван Ри стић, ар хи тек тон ски тех ни чар За во-
да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Кра гу јев цу – тех нич ки цр тач, фо то граф; Не ве на 
Цвет ко вић, ку стос па ле он то лог За ви чај ног му зе ја – об ра да ар хе о зо о ло шког ма те ри ја-
ла; Жи во та Ми ла но вић, кoнзервација по крет них на ла за; Алек сан дра Су бо тић из Бе о-
гра да – цр те жи по крет ног ма те ри ја ла. Про је кат је у свим фа за ма не се бич но по ма га ла 
по ро ди ца г. Дра гу ти на Ста ној ло ви ћа, пред став ни ка Еко-тур са из Вој ске.
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(сл. 2). На осно ву от кри ве ног де ла зи да у сон ди 1 мо же се за кљу чи ти да је 
зид по ста вљен и зи дан на сте ни (ни је кон ста то ван те мељ ни ред осло њен на 
сте ну) (Т. V).

Ис тра жи ва ња у сон ди 1 ука за ла су на на чин зи да ња бе де ма утвр ђе ња и мо-
гућ но сти за ње го во да то ва ње. Стра ти граф ска сли ка по ка зу је да се ис под тан-
ког сло ја ху му са на ла зи слој све тло мр ке зе мље са гра ђе вин ским шу том и спо-
ра дич ним на ла зи ма ка сно ан тич ке ке ра ми ке, а у овој сон ди, у шу ту ван бе де ма 
про на ђен је и је ди ни пра и сто риј ски на лаз са ово го ди шњих ис ко па ва ња.

Ис тра жи ва ња у сон ди 2, ди мен зи ја 3 х 3 m (T. VI), отво ре ној у сре ди шњем 
де лу утвр ђе ња (сл. 3), при ка за ла су сле де ћу стра ти граф ску си ту а ци ју: слој ху му-

са са до ста ло мље ног ка ме-
на, на ро чи то у сре ди шњем 
де лу сон де, пра ти ве ћа 
кон цен тра ци ја сред њо ве-
ков не ке ра ми ке. У сло ју 
там но мр ке зе мље са до ста 
круп ног ка ме на из ме шан 
је ке ра мич ки ма те ри јал, па 
по ред сред њо ве ков не на и-
ла зи мо и на улом ке ка сно-
ан тич ке/ра но ви зан тиј ске 
грн ча ри је и опе ке, као и 
на ме тал не на ла зе 4. ве ка. 
У ис точ ном де лу сон де, уз 
сам ис точ ни про фил, кон-
ста то ва но је до ста фраг-
ме на та зид ног ле па, са 
објек та чи је кон ту ре у овој 
сон ди ни су уоче не. У сло-
ју жу те гли но ви те зе мље 
са до ста сит ног дро бље ног 
ка ме на ни је би ло по крет-
них на ла за. 

На ју жној па ди ни 
ло ка ли те та, при бли жне 
ори јен та ци је ис ток–за-
пад (сл. 4), отво ре на је 
сон да 3, ди мен зи ја 3 х 1,5 
m (T. VII). Иако без зна-

чај ни јих ар хи тек тон ских оста та ка, ис тра жи ва ња у овој сон ди до при не ла су 
са гле да ва њу стра ти гра фи је ло ка ли те та (сл. 5). У тан ком сло ју ху му са про-
на ђе на је ве ћа ко ли чи на сред њо ве ков не ке ра ми ке, као и фраг ме на та опе-

Сл. 2 a, б – Сон да 1, бе дем утвр ђе ња
Fig. 2 a, b – Test pit 1, for ti fi ca tion ram parts
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ке, ме ђу ко ји ма је и јед на са оти ском псе ће ша пе. На улом ке сред њо ве ков-
не ке ра ми ке спо ра дич но се на и ла зи и у сле де ћем сло ју там но мр ке зе мље, 
а ве ћи део по крет ног 
ма те ри ја ла чи не фраг-
мен ти ра но ви зан тиј-
ске ке ра ми ке, ста кла 
и при мер ци на ки та. У 
овом сло ју спо ра дич но 
су на ла же ни ко ма ди ћи 
ле па и мал те ра. Нај-
ста ри ји слој у сон ди 3 
је слој гра ђе вин ског 
шу та са мно го ло мље-
ног ка ме на, фраг ме на-
та ан тич ке ке ра ми ке и 
зид ног ле па, на ро чи то 
у ис точ ном де лу сон де, 
а са го ми лом круп ног 
об ру ше ног ка ме ња у 
за пад ном де лу сон де. У 
ју го и сточ ном де лу, уз ју жни про фил сон де 3, кон ста то ва ни су спо ра дич ни 
ко ма ди га ре жи и пе пе ла. На ре ла тив ној ду би ни од 1,5 m до шло се до сте не.

* * *

Је ди ни на лаз из пр ве кам па ње ис тра жи ва ња, ко ји се мо же до ве сти у ве зу са 
пра и сто риј ском фа зом жи во та на Је ри ни ном гра ду, је сте уло мак зде ле „Ба са ра-
би“ ти па (8–6. век п. н. е.) (T. I/6), про на ђен на се ве ро за пад ној па ди ни ло ка ли те та. 

Сл. 3 – Сон да 2, осно ва III о. с.
Fig. 3 – Test pit 2, plan III

Сл. 4 – Сон да 3, осно ва II о. с.
Fig. 4 – Test pit 3, plan II

Сл. 5 – Сон да 3, ис точ ни про фил
Fig. 5 – Test pit 3, east pro fi le
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Ар хи тек тон ски оста ци от кри ве ни у сон ди 1 пред ста вља ју део бе де ма ка-
сно ан тич ког утвр ђе ња 4–5. ве ка. Са др жај овог кул тур ног хо ри зон та чи ни-
ли су, ве ћим де лом, на ла зи ке ра ми ке, њих 251 или 26% укуп но про на ђе них 
фраг ме на та по су да на ло ка ли те ту. Осим ло на ца (76%), при сут ни су и пи то си, 
по клоп ци и зде ле (T. I/7–10; T. II). Осим ке ра ми ке, овом хо ри зон ту при па да и 
на лаз кр ста сте фи бу ле, нов чић из 4. ве ка, ме тал ни пред мет не по зна те на ме не 
и не ко ли ко ка ме них алат ки – бру се ви и жр вањ (T. I/1, 2, 5). 

По крет ни ма те ри јал ра но ви зан тиј ског пе ри о да (6. век), пред ста вље ног 
сло јем там но мр ке зе мље, де бљи не око 50 cm, чи ни 369 фраг ме на та ке ра мич ких 
по су да (37% укуп ног бро ја фраг ме на та). Лон ци (209 фраг ме на та) чи не 57% на-
ла за ра но ви зан тиј ске ке ра ми ке, а у не што ве ћем бро ју (19%) при сут ни су улом-
ци ам фо ра укра ше ни че шља стим ор на мен том (T. III). Од оста лих на ла за, ко ји 
се мо гу до ве сти у ве зу са овим хо ри зон том, по ме ну ће мо брон за ну ал ку (T. I/3), 
тра ка сти пр стен (T. I/4) и не ко ли ко фраг ме на та ста кле них по су да. 

Сред њо ве ков ни кул тур ни хо ри зонт ка рак те ри ше слој ху му са, рас тре си-
те цр не до там но мр ке зе мље, де бљи не до 20 cm. Ње гов са др жај чи не, у нај ве-
ћој ме ри, улом ци грн ча ри је, укуп но 358, што је 37% це ло куп ног ке ра мич ког 
ма те ри ја ла. Нај ве ћи број по су да (T. IV), чак 97%, чи не лон ци, док су ме ђу 
оста лим по крет ним на ла зи ма фраг мен ти по кло па ца/зде ла и цре пу ља. По-
су де су ра ђе не на спо ром ви тлу, од гли не по ме ша не са пе ском, ли ску ном и 
ре ђе шкољ ком, пре те жно мр ке, сивo-мр ке бо је и окер ни јан си. Укра ше не су 
че шљем, ви ше стру ким хо ри зон тал ним или та ла са стим ли ни ја ма, а на по-
је ди ним при мер ци ма ор на мент је из ве ден убо ди ма че шља или за ши ље ном 
алат ком. При сут ни су и фраг мен ти ло на ца ко ји има ју ве ли ку ам пли ту ду ва-
лов ни це, као и пла стич на ре бра ком би но ва на са плит ким уре зи ма. И по ред 
не до стат ка за тво ре не ар хе о ло шке це ли не на ла зи грн ча ри је мо гу да пру же 
нео п ход не по дат ке за утвр ђи ва ње аре а ла сред њо ве ков ног на се ља и по зи ци ја 
на се о би на, бу ду ћи да на ис тра же ним по вр ши на ма ни је би ло ве ли ког спи-
ра ња. Ова кав ке ра мич ки ре пер то ар сре ће се на број ним ло ка ли те ти ма 9–11. 
ве ка ши ром Ср би је,10 ме ђу њи ма и на на ла зи шти ма Сред њег По мо ра вља.

Осим ке ра ми ке, зна ча јан број по крет них на ла за са Је ри ни ног гра да чи не 
фраг мен ти жи во тињ ских ко сти ју. Са ку пље но је 427 фраг ме на та ко сти ју си-
са ра и де вет фраг ме на та ри бљих ко сти ју. Де таљ на так со ном ска и та фо ном ска 
ана ли за са ку пље них жи во тињ ских оста та ка, као и кон тек сту ал на ана ли за, 
би ће оба вље на са уве ћа њем узор ка у на ред ним кам па ња ма ис тра жи ва ња.11

10 Ма ној ло вић Ни ко лић 2001, 383, Т. V; Бу лић 2003; Јан ко вић 2005.
11 У пре ли ми нар ној ана ли зи фа у ни стич ких оста та ка из дво је ни су при мер ци за ко је се 

мо же утвр ди ти ко ме де лу ске ле та и ко ме так со ну при па да ју. За 98 при ме ра ка (ви ше 
од 20% укуп ног фа у нал ног узор ка) би ло је мо гу ће од ре ди ти при пад ност од ре ђе ној 
жи во тињ ској вр сти. Нај ве ћи број иден ти фи ко ва них вр ста про на ђен је у сон ди 2.

 Ме ђу од ре ђе ним при мер ци ма пре о вла ђу ју оста ци до ма ћих жи во ти ња, на пр вом ме-
сту сви ње (Susdomesticus), a за тим до ма ћег го ве че та (Bos taurus) и ов це/ко зе (Ovis/
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* * *

По да ци до би је ни пр вим ис ко па ва њи ма на Је ри ни ном гра ду у се лу Вој-
ска по твр ђу ју да се на овом стра те шки ва жном ме сту то ком ве ко ва на ла зи-
ла утвр да ко ја је шти ти ла ко му ни ка ци ју до ли ном Ве ли ке Мо ра ве. На овом 
сте пе ну ис тра же но сти мо же мо прет по ста ви ти по сто ја ње гра дин ског на се ља 
ста ри јег гво зде ног до ба, чи ји је по го дан по ло жај ис ко ри шћен за по ди за ње 
ка сно ан тич ког/ра но ви зан тиј ског утвр ђе ња 4–6. ве ка. По себ на па жња у бу-
ду ћим ис тра жи ва њи ма би ће усме ре на на утвр ду и не кро по лу 6. ве ка, бу ду ћи 
да су но ви ја ис тра жи ва ња зна чај но про ме ни ла до са да шњу ин тер пре та ци ју 
на ме не ових утвр ђе ња.12 

Као и на Је ри ни ном гра ду, у ата ру се ла Гор њи Ми ше вић – Ста ро се ло код 
Ја го ди не13 – жи вот на овом ло ка ли те ту об но вљен је у пе ри о ду од 9 до 11. ве ка, 
слич но број ним ра но сред њо ве ков ним на се љи ма на ста ри јим брд ским утвр-
ђе њи ма ши ром Ср би је.14 

По че так ар хе о ло шких ис тра жи ва ња овог ви ше стру ко зна чај ног ло ка-
ли те та, упр кос ре ла тив но скром ним сред стви ма и ве ли ким огра ни че њи ма 
по пи та њу фи зич ке рад не сна ге, ис пу нио је по чет на оче ки ва ња. До би је ни су 
по да ци о стра ти гра фи ји на ла зи шта и пла ни ра на су сон да жна ис тра жи ва ња 
и у 2013. го ди ни. На ста вак ра до ва на от кри ва њу и за шти ти ар хи тек тон ских 
оста та ка на Је ри ни ном гра ду до при не ће бу ду ћој пре зен та ци ји ло ка ли те та.15

Capra). Оста ци ди вљих жи во ти ња пред ста вље ни су углав ном по је ди нач ним при-
мер ци ма, као што је до ња ви ли ца да бра (Castorfiber) и оч њак мр ког ме две да (Ursus
arctos). Оста ци је ле на (Cervuselaphus) су не што број ни ји. Та ко ђе, уста но вље но је и 
при су ство ди вље сви ње (Susscrofa).

 По ред оста та ка си са ра, са ку пље но је и 9 фраг ме на та ри бљих ко сти ју, нај ве ро ват ни је 
из по ро ди це ша ра на и је дан фраг мент љу шту ре реч не шкољ ке (Unio sp) – прим. Не-
ве на Цвет ко вић.

12 Ми лин ко вић 2010, 228; Ми лин ко вић 2012, 309, 310.
13 До ку мен та ци ја За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни.
14 Бу лић 2003; По по вић, Би кић 2009, 129; Ми лин ко вић 2010, 205.
15 Ве ли ку за хвал ност за са ве те и по моћ при ли ком об ли ко ва ња при ло га ду гу јем ко ле га ма 

Мо ни ки Ми ло са вље вић, Не ве ни Цвет ко вић и Ђор ђу Фи ли по ви ћу.
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Smilјаnа DОDIĆ
TheHomelandMuseum,Јаgоdinа

“JE RI NA’S TOWN”, VOJ SKA VIL LA GE, SVI LAJ NAC
– 2012 ex ca va ti ons –

– Sum mary –

The so-cal led Jerina’sTown is a set tle ment of se ve ral pre hi sto ric, an ci ent and me di a e val layers 
and is si tu a ted in the vil la ge of Voj ska, Svi laj nac Mu ni ci pa lity (Cen tral Ser bia). It is on Ču ka ra – Gra-
dac hill (248m high), at an en tran ce to Ba gr dan Gor ge, a van ta ge po int for ha ving a good con trol over 
the mo ve ments along the Mo ra va Ri ver val ley (Fig. 1). 

The ex perts ha ve known abo ut the si te for so me ti me, but in the re cent ti mes it has been de va-
sta ted by una ut ho ri sed ex ca va ti ons, so pro tec tion pro ce du res are now un der way. 

The first Je ri na’s Town ex ca va ti on cam pa ign was un der ta ken by the Ja go di na Ho me land Mu se-
um and the In sti tu te for the Pro tec tion of Cul tu ral Mo nu ments, Kra gu je vac te ams in autumn 2012. 
Three test pits we re ope ned, pro vi ding in for ma tion on the si te stra ti graphy. 
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Test Pit 1 (1m x 4m) is on the north-west slo pe, re ve a ling the re ma ins of for ti fi ca tion ram-
parts 1.35m wi de, 1.00m–1.25m pre ser ved he ight, of two fa ca des bu ilt of dres sed sto ne blocks 
in ir re gu lar rows, bo und with crus hed sto ne ma te rial and li me mor tar (Fig. 2) (T. V). The stra ti-
graphy shows that be ne ath a thin layer of soil the re is one of light brown soil mi xed with bu il ding 
de bris and spo ra dic finds of la te An ti qu ity pot tery. The only pre hi sto ric find of the 2012 ex ca va-
ti ons was di sco ve red in this pit. 

Test Pit 2 (3m x 1.5m) is in the cen tral sec tion of the for ti fi ca tion (Fig. 3) with the fol lo wing 
stra ti graphy (T. VI): be ne ath a layer of soil the re is much crus hed sto ne and me di a e val pot tery; 
then fol lows a layer of dark brown soil with lar ge sto ne pi e ces and mi xed pot tery ma te rial, as well 
as so me me tal finds from the 4th cen tury. 

Test Pit 3 (3m x 1.5m) is on the so ut hern slo pe. Be ne ath a layer of soil the re with much of me-
di a e val pot tery the re is a layer of dark brown soil with frag ments of cob and mor tar and so me finds 
of early Byzan ti ne pot tery, glass and me tal ob jects. Then fol lows a layer of de bris with lots of crus hed 
sto ne, frag ments of an ci ent pot tery and wall cob. In the so uth-eastern sec tion of the test pit 3 the re 
are spo ra dic bits of so ot and ash (T. VII) (Fig. 5). 

The only find from the first ex ca va ting cam pa ign, which co uld be as so ci a ted with a pre hi sto ric 
pha se of the Je ri na’s Town, is a ves sel frag ment of the Ba sa ra bi type (8th–6th cen tury B. C.) (T. I/6), 
fo und on the north-we stern sec tion of the si te. 

Be si des the re ma ins of the la te An ti qu ity for ti fi ca tion ram parts, 4th–5th cen tury, the ho ri zon 
con ta ins mostly finds of pot tery, 251 ob jects or 26% of all the ves sel frag ments fo und on the si te 
(be si des pot, the re are pit hoi, lids and bowls – T. I/7–10; T. II), but al so a cross-sha ped fi bu la, a 
4th cen tury coin, so me me tal ob jects of unk nown use and se ve ral sto ne to ols: ho nes and a grind-
sto ne (T. I/1, 2, 5). 

The early Byzan ti ne pe riod (6th cen tury) ma te rial con sists of 369 frag ments of pot tery ves sels 
(37% of the to tal num ber of frag ments), mostly pots and amp ho rae (T. III), se ve ral glass ves sels frag-
ments, a bron ze ring (T. I/3) and a band ring (T. I/4). 

The la test cul tu ral ho ri zon is da ted by me di a e val pot tery, 9th–11th cen tury (358 frag ments or 
37%). Pots ma ke 97% of ves sels (T. IV), and the rest are frag ments of bowl lids and ter ra cot ta ba king 
dis hes. The ves sels we re ma de on a slow-run ning pot tery whe el, of clay mi xed with sand, mi ca and 
so me ti mes shells, are mostly of brown, grey brown or oc hre in co lo ur. They are de co ra ted with mul-
ti ple ho ri zon tal or wavy li nes and comb im pres si ons. 

At this po int of the Je ri na’s Town, Voj ska vil la ge si te in ve sti ga ti ons we may as su me an exi-
sten ce of an Iron Age for ti fied set tle ment, who se van ta ge po si tion was used for bu il ding a la te 
An ti qu ity to early Byzan ti ne for ti fi ca tion, 4th–6th cen tury. The li fe on the si te was re in tro du ced in 
the 9th–11th cen tury pe riod, li ke nu me ro us ot her me di a e val set tle ments in ear li er for ti fi ca ti ons in 
the hilly are as all over Ser bia. 

Keywords: for ti fi ca tion, si te stra ti graphy, pot tery, la te An ti qu ity, early Byzan ti ne pe riod, 9th–11th 
cen tury, Ba gr dan Gor ge, Mo ra va Ri ver mid-co ur se area, Svi laj nac.
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На се вер ним па ди ни ма Руд ни ка, уда љен од са вре ме них на се ља и пу-
те ва, на ла зи се ло ка ли тет Ђу ри не ће ли је (сл. 1). Сме штен је на над мор ској 
ви си ни ко ја пре ла зи 500 m, у гу стој бу ко вој шу ми, на ома њем пла тоу ко ји 
је са свих стра на окру жен стр мим па ди на ма. При ступ је лак са мо са се ве ра, 
ода кле уз Ка лу ђер ски по ток во ди шум ска ста за. Не по сред но ис под ло ка ли-
те та спа ја ју се Ја сич ки по ток и Де спи ћа по ток, од ко јих на ста је Ка лу ђер ски 
по ток. Се ве ро и сточ но се на ла зи по тес Ка лу ђе ро вац. Ка лу ђер ски по ток и 
Де спи ћа по ток пред ста вља ју гра ни цу из ме ђу се ла Ма ној лов ци и Јар ме нов-
ци, па се Ђу ри не ће ли је че сто ве зу ју за Јар ме нов це. Нај бли же су ку ће јар-
ме но вач ких Мар ки ће ви ћа (Пан ти ћи и Са ви ћи), ко ји од 1998. го ди не, дру ги 
дан по Тро ји ца ма, на че лу са све ште ни ком у ли ти ји до ла зе до „Цр кви не“, 
где се вр ши мо ле бан и па ле све ће ис под бре ста (за пи са) ко ји је из ра стао на 
ру ше ви на ма ма на стир ских згра да.

Пре да ње о не ка да шњем ма на сти ру жи во је у овом кра ју, а ру ше ви не на 
Ђу ри ним ће ли ја ма одав но при вла че па жњу ис тра жи ва ча. Пр ви их је еви-
ден ти рао Јо ван Ми шко вић, сре ди ном дру ге по ло ви не 19. ве ка: „Ка лу ђер ски 
по ток зо ве се та ко што је ту не кад ма на стир по сто јао. Ду ва ри не се зо ву и 
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са да Ђу ри не ће ли је, по не ком ка лу ђе ру Ђу ри...“1 О Ђу ри ним ће ли ја ма ве о-
ма крат ко са оп шта ва и Ми ло је Ра кић, по чет ком 20. ве ка: „У Ка лу ђер ском 
по то ку на ла зе се оста ци не ког ста рог ма на сти ра, ко је на род зо ве Ђу ри ће ли-
је (Ђу ри не ће ли је).“2 Пре ма све до че њу ме шта на, до пре не ко ли ко де це ни ја, 
на по је ди ним де ло ви ма зи до ва, ко ји су се још поне где на по вр ши ни мо гли 
уочи ти, ста ја ле су фре ске, а на вод но су пре Дру гог свет ског ра та ов де про-
на ла же ни „ба кар ни су до ви об ли ка пу ти ра и сре бр не ча ше“.3 На жа лост, у 
по тра зи за бла гом ло ка ли тет је у ви ше на вра та пре ко па ван.4 

1 Ми шко вић 1875, 177. На истом ме сту Ми шко вић бе ле жи и по дат ке за ло ка ли тет Све-
ти ња, ко ји се на ла зи не да ле ко од Ђу ри них ће ли ја низ Ка лу ђер ски по ток: „... У Ка лу-
ђер ски по ток с де сна ути че Све ти њач ки. У том Све ти њач ком по то ку на ла зи се је дан 
уду бље ни ка мен и не ки као гроб. Та је ’све ти ња’ при па да ла оно ме ма на сти ру, па се по 
њој и по ток та ко про звао. Ту и са да до ла зи свет те во ду узи мље, уми ва се и ку па. Ка жу 
да по ма же од очо бо ље и гро зни це.“

2 Ра кић 1905, 797.
3 Кне же вић, Јо ва но вић 1958, 5.
4 Јо ва но вић (без го ди не), 19, 179.

Сл. 1 – По ло жај ло ка ли те та Ђу ри не ће ли је 
Fig. 1 – Đu ri ne će li je si te po si tion

■
Ђурине ћелије
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На род но пре да ње, то по ни ми ја, по ло жај и ру ше ви на на ло ка ли те ту 
ишли су у при лог прет по став ци да се на Ђу ри ним ће ли ја ма на ла зе оста-
ци не ког ма на сти ра. Ар хе о ло шким ис ко па ва њи ма, оба вље ним ове го ди не, 
то је не сум њи во и по твр ђе но (сл. 2).5 Циљ ис тра жи ва ња био је до би ја ње 

5 Ар хе о ло шка ис ко па ва ња оба вље на су од 22. ју ла до 14. ав гу ста 2013. го ди не, у ор га ни за-
ци ји На род ног му зе ја у Аран ђе лов цу. Фи нан си ра на су соп стве ним сред стви ма Му зе ја, 
ве ћим де лом, а ма њим из бу џе та Оп шти не Аран ђе ло вац. Ру ко во ди лац ра до ва био је доц. 
др Де јан Ра ди че вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град), док су струч ну еки пу чи ни ли: Вла-
дан Ми ли во је вић и Ол га Стар че вић (На род ни му зеј, Аран ђе ло вац) и Јо ва на Не на до вић, 

Сл. 2 – Си ту а ци о ни план ло ка ли те та Ђу ри не ће ли је
Fig. 2 – Đu ri ne će li je si te si tu a tion plan

Деспића поток

0 20 m
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по да та ка о стра ти гра фи ји и хро-
но ло ги ји на ла зи шта, као и де фи-
ни са ње на ме не обје ка та чијe се 
по сто ја ње мо гло прет по ста ви-
ти. Пре по чет ка ис ко па ва ња на 
по вр ши ни су се уоча ва ле тра се 
по је ди них зи до ва, ис под ве ли-
ке ко ли чи не гра ђе вин ског шу та, 
ло мље ног ка ме на и поне ког те са-
ни ка си ге (сл. 3). Од се ве ра ка ју-
гу кон цен тра ци ја ка ме на за хва-
та ла је око 20 m, док се од ис то ка 
ка за па ду про сти ра ла у ду жи ни 
од око 15,5 m. Су де ћи пре ма ко-
ли чи ни, мо гло се прет по ста ви ти 

да на кон уру ша ва ња обје ка та ка мен ни је раз но шен, већ да се са мо део ма те-
ри ја ла еро зи јом сур вао у Ка лу ђер ски по ток на за пад ној стра ни.

Ис тра жи ва ња су за по че та по вр шин ским от кри ва њем зи до ва у се вер ном 
сек то ру ло ка ли те та, где је би ла нај ве ћа ко ли чи на ка ме на и шу та. Убр зо је 
уста но вље но да се упра во ту на ла зе оста ци цр кве, чи је су ди мен зи је и осно ва 
по том у це ли ни де фи ни са ни (сл. 4). Реч је о јед но брод ној гра ђе ви ни, ори јен-
ти са ној у прав цу ис ток–за пад, уз ма ње од сту па ње пре ма се ве ру, са по лу кру-
жном ап си дом на ис то ку и ула зом на за пад ној стра ни. Спољ не ди мен зи је цр-
кве из но се 6,60 х 4,95 m, а уну тра шње 5,50 х 3,50 m. Зи до ви ши ро ки 0,60–0,70 
m, зи да ни су од ло мље ног ка ме на и креч ног мал те ра. На спољ ном ли цу ап-
си дал ног зи да ви дљи ви су тра го ви мал те ри са ња или дер со ва ња (?). Већ при-
ли ком по вр шин ског раш чи шћа ва ња зи до ва на и шло се на фраг мен те фре са ка 
у шу ту та ко да је по ста ло ја сно да је уну тра шњост цр кве би ла жи во пи са на. 

Уз ова ко са гра ђе ну пр во бит ну цр кву кон ста то ва не су до град ње, за ко је се 
за са да не мо же са свим по у зда но за кљу чи ти да ли при па да ју ис тој или раз ли-
чи тим гра ди тељ ским фа за ма. На за пад ној стра ни до зи да на је при пра та чи је 
спољ не ди мен зи је из но се 3,30 х 4,95 m, са ула зом ши ри не 0,70 m на сре ди ни 
за пад ног зи да. На ис точ ној стра ни, уз се вер но и ју жно ра ме ап си де, при зи да-
на су оја ча ња од пло ча стог ка ме на по ве за ног креч ним мал те ром, у ду жи ни од 
1,30 m. Функ ци ја ових оја ча ња ве ро ват но је би ла ста тич ка. У ис тој гра ђе вин-
ској фа зи је и улаз на за пад ном зи ду, пр во бит не ши ри не 1,40 m, су жен на 0,60 
m. На чин зи да ња су же ња иден ти чан је са при зи да ним оја ча њи ма код ап си де. 
На от кри ве ном де лу ни су уоче ни тра го ви мал те ри са ња и жи во пи са.

сту дент ар хе о ло ги је. Ис ко па ва ња су по мо гли: Во ји слав Ве се ли но вић (На род ни му зеј, 
Аран ђе ло вац), мр Де јан Бу лић (Исто риј ски ин сти тут, Бе о град) и сту ден ти ар хе о ло ги је 
Је ле на Мар ја но вић и Дра ган ћир ко вић.

Сл. 3 – Ло ка ли тет пре по чет ка ис тра жи ва ња,  
сни мак с ју га

Fig. 3 – The si te pri or to in ve sti ga ti ons, so uth vi ew
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На кон по вр шин ског де фи ни са ња осно ве, са ис ко па ва њи ма је на ста-
вље но у се вер ном де лу цр кве и при пра те. Уну тар цр кве по ста вље на су два 
ис ко па – се ве ро и сточ ни, ко ји је за хва тио ол тар ски про стор и део бро да 
(дим. 2,60 х 1,30 m) и се ве ро за пад ни (дим. 1,90 x 1,30 m), из ме ђу ко јих је 
оста вљен кон трол ни про фил ши ри не 1 m (сл. 4). На оба ме ста, већ од по вр-
ши не кре ну ло се са ис ко па ва њем сло ја ин тен зив ног шу та. У са ста ву шу та 
уоча ва не су раз ли ке ко је су би ле очи глед на по сле ди ца пре ко па ва ња уну-
тра шњо сти хра ма у ре ла тив но ско ри је вре ме – тек на по је ди ним ме сти ма 
био је ком пак тан, док је углав ном био по ме шан са ху му сом и рас тре сит, са 
до ста шу пљи на из ме ђу круп ни јег ка ме на. 

При ли ком укла ња ња шу-
та уз се вер но ра ме ап си де от-
кри ве на је по лу кру жна ни ша 
за вр ше ње про ско ми ди је (сл. 
5). Очу ва на је го то во у це ли ни, 
не до ста је са мо ма њи део по лу-
ка ло те (ви си на 0,85 m, ши ри на 
0,55 m, ду би на 0,45 m). Ис под 
ни ше, на ни воу по да, очу ван је 
оста так кон струк ци је од ома-
њег ба зе на за от пад ну во ду. У 
се вер ном зи ду, 0,5 m за пад но 
од про ско ми ди је, на ла зи ла се 
дру га ни ша, ко ја је де ли мич но 

Сл. 4 – Цр ква, осно ва
Fig. 4 – Church plan

Сл. 5 – Ни ше у се вер ном зи ду цр кве
Fig. 5 – Church north wall nic hes
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очу ва на та ко да се пр во бит ни из глед не мо же са свим ре кон стру и са ти (ши-
ри на 0,50 m, очу ва на ви си на 0,52 m).

По ред број них фраг ме на та фре са ка и не ко ли ко гво зде них кли но ва, у 
сло ју шу та про на ла же ни су те са ни ци си ге, на осно ву ко јих се мо же прет по-
ста ви ти да је цр ква би ла по лу о бли ча сто за све де на. Осо бен на лаз, на до њој 
ко ти сло ја шу та уз ап си дал ни зид, пред ста вља гор њи део зе ле но гле ђо са ног 
ке ра мич ког свећ ња ка, а не што за пад ни је на ђен је и део ње го ве сто пе. Дру ги 
део сто пе истог свећ ња ка, што опет по твр ђу је пре ко па ва ња цр кве, про на-
ђен је при ли ком ис ко па ва ња у се вер ној по ло ви ни при пра те, та ко ђе у сло ју 
шу та, али на знат но ви шој ко ти (Т. I/4–6). 

Од ре ђе ни фраг мен ти жи во пи са на ђе ни су у та квом ста њу пре ма че му се 
мо же за кљу чи ти да су фре ске мо гле да бу ду не ко вре ме из ло же не ат мос фе ри-
ли ја ма. На по је ди ни ма се на ла зе пра вил ни уре зи у ви ду ром бо ва и ква дра та 
ко ји пра те гра ни це раз два ја ња бо ја. Да је би ло и на кнад но угре ба них нат пи-
са, по твр ђу је фраг мент на ко ме је очу ва но ћи ри лич но сло во „д“, ис пред ко га 
се на зи ре још јед но сло во, не до вољ но очу ва но.

Од по себ ног зна ча ја је от кри ће фре са ка очу ва них у пр во бит ном по ло жа ју. 
У се ве ро за пад ном углу де ли мич но су очу ва ни бор ду ра и ге о ме триј ски мо ти ви 
уоби ча је ни за де ко ра ци ју до њих зо на (сл. 6). Ма ње пар ти је де ко ри са ног со кла оп-

Сл. 6 – Жи во пис у се ве ро за пад ном углу на о са
Fig. 6 – Nave north-west cor ner fre sco es
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ста ле су на још не ким де ло ви ма се вер ног зи да, док се у углу ис под про ско ми ди је 
одр жа ла не што ве ћа по вр ши на са та ла са стим ли ни ја ма раз ли чи те де бљи не, цр ве-
ног и си вог то на, по ву че ним на бе лој под ло зи. На по је ди ним ме сти ма от кри ве ног 
де ла ап си дал ног зи да та ко ђе су са чу ва не ма ње по вр ши не до ње зо не жи во пи са.

На кон укла ња ња шу та у се ве ро и сточ ном ис ко пу, на ре ла тив ној ду би ни око 
1,62 m, ме ре но од гор ње ко те очу ва но сти уну тра шњег ли ца ап си дал ног зи да, 
на и шло се на слој ком пакт ни је све тло мр ке зе мље са при ме сом мал те ра, де бљи-
не 8–10 cm. Исти слој је кон ста то ван и у се ве ро за пад ном ис ко пу. Ка рак те ри ше 
га од су ство по крет них на ла за, а мо же се прет по ста ви ти да је фор ми ран у вре ме 
ка да је цр ква оста ла без кров ног по кри ва ча, пре ко нач ног об ру ша ва ња зи до ва. 

Ис под сло ја све тло мр ке зе мље кон ста то ван је ни во по да, са чи њен од 
креч ног мал те ра, на би је не зе мље и ка ме них пло ча не пра вил ног об ли ка. 
У се ве ро за пад ном углу под ни је очу ван, већ је про би јен, нај ве ро ват ни-
је при ли ком по ме ну тих пре ко па ва ња тра га ча за бла гом. Ко па но је до ду-
би не 0,41 m у од но су на ни ве ле ту по да, а укоп је био ис пу њен шу том у 
ко ме је про на ђен са мо ма њи фраг мент обо да пор цу лан ске шо ље. На ни-
воу по да, у при зи да ном до врат ни ку и де лом за пад ном зи ду на о са, очу-
ва но је ле жи ште од др ве не гре де пра га, пра вил ног об ли ка, ди мен зи ја  
0,50 х 0,20 х 0,20 m (сл. 7). 

Сл. 7 – За пад ни зид на о са са су же њем ула за и ле жи штем за гре ду
Fig. 7 – Nave west wall and the en tran ce nar ro wing with a be am bed
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У се ве ро и сточ ном ис ко пу под је на ко ти 505,96 m, а очу ва ност ап си дал-
ног зи да из но си 1,70 m, док је у се ве ро за пад ном ис ко пу под на ко ти 505,81 m, 
уз очу ва ност се вер ног зи да цр кве од 1,53 m. При род ни пад те ре на у прав цу 
за па да очи глед но је вре ме ном усло вио и на гиб под ни це, осим ако се не ра ди 
о раз ли чи тим ни во и ма рав них по до ва. Су де ћи пре ма кон ста то ва ним ко та ма 
по да у ис ко па ва ним де ло ви ма цр кве, мо же се за кљу чи ти да је нај ве ћа очу ва-
ност зи до ва код ју жног ра ме на ап си де, где до сти же го то во 2,5 m.

У се вер ном де лу при пра те ис ко па ва на је по вр ши на ди мен зи ја 2,70 х 1,30 
m. У шу ту су на ла же ни сво да ри од си ге, ме ђу ко ји ма је нај ве ћи ди мен зи ја: 0,46 
х 0,42 х 0,20 m. Фраг мен ти фре са ка су про на ла же ни тек спо ра дич но. У истом 

Табла I – Покретни археолошки материјал
Plate I – Movable archaeological findings
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сло ју за бе ле же ни су и на ла зи гво зде них ко ва ни ка, а не да ле ко од ула за на ђе-
на је и гво зде на ба гла ма (Т. I/8). Кон ста то ва но је да је за пад ни зид при пра те 
знат но оште ћен еро зив ним деј ством, та ко да је од се ве ро за пад ног угла оп стао 
са мо ред ка ме на из над те мељ ног де ла. На кон укла ња ња сло ја шу та, у ис точ-
ном де лу ис ко па, на ре ла тив ној ду би ни 1,12 m, сти гло се до сло ја све тло мр ке 
зе мље са при ме сом мал те ра, де бљи не 6–20 cm. Укла ња њем овог сло ја, у ко ме 
ни је би ло по крет них на ла за, от кри вен је под на пра вљен од креч ног мал те ра, 
на к. 505,69 m, у се вро и сточ ном углу при пра те (сл. 8). Као и у цр кви, кон ста-
то ван је на гиб пре ма за па ду. Под је био очу ван са мо у ис точ ном де лу ис ко па, 
док је у се ве ро за пад ном углу при пра те, про би јен ка сни јим уко пом ко ји је ис-
пу њен шу том, на исти на чин као у се ве ро за пад ном углу цр кве. На дну овог 
уко па, у са мом се ве ро за пад ном углу уз те мељ при пра те (к. 504,71), от кри ве не 
су фраг мен то ва не и дис ло ци ра не људ ске ко сти (до ња и део гор ње ви ли це, као 
и две фраг мен то ва не ду ге ко сти), на осно ву ко јих се мо же прет по ста ви ти да је 
уну тар при пра те би ло гро бо ва. Ан тро по ло шка ана ли за ко сти ју тек пред сто ји. 

Ис тра жи ва њем у при пра ти 
уста но вље но је да је ње на уну тра-
шњост са мо омал те ри са на и мо-
жда окре че на, а да, за раз ли ку од 
цр кве, очи глед но ни је би ла жи во-
пи са на. Фраг мен ти фре са ка про-
на ла же ни у шу ту до спе ли су на 
овај про стор ру ше њем гра ђе ви не 
и еро зив ним деј ством. На дру гој 
стра ни, на спољ ном ли цу за пад-
ног зи да пр во бит не цр кве уоча-
ва ју се тра го ви цр вен ка сте бо је 
на мал те ри са ној под ло зи, што 
на во ди на по ми сао да су зи до ви 
пр во бит не цр кве, пре до да ва ња 
нар тек са, спо ља би ли окре че ни 
цр ве но. Уз за пад ни зид пр во бит не 
цр кве по сто јао је и сокл, ви си не 
око 0,20 m, ко ји је ка сни је об у хва-
ти ла до зи да на при пра та. Пру жао 
се до пр во бит ног ула за у цр кву и 
та ко ђе је био омал те ри сан. На де-
лу ка сни јег су же ња ула за, уз ње га 
је при зи дан сте пе ник (сл. 8). 

Опи са на цр ква ни је је ди ни обје кат чи је је по сто ја ње по твр ђе но на Ђу-
ри ним ће ли ја ма (сл. 2). Ју жно од цр кве, на уда ље но сти од са мо 1,20 m, по вр-
шин ским чи шће њем зи до ва кон ста то ва на је гра ђе ви на ко ја, по свој при ли-

Сл. 8 – При пра та, ис точ ни зид са со клом и под ни ца
Fig. 8 – Nart hex east wall with the da do and the ba se
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ци, пред ста вља остат ке ма на стир ског ко на ка (сл. 9). Ње го ви зи до ви, ши ри не 
око 0,70 m, гра ђе ни су од ло мље ног ка ме на по ве за ног креч ним мал те ром. 
Иако њи хо во по вр шин ско де фи ни са ње ни је за вр ше но, већ са да је ја сно да се 
ра ди о објек ту не што ве ћих ди мен зи ја не го што се то у по чет ку мо гло оче-
ки ва ти. Ду жи не спољ них зи до ва ко је су мо гле би ти из ме ре не из но се 11,30 m 
за за пад ни и 10,30 m за се вер ни зид. Ју жни зид је ис пра ћен у ду жи ни од 5,77 
m, од ју го за пад ног угла пре ма ис то ку, док је од ис точ ног зи да по вр шин ски 
очи шће но 4,10 m. Пра вац пру жа ња овог зи да ка се ве ро и сточ ном углу објек-
та мо же се са си гур но шћу прет по ста ви ти. Оста ло је да се про ве ри ко ли ко се 
ис точ ни зид пру жа ка ју гу, од че га за ви си да ли је ко нак имао пра во у га о ну 
или не што сло же ни ју осно ву. 

Пре град ни зид, ши ри не 0,70 m, де ли ју жну (просторија 1) од се вер не 
про сто ри је (просторија2). Ка ко је ис точ ни део објек та због па да те ре на еро-
зив ним деј ством за тр пан ве ћом ко ли чи ном ка ме на, шу та и зе мље, овом при-
ли ком ни је би ло мо гу ће по вр шин ски де фи ни са ти це ло куп ну ду жи ну пре-
град ног зи да, ко ји је ис пра ћен пре ма ис то ку у ду жи ни од 6,05 m. Због то га су 
ди мен зи је про сто ри је 1 и про сто ри је 2 оста ле не по зна те у це ли ни, од но сно 
из ме ре не су са мо њи хо ве ши ри не: 3,30 m – про сто ри ја 1 и 5,85 m – про сто ри ја 
2. По вр шин ским чи шће њем, на зи до ви ма су от кри ве не и две де ли мич но очу-
ва не че тво ро у га о не ни ше. На уну тра шњој стра ни ју жног зи да про сто ри је 1, 

Сл. 9 – Ко нак, сни мак од се ве ро за пад ног угла
Fig. 9 – Dor mi tory, north-west cor ner vi ew
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на ра сто ја њу од 3,20 m од ју го за пад ног угла, на ла зи ла се ни ша ши ро ка 0,50 m, 
ду бо ка 0,45 m, очу ва не ви си не 0,28 m, док се на се вер ном зи ду про сто ри је 2, 
на 1,80 m од се ве ро за пад ног угла, на ла зи ла ни ша ши ри не око 0,22 m, ви си не 
око 0,30 m и ду би не 0,30 m. 

Ула зи у обе про сто ри је на ла зе се на за пад ном зи ду. Улаз у про сто ри ју 1 је 
био не што ужи и ње го ва ши ри на из но си 1,30 m, док је улаз у про сто ри ју 2 био 
ши рок 2 m. По ло жај ових ула за, као и ула за у цр кву, по ка зу ју да је на за пад ној 
стра ни мо рао по сто ја ти део ма на стир ског дво ри шта кроз ко је се ко му ни ци-
ра ло из ме ђу цр кве и ко на ка. Да је то за и ста та ко и би ло по ка зу је по сто ја ње 
пот пор ног зи да на па ди ни пре ма Ка лу ђер ском по то ку (сл. 11). Овај под зид се 
пру жа прав цем се вер–југ и по вр шин ски је от кри вен у ду жи ни од 4 m. Очи-
глед но је пр во бит но под зи ђи вао за рав ње ни те рен пред ула зом у храм и ко-
нак. Ка ко је ње го во чак и по вр шин ско от кри ва ње тек за по че то, о прав ци ма и 
ду жи ни ње го вог пру жа ња, заса да, ра но је го во ри ти. 

По ред гво зде них кли но ва, то ком по вр шин ског чи шће ња зи до ва ко на ка, 
про на ђе но је не ко ли ко фраг ме на та ке ра мич ких су до ва (Т. I/1, 3), од ко јих су по-
је ди ни са там но зе ле ном гла зу ром, док су два укра ше на згра фи то ор на мен ти ком. 

С ци љем утвр ђи ва ња стра ти гра фи је и ви си не очу ва но сти зи до ва у ју го-
за пад ном углу про сто ри је 1 отво ре на је сон да 1/13, ди мен зи ја 2,80 х 0,90 m, 
ори јен ти са на по ду жи ни у прав цу ис ток–за пад (сл. 10). Ис под по вр шин ског 

Сл. 10 – Сон да 1/13
Fig. 10 – Test pit 1/13

Сл. 11 – Пот пор ни зид
Fig. 11 – Sup por ting wall
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сло ја шум ског ху му са, ис ко па ван је слој там но мр ке зе мље са креч ним мал те-
ром, чи ја мак си мал на де бљи на из но си око 0,70 m. Осим не ко ли ко гво зде них 
ко ва ни ка и ма њег бро ја сит них уло ма ка ке ра мич ких су до ва (Т. I/2), у овом 
сло ју про на ђе на је и де фор ми са на ме тал на ви љу шка (Т. I/9), као и фраг мент 
дна ста кле не по су де (Т. I/7). Ис под ње га је ис ко па ван слој све тли је мр ке зе-
мље, та ко ђе са при ме сом мал те ра, де бљи не око 0,33 m, у ко ме, осим два ма-
ња фраг мен та ке ра ми ке, ни је би ло по крет них на ла за. Укла ња њем овог сло ја, 
на ре ла тив ној ду би ни од 1,05 m (ме ре но од гор ње ко те очу ва но сти уну тра-
шњег ли ца ју жног зи да), на и шло се на под на пра вљен од креч ног мал те ра (к. 
506,60). На по је ди ним де ло ви ма био је не ра ван и оште ћен. У ис точ ном де лу 
сон де, на ме сту где под не до ста је, кон ста то ва на је здра ви ца, док је у ју го за-
пад ном углу про сто ри је под про би јен ка сни јим уко пом, што је, опет, ве ро-
ват но по сле ди ца по тра ге за бла гом. 

Утвр ђи ва њем ни ве ле те по да у про сто ри ји 1 до шло се до још не ких са зна-
ња о ар хи тек ту ри ма на стир ског ко на ка. На и ме, раз ли ка из ме ђу ко те очу ва-
но сти ис точ ног зи да и ко те по да у про сто ри ји 1 из но си 3,60 m, на осно ву че га 
се мо же за кљу чи ти да је обје кат имао и спрат ни део. О бро ју, рас по ре ду и на-
ме ни про сто ри ја, до на став ка ис тра жи ва ња, не мо гу се из во ди ти за кључ ци, 
али би се мо гло прет по ста ви ти да су у ко на ку би ле сме ште не мо на шке ке ли је, 
али и ку хи ња са тр пе за ри јом. У окви ру ма на стир ског ко млек са ве ро ват но је 
би ло још по моћ них обје ка та и они се нај пре мо гу оче ки ва ти ис точ но од ко на-
ка и цр кве, где је био је ди ни рас по ло жив про стор за њи хов сме штај.6 

* * *

Проб на ис тра жи ва ња на ло ка ли те ту Ђу ри не ће ли је у Ма ној лов ци ма по-
твр ди ла су на род но пре да ње да се на овом ме сту на ла зе оста ци не ка да шњег 
ма на сти ра. От кри ве ни су и де ли мич но ис тра же ни ма на стир ска цр ква и ко-
нак, као и део пот пор ног зи да на за пад ној стра ни ма на стир ског ком плек са. 
На цр кви се уоча ва ју бар две гра ђе вин ске фа зе. Пр вој фа зи при па да храм, 
чи ја је уну тра шњост би ла осли ка на, а ка сни јим до град ња ма при па да ју на 
за пад ној стра ни по диг ну та при пра та, при зи да на оја ча ња уз ап си дал ни зид 
и су же ња ула за из при пра те у на ос. По у зда ни је хро но ло шко опре де ље ње 
ових фа за за са да ни је мо гу ће. Ако је су ди ти пре ма оста ци ма жи во пи са и 
на ђе ном ар хе о ло шком ма те ри ја лу, жи вот у овом ма на сти ру мо гао се од ви-
ја ти оквир но то ком раз до бља из ме ђу 15. и 17. ве ка. Има ју ћи у ви ду сте пен 

6 Ми лош Н. Јо ва но вић, не ка да шњи учи тељ у јар ме но вач кој основ ној шко ли, у сво јој 
књи зи УкрилуЈасенице, дао је ски цу ши рег по теса уз Ка лу ђер ски по ток са по ло жа јем 
оста та ка на Ђу ри ним ће ли ја ма, где је ис точ но од цр кве уцр тао и по ло жај „ко на ка“. 
Јо ва но вић је ло ка ли тет по се тио 1997. го ди не (Јо ва но вић, 18.). Мо гу ће је да су се у то 
вре ме још на зи ра ли оста ци не ка квих згра да, ко ји са да ни су ви дљи ви. Због еро зив ног 
деј ства, овај про стор пре тр пео је знат не про ме не. 
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ис тра же но сти, ово да то ва ње тре ба узе ти са мо пре ли ми нар но. При пра та би 
мо гла да бу де до зи да на на кон об но ве Пећ ке па три јар ши је, у дру гој по ло ви-
ни 16. ве ка, ка кав је слу чај са мно гим ма на стир ским цр ква ма у Ср би ји. 

По се бан про блем пред ста вља по ве зи ва ње от кри ве них оста та ка на те ре-
ну са из вор ним по да ци ма ко је пру жа ју тур ски деф те ри 15. и 16. ве ка. Су де ћи 
пре ма њи ма, на северним и се ве ро и сточ ним па ди на ма Руд ни ка у пр вим ве-
ко ви ма тур ске вла да ви не по сто ја ло је не ко ли ко ма на сти ра, од ко јих је оп стао 
са мо ма на стир Ни ко ље у се лу Г. Ша тор ња. Ка да су у пи та њу Ђу ри не ће ли је, 
го то во је из ве сно да су на овом ло ка ли те ту от кри ве ни оста ци јед ног од два 
ма на сти ра ко је осман ске по ре ске књи ге ве зу ју за се ло Јар ме нов це.7 То су ма-
на сти ри Све ти Ни ко ла и Све ти Ар хан гел.8

Ма на стир Све ти Ни ко ла код се ла Јар ме но ва ца пр ви пут се у деф те ри ма 
ја вља 1516. го ди не, уз по мен два ка лу ђе ра, Јо си па и Ја хи на, и при хо дом од 
335 ак чи.9 Исти ка лу ђе ри бо ра ве у ма на сти ру и 1525. го ди не, ка да је убе ле-
жен при ход од 1025 ак чи. У по се ду ма на сти ра су и ви но гра ди ко је об ра ђу ју 
ста нов ни ци Руд ни ка.10 Све ти Ни ко ла је упи сан у деф тер и 1528/30. го ди не, 
та ко ђе са два ка лу ђе ра и при хо дом од 1340 ак чи,11 а за тим 1559/60. го ди не 
са ка лу ђе ри ма Јо си мом и Са вом и при хо дом од 356 ак чи.12 Ма на стир Све ти 
Ни ко ла код се ла Ма рин ков ца, ко ји је упи сан 1572. го ди не, по свој при ли ци је 
исти ма на стир,13 са не про ме ње ним при хо дом од 356 ак чи.14 

Дру га руд нич ка све ти ња, ко ја би мо гла да до ђе у об зир при ли ком иден-
ти фи ка ци је оста та ка на Ђу ри ним ће ли ја ма, је сте ма на стир Све ти Ар хан гел, 
пр ви пут упи сан у тур ским по ре ским књи га ма по сле 1528. го ди не, са ка лу-

7 У увод ном де лу је на по ме ну то да се Ђу ри не ће ли је на ла зе на са мој гра ни ци Ма ној ло ва ца 
и Јар ме но ва ца, да ка та стар ски при па да ју пр вом, а да су пре де о но и пре да њем ве за ни за 
дру го се ло.

8 На сто је ћи да уби ци ра не ке руд нич ке ма на сти ре из тур ских по пи са, Ол га Зи ро је вић 
је, сво је вре ме но, узе ла у об зир и на род но пре да ње о ру и на ма у Ма ној лов ци ма. Пре ма 
ње ном ми шље њу, ма на стир Ђу ра но вић (дру ги на зив Св. Ни ко ла) код се ла Ша тор ње, 
ко ји се во ди у деф те ри ма од 1516. го ди не (Али чић 1984, књ. I, 298, 393; књ. II, 250), 
мо же да се по ве же са оста ци ма на Ђу ри ним ће ли ја ма код Ка лу ђер ског по то ка (Зи-
ро је вић 1984, 103; Зи ро је вић 1994, 157). Очи глед но да је слич ност на зи ва Ђу ра но вић 
и Ђу ри не ће ли је ути ца ла да Ол га Зи ро је вић до не се та кав за кљу чак, без об зи ра на то 
што се овај ма на стир во ди код се ла Ша тор ње. Бран ка Кне же вић је, ме ђу тим, сма-
тра ла да на зив Ђу ра но вић до ла зи од пре зи ме на Дор ја но вић, ко је је но сио Ни ко ла, 
кти тор ма на сти ра Ни ко ља у Ша тор њи, до во де ћи у ве зу по дат ке из деф те ра са овом 
све ти њом (Кне же вић 1996, 205). Ка ко је чи та ње пре зи ме на кти то ра Ни ко ља до не дав-
но би ло по гре шно (Пе тро вић 2009, 86–90, 103, 107), овај ар гу мент Бран ке Кне же вић 
от па да, што опет не зна чи да је О. Зи ро је вић би ла у пра ву. 

9 Али чић 1984, књ. I, 349; Кне же вић 1996, 206.
10 Али чић 1984, књ. I, 391.
11 Али чић 1985, књ. II, 250; Кне же вић 1996, 206.
12 Али чић 1985, књ. III, 40.
13 За се ло Ма рин(к)овац сто ји да му је дру ги на зив Јар ме нов ци: Али чић 1985, књ. III, 250.
14 Али чић 1985, књ. III, 260; Кне же вић 1996, 206.
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ђе ром При би ном. При ход ма на сти ра је 690 ак чи, а ње го ве ви но гра де др же 
ста нов ни ци се ла Јар ме но ва ца и Ра шко ва (не по зна то).15 Сле де ћи по мен је из 
1559/60. го ди не, ка да је убе ле жен ма на стир Све ти Ар хан ђел код се ла Јар ме-
но вац и Ра ше во, са јед ним ка лу ђе ром, Мој си лом, и при хо дом од 190 ак чи.16 
Исти при ход ма на стир оства ру је и 1572. го ди не, ка да се во ди код се ла Ма-
рин ков ци и Ра ше во.17 

Про блем уби ка ци је сред њо ве ков них на се ља, цр ка ва и ма на сти ра, по-
ме ну тих у исто риј ским из во ри ма, у по је ди ним слу ча је ви ма ве о ма је сло жен 
и зах те ва де таљ но про у ча ва ње пи са не и усме не гра ђе, то по ни ми је и оста-
та ка на те ре ну, што опет не га ран ту је по зи ти ван ис ход. Ка да су у пи та њу 
сред њо ве ков ни цр кве ни објек ти и на се о бин ске це ли не на се вер ним/се ве ро-
и сточ ним па ди на ма Руд ни ка, на да мо се да су проб на ис ко па ва ња на Ђу ри-
ним ће ли ја ма тек по че так њи хо вог ис тра жи ва ња.
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ĐU RI NE ĆE LI JE, MA NOJ LOV CI
– 2013 ar cha e o lo gi cal in ve sti ga tion pre li mi nary re sults –

– Sum mary –

In the pe riod from 22 July to 14 August 2013 the De part ment of Ar cha e o logy, Fa culty of 
Phi lo sophy of Bel gra de and the Na ti o nal Mu se um, Aran đe lo vac car ried out trial ex ca va ti ons 
on the si te in Đu ri ne će li je, vil la ge of Ma noj lov ci (To po la Mu ni ci pa lity). The si te is lo ca ted 
on the north slo pes of mo unt Rud nik, ne ar the Ka lu đer ski Po tok, in a thick be ech fo rest area 
(Fig. 1). The in ve sti ga ti ons con fir med a folk le gend that the re we re re ma ins of a mo na stery 
the re. When the wall sur fa ce was cle a ned, a mo na stery church, a dor mi tory and a sec tion of 
a sup por ting wall on the west si de of the mo na ste rial com plex we re di sco ve red and then in-
ve sti ga ted to an ex tent (Fig. 2). 

The church is a one-na ve struc tu re with a he misp he ri cal ap se on its east si de and a nart-
hex on the west (Fig. 4). The di men si ons are 10m x 5m. The walls, bu ilt of bro ken sto ne bo und 
with li me mor tar, are qu i te well pre ser ved and the re are pla ces whe re they are up to 2.5m 
high. So a ro und nic he, f lan king the ap se north si de (Fig. 5), that ser ved for pro sko me dia, 
is pre ser ved al most in its en ti rety. The church in ter i or had been fre sco pa in ted, which was 
con fir med by nu me ro us wall pa in ting frag ments di sco ve red du ring the in ve sti ga ti ons and 
sec ti ons of the pa in tings on the walls (Fig. 6). The nart hex was only ren de red and per haps 
whi te was hed (Fig. 8). The re are at le ast two bu il ding sta ges vi si ble on the church. The first 
one was the church it self, whi le the nart hex, ad ded but tres ses to the ap se wall and nar ro wing 
of the en tran ce from the nart hex in to the na os be long to so me la ter da te (Fig. 7, 8). Ho we ver, 
any exact da ting of tho se lat ter pha ses is not pos si ble. 

In the ne ar vi ci nity of the church, 1.2 me tres to the so uth, re ma ins of a lar ger struc tu re 
we re fo und, most pro bably a dor mi tory (Fig. 9). It was bu ilt of bro ken sto ne and li me mor-
tar. Most li kely it was of a rec tan gu lar gro und plan of 11.3m x 10.3m di men si ons and it was 
a two-sto rey struc tu re. For the ti me be ing, two ro oms we re di sco ve red on the gro und f lo or, 
with en tran ces at the ir west si de, from the Ka lu đer ski Po tok (Fig. 2). The po si tion of the en-
tran ces, as well as of the church en tran ce, in di ca te that on the west si de the re must ha ve been 
a sec tion of a mo na ste rial yard con nec ting the church and the dor mi tory. A sup por ting wall 
on the slo pe to wards the Ka lu đer ski Po tok (Fig. 11) spe aks in fa vo ur of this as sump tion. In 
the ro om 1 a test pit 1/13 was ope ned whe re a li me mor tar f lo or was fo und (Fig. 10). So far, 
no con clu si ons co uld be ma de on the num ber, ar ran ge ment and pur po se of the ro oms, but 
an as sump tion is that the dor mi tory con si sted of the monks’ cells and al so a kitchen and a 
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re fec tory. It is most li kely that the mo na ste rial com plex al so had so me auxi li ary struc tu res 
aro und, but they may ha ve been si tu a ted to the east of the dor mi tory and the church, ac tu ally 
the only pla ce ava i la ble for such struc tu res. 

Jud ging by the re ma ins of the fre sco pa in tings and the fo und ar cha e o lo gi cal ma te rial 
(T. I), the mo na stery co uld ha ve been ac ti ve in the pe riod bet we en the 15th and 17th cen tu ri es. 
Ho we ver, con si de ring the sta ge of in ve sti ga ti ons, such da ting sho uld be ta ken just as pre li-
mi nary. The 16th cen tury Tur kish re cords sta te that the re had been two mo na ste ri es ne ar the 
vil la ge of Jar me nov ci (clo se to Ma noj lov ci): St Nic ho las’ and St Ar chan gel’s. It is al most cer-
tain that the Đu ri ne će li je si te is the pla ce of one of them.

Keywords: Đu ri ne će li je, Ma noj lov ci, Jar me nov ci, mo na stery church, dor mi tory.
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ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА МЛАДЕНОВАЦ–АРАНЂЕЛОВАЦ
Прилог проучавању историје развоја железничког  

саобраћаја у Србији

Апстракт:ПремаодлукамаспоразумакојијеСрбијасклопиласаАустроугарскомувре
меБерлинскогконгреса(1878),1884.годинезавршенајеипуштенаусаобраћајпрважеле
зничкапруга(нормалногколосека)уземљинарелацијиБеоград–Ниш.Двадесетгодина
касније,1904.године,изграђенајеипругаускогколосекакојајеповезивалаМладеновац
саАранђеловцем.Изградњомовепруге,Аранђеловац је,каотрговачкииадминистра
тивницентаровогделаШумадије,железницомбиоповезансасвимвећимградовимау
Србији.Пругасе,упрвовреме,користилаискључивозатеретнисаобраћај,дабисеза
путничкисаобраћајпочеладакориститекнаредне,1905.године.

Кључнеречи:железница,пруга,воз,Аранђеловац,Младеновац.

До по ло ви не 19. ве ка ве ћи део Евро пе је био по ве зан же ле зни цом. У Ср-
би ји се о по тре би из град ње „гво зде ног пу та“ го во ри ло још у вре ме пр ве вла де 
кне за Ми ло ша,1 по том и у вре ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, па по но во 
1870. го ди не, да би пет го ди на ка сни је (1875) био до нет За кон о из град њи же-
ле зни ца. Ме ђу тим, из град њу же ле знич ке мре же на те ри то ри ји Ср би је од ло-
жи ло је из би ја ње Срп ско-тур ског ра та (1875).2

Пре Бер лин ског кон гре са Ср би ја је би ла јед на од рет ких европ ских др-
жа ва у ко јој ни је би ла из гра ђе на же ле знич ка мре жа, ма да је још од до но-
ше ња За ко на о же ле зни ци Срп ска вла да пла ни ра ла ње ну из град њу. Пре ма 
пре го во ри ма ко ји су во ђе ни из ме ђу ми ни стра Ри сти ћа, са срп ске, и гро-
фа Ан дра ши ја и ње го вог еко ном ског са вет ни ка Шве ге ла, са аустро у гар ске 
стра не, Ср би ја је тре ба ло да у ро ку од три го ди не3 из гра ди же ле знич ку мре-

1 Са мар џић 2007б, 136. Реч је о же ле знич кој ли ни ји ко ја би би ла ду га 84 km, а спа ја ла би 
Мо сну на Ду на ву са ушћем Ти мо ка код Ра ко ви це. 

2 Кле ут 2006, 37–38.
3 Ђор ђе вић 1890, 57–68, 264–281, 431–446. 

И С Т О Р И Ј А  /  H I S T O R Y
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жу ко ја ће по ве за ти аустро у гар ску са тур ском же ле зни цом.4 Ти ме се Ср би ја 
оба ве за ла да из гра ди нај пре пру гу на ре ла ци ји Бе о град–Ниш, а по том и да 
је про ду жи до но ве срп ско-тур ске гра ни це, ка ко би она би ла по ве за на са 
ли ни ја ма Де де а гач–Ца ри град и Ми тро ви ца–Со лун.5 Из град ња же ле знич ке 
мре же кроз Ср би ју би ла је јед но од нај ва жни јих пи та ња у од но си ма Ср би је 
и Тур ске у го ди на ма на кон Бер лин ског кон гре са.6 

По след њи Уго вор ко ји је пот пи сан са Аустро у гар ском, 9. апри ла 1880. 
го ди не,7 оба ве зи вао је Ср би ју да до 15. ју на 1881. го ди не за поч не и у ро ку 
од три го ди не за вр ши из град њу же ле зни це. Из град ња ове пр ве же ле знич ке 
ли ни је у Ср би ји по ве ре на је не сол вент ном фрaнцуском Дру штву ге не рал не 
уни је (La So ciété de l’Union Généra le). Већ 1882. го ди не, Дру штво ге не рал не 
уни је је про па ло, а ње го ве оба ве зе су пре шле на На ци о нал ни кон то ар за 
есконт (Com to ir Na ti o nal d’Escompt). Ра до ве на из град њи пру ге из во ди ла је 
фир ма гро фа Ви та ли са.8 

Пр ва де о ни ца же ле знич ке пру ге Бе о град–Ниш пу ште на је у са о бра ћај 
23. ав гу ста/2. сеп тем бра 1884. го ди не,9 а ком плет на пру га, у укуп ној ду жи-
ни од 243 km и 455 m,10 по че ла је да се ко ри сти 3/15. сеп тем бра исте го ди не.11 
Из град ња мре же глав них же ле зни ца у Ср би ји за вр ше на је до 1888. го ди не,12 
из град њом 532 km ду ге пру ге. Ка да је срп ска др жа ва пре у зе ла пра во на упра-
вља ње же ле зни цом од фран цу ске фир ме 1889. го ди не,13 па жња је по све ће на 
из град њи ма ње зна чај них же ле знич ких ли ни ја. Ипак, тре ба ло је да про тек не 
де це ни ја и по да би се из гра ди ла и пру га ко јом би Аран ђе ло вац и Бу ко вич ка 
ба ња би ли по ве за ни са овим глав ним же ле знич ким прав цем.

Пру га Мла де но вац–Ми са ча

За на ла зи ште ка ме ног угља у се лу Ми са чи код Аран ђе лов ца зна ло се 
још по ло ви ном 70-их го ди на 19. ве ка.14 Ис тра жи ва ња, пред у зе та на кон 1897. 
го ди не, ре зул ти ра ла су прет по став ком да се ов де на ла зи бо га то на ла зи ште 

4 Попов 1994, 411–412; Ри стић 1898, 243–247; Ђор ђе вић 1890, 57–68, 264–281, 431–446.
5 Вој во дић и др. 1978, 525; Ђор ђе вић 1890, 57–68, 264–281, 431–446.
6 Са мар џић 2007а, 79.
7 За Ср би ју је од ве ли ке ва жно сти би ло да се од ре ди ме сто где би се спо ји ле срп ска и 

тур ска же ле зни ца, јер је Ср би ји био по тре бан из лаз на Егеј ско мо ре, чи ме би се срп ска 
при вре да осло бо ди ла при ти ска Двој не мо нар хи је. Овим Уго во ром, Ср би ја је обез бе ди ла 
аустро у гар ску по моћ у пре го во ри ма са Тур ском око фор ми ра ња че твор не ко ми си је ко ја 
би од ре ди ла ову спој ни цу (Са мар џић 2007а, 83–86).

8 По пов 1994а, 18–19.
9 Српскеновине, бр. 185, од 23. ав гу ста 1884. 
10 Ve re sić 2008, 4.
11 Српскеновине,бр. 185, од 31. ав гу ста 1884; По пов 1994а, 19; Бу ба ло 1999, 10.
12 Па ла ре 2010, 388.
13 Ve re sić 2008, 6.
14 Ми ли ће вић 2005, 229; Ка ниц 1985, 312.
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ка ме ног угља.15 То је био до во љан раз лог да др жа ва ин ве сти ра у из град њу 
пру ге ко јом би ово на ла зи ште би ло по ве за но са Мла де нов цем, а ти ме и глав-
ним же ле знич ким прав цем Бе о град–Ниш. Пру га је тре ба ло да бу де нор мал-
ног ко ло се ка (1.435 m), као и глав на же ле знич ка ли ни ја.16 Из град њи се при-
сту пи ло 1899. го ди не по што је за вр ше на екс про при ја ци ја зе мљи шта.17 До 
кра ја 1901. го ди не, за хва љу ју ћи сред стви ма ко ја је од ре дио Ми ни стар ски 
са вет, у из но су од 300.000 ди на ра, за вр ше ни су зе мља ни ра до ви у ду жи ни 
од 12 km,18 мо сто ви, стра жа ре, на ба вље не ши не и по диг ну та је згра да же ле-
знич ке ста ни це. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се да Ми са ча ни је бо га та угљем као 
што се прет по ста вља ло, те се од да ље из град ње пру ге од у ста ло,19 а згра да 
же ле знич ке ста ни це убр зо је пре тво ре на у шко лу.20 Ек про при са но зе мљи-
ште ис пла ће но је тек по за вр шет ку из град ње пру ге Мла де но вац–Аран ђе ло-
вац за чи ји је ве ћи део ис ко ри шће на ова тра са.21 

Аран ђе ло вац у дру гој по ло ви ни 19. и по чет ком 20. ве ка

Од по врат ка ди на сти је Обре но вић у зе мљу и на власт 1859. го ди не 
Аран ђе ло вац је по стао при вред ни и тр го вач ки цен тар овог кра ја. Нај пре 
је ва ро ши ца по но во по ста ла сре ско сре ди ште и вра ћен јој је ве ли ки мар ве-
ни ва шар (као што је то би ло пре до ла ска уста во бра ни те ља). На гли раз вој 
ин ду стри је, тр го ви не, во ћар ства... до при не ли су по ра сту зна ча ја Аран ђе-
лов ца у укуп ној при вре ди зе мље по след њих де це ни ја 19. ве ка.22 По себ но је 
би ло за сту пље но во ћар ство, а Аран ђе ло вац је уче ство вао у из во зу су вих 
шљи ва из Ср би је23 (у гра ду се на ла зи ло не ко ли ко су шни ца за шљи ве од 
ко јих је јед на би ла др жав на),24 али и у из во зу жи та ри ца и су ше не ов чи је 

15 Из град ња пру ге пла ни ра на је у вре ме вла де Вла да на Ђор ђе ви ћа (11/23. ок то бар 1897–
8/20. јул 1900). Ка ко се по ми њу ми ни стар на род не при вре де Си ма Ло за нић (до 30. ју-
на/12. ју ла 1899) и ми ни стар гра ђе ви на ге не рал Јо ван Ата нац ко вић (до 22. ја ну а ра/3. 
фе бру а ра 1899. и 24. ма ја/5. ју на 1899–20. де цем бра/1. ја ну а ра 1900) (Љу шић и др. 2005, 
188) про из и ла зи да се о пи та њи ма ис тра жи ва ња мај да на „Ми са ча“ и о из град њи пру ге 
Мла де но вац–Ми са ча од лу чи ва ло у пе ри о ду ок то бар 1897–фе бру ар 1899. го ди не.

16 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1901.годину, 1349–1350. 
17 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1907, 116–117.
18 Бу ба ло 1999, 15.
19 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1901.годину, 1349–1350.
20 Бу ба ло 1999, 13; Ve re sić 2008, 16.
21 Српскеновине, бр. 193, од 2. сеп тем бра 1905.
22 Пе тро вић 2011, 67–72.
23 Српскеновине,бр. 203, од 11. сеп тем бра 1908. го ди не. 
24 Ла за ре вић 2007,50;Српскеновине, бр. 129, од 9. ју на 1906 (у „Слу жбе ним об ја ва ма“ по ја-

вио се оглас о про да ји има ња Или је К. Па вло ви ћа из Аран ђе лов ца на ко ме по сто је че ти-
ри су шни це за шљи ве по „фран цу ском си сте му“).
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ко же.25 До 1898. го ди не, у Аран ђе лов цу је ра ди ла и фа бри ка ке ра ми ке,26 а у 
успо ну је би ла ин ду стри ја мер ме ра.

О раз во ју ва ро ши це све до чи и чи ње ни ца да је, пре ма Пописустановни
штва из 1884. го ди не, у ва ро ши ци жи ве ло 1550,27 а 1900. го ди не 2005 ста-
нов ни ка,28 да је по чет ком 80-их го ди на 19. ве ка у ва ро ши ци ра ди ло 159,29 
а 1900. го ди не 169 тр го ва ца и за на тли ја.30 Ме ђу тим, мно го ве ћем зна ча ју 
Аран ђе лов ца до при нео је и на гли раз вој Бу ко вич ке ба ње ко ја је по чев од 
80-их го ди на 19. ве ка по ста ла јед на од нај по се ће ни јих ба ња у Ср би ји то га 
вре ме на.31 Ве ро ват но да је раз вој ба ње ути цао и на број ка фа на у Аран ђе-
лов цу – 1905. го ди не ра ди ле су 32 ка фа не и ме ха не.32

Брз успон ва ро ши це ни је пра ћен и раз во јем ин фра струк ту ре. И по ред 
на глог по ра ста зна ча ја Бу ко вич ке ба ње и Аран ђе лов ца кaо сре ди шта сре за, 
до њих се и да ље те шко сти за ло. Про па ли и ло ше одр жа ва ни пу те ви ка ба-
њи би ли су че ста те ма но вин ских чла на ка.33

Аран ђе ло вац се на ла зио на сре до кра ћи окру жних и сре ских пу те ва,34 
али су они би ли не до вољ ни и ни су се бит но раз ли ко ва ли од оста лих дру мо ва 
у зе мљи. Још 1898. го ди не про јек то ван је окру жни пут Аран ђе ло вац–Руд ник, 
из у зет но зна ча јан ка ко за Кра гу је вач ки, та ко и за Руд нич ки округ. До 1901. 
го ди не, овај пут је ура ђен са мо де ли мич но,35 та ко да је не до ста так уре ђе них 
друм ских ве за и да ље био при су тан. И да ље се осе ћа ла ве ли ка по тре ба за из-
град њом же ле зни це ко јом би ва ро ши ца би ла по ве за на са све том.

Пру га Мла де но вац–Аран ђе ло вац 

Иде ја да се Аран ђе ло вац по ве же же ле зни цом са ве ћим тр го вач ким цен-
три ма у зе мљи (Бе о гра дом, Гор њим Ми ла нов цем, Кра ље вом, Чач ком) ја ви ла 
се још кра јем 19. ве ка. О по ве зи ва њу са же ле знич ким кра ком Кру ше вац–Ста-
лаћ го во ри ло се 1887. го ди не, чи ме би Аран ђе ло вац као тр го вач ки цен тар 
овог де ла Ср би је био по ве зан са Ра шком.36 Пред На род ном скуп шти ном пи-
та ње из град ње же ле знич ке ли ни је, ко ја би спа ја ла Мла де но вац и Аран ђе ло-
вац, пр ви пут је из не то 1895. го ди не, ка да је на род ни по сла ник Мла ден М. 

25 Ла за ре вић 2007, 49.
26 Ка ниц 1985, 466.
27 ДржавописСрбије 1889, 58–59.
28 Претходниресултатипописа становништва1901, 22–23.
29 Ву чо 1958, 50.
30 Трговачкишематизам 1901, 148–152.
31 Пе тро вић 2012, 145–224.
32 Српскеновине, бр. 149, од 8. ју ла 1905. 
33 Вечерњеновости, бр. 215, од 7. ав гу ста 1902. 
34 Ко ту ро вић 1892, 369–370. 
35 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1901, 1643.
36 Бу ба ло 1999, 14; По по вић 1887.
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Јан ко вић ис та као раз ло ге због ко јих би ову пру гу тре ба ло из гра ди ти, на гла-
ша ва ју ћи да је „Аран ђе ло вац сре ди шна и про ла зна тач ка за тр го ви ну ју го-
за пад не Ср би је и да му је у не по сред ној бли зи ни Ба ња Бу ко вич ка, на ко ју је 
др жа ва утро ши ла огром не су ме по ди гав ши ку па ти ла и мно ге згра де, и ко ја 
је по ред та ко те шког са о бра ћа ја јед на од нај по се ће ни јих ба ња не са мо пу бли-
ком из Ср би је већ и са стра не...“37 Три го ди не ка сни је, На род на скуп шти на је, 
у окви ру Пред ло га за ко на о же ле зни ци, по но во раз ма тра ла пи та ње из град ње 
же ле знич ке пру ге ко ја би спо ји ла гра до ве Мла де но вац, Аран ђе ло вац, Ла за-
ре вац и Лај ко вац.38 Исте 1898. го ди не, о то ме је ра пра вљао и Ми ни стар ски 
са вет то ком сво јих сед ни ца и до нео је од лу ку да се пру га Мла де но вац–Аран-
ђе ло вац по диг не уз по моћ вој ске.39 Ра до ви на пре ме ра ва њу и из ра ди пред ра-
чу на за из град њу пру ге за по че ли су 1900. го ди не.40

По тре ба да се ко нач но ре ши про блем пу то ва ња до Аран ђе лов ца, кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка, би ла је све при сут ни ја, те су 1902. го ди не аран ђе-
ло вач ки де пу та ти по се ти ли кра ља и ми ни стра гра ђе ви на, и мо ли ли их да 
се из гра ди пру га од се ла Ми са че до ва ро ши це. Та да је и Ја се нич ки срез био 
спре ман да уче ству је у фи нан си ра њу из град ње.41

При хва ће на је иде ја о то ме да се за град њу же ле знич ке ве зе Аран ђе лов-
ца са глав ном же ле знич ком ли ни јом Бе о град–Ниш ис ко ри сти већ из гра ђе на 
пру га од Мла де нов ца до Ми са че.42 На овој тра си од ра ни јих ра до ва пре о ста ло 
је са мо да се по ло же ши не (ко је су већ би ле на ба вље не и од ло же не на же ле-
знич кој ста ни ци у Мла де нов цу).43 За по че ти су ра до ви на тра си ра њу, а као 
про јек тант пру ге по ми ње се Ни ко ла Па шић.44 Пру гу је гра ди ла За дру га за 
по ди за ње згра да ко ја је има ла се ди ште у Аран ђе лов цу и Мла де нов цу.45 

За из град њу пру ге 1904. го ди не Др жав ни са вет је одо брио су му од 320.000 
ди на ра,46 али је до 1906. на њу утро ше но укуп но 1.360,000 ди на ра. Исте го ди-
не, ма да је пру га већ би ла пу ште на у са о бра ћај, за до вр ше так ра до ва, ми ни-
стру гра ђе ви на одо бре но је још 11.262,40 ди на ра.47

По чет ком 1904. го ди не (11/23. ја ну а ра) у Мла де нов цу су се већ на ла зи ли 
ва го ни по треб ни за пру гу Мла де но вац–Аран ђе ло вац,48 а оче ки ва ло се да 

37 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1895.годину, 414.
38 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1898.годину,1694.
39 Шке ро вић 1952, 489–490.
40 Бу ба ло 1999, 15.
41 Вечерњеновости, бр. 23, од 29. ја ну а ра 1902.
42 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1907, 116–117.
43 СтенографскебелешкеНароднескупштинеза1901.годину, 1349–1350.
44 Ко ла ре вић 1996, 26.
45 Бу ба ло1999, 14.
46 Ар хив Ср би је (=АС), Др жав ни са вет (=ДС), 1904, Ре ги стар под сло вом „Г“. 
47 АС, ДС, 1906, Де ло вод ни про то кол (=ДП) бр. 8572, од 16. де цем бра, №27352, од 11. 

де цем бра.
48 Вечерњеновости, бр. 12, од 12. ја ну а ра 1904.
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ће пру га би ти пу ште на у са о бра ћај у ма ју.49 Ма да су већ кра јем ју ла ра до ви 
при ве де ни кра ју,50 по че так са о бра ћа ја на пру зи је од ла ган све до је се ни,51 а 
пр ви воз из Мла де нов ца у Аран ђе ло вац сти гао је тек 28. ок то бра/10. но вем-
бра 1904. го ди не.52 Би ла је то тре ћа пру га уског ко ло се ка53 и ше сна е ста пру га 
уоп ште из гра ђе на у Ср би ји од 1884. го ди не.54 

Све до 25. мар та 1905. го ди не55 пру га је ко ри шће на ис кљу чи во за те рет-
ни са о бра ћај.56 Пру гом, ду гом 32 km, пу то ва ло се два са та и два де сет ми ну-
та, а воз се за у ста вљао на ста ни ца ма у Гра бов цу, Ко пља ри ма и се лу Ба њи. 
Воз је са о бра ћао је дан пут днев но – из Мла де нов ца је по ла зио у шест и два-
де сет ују тро, а из Аран ђе лов ца у де сет ча со ва.57

За пут нич ки са о бра ћај пру га је по че ла да се ко ри сти тек на ред не, 1905. 
го ди не.58 До та да, пут ни ци су до Аран ђе лов ца ор га ни зо ва но во зом мо гли да 
до пу ту ју са мо до Мла де нов ца, док се да ље пу то ва ло по штан ским ко ли ма.59 
Ка да је за вр ше на из град ња же ле знич ке пру ге по ста ви ло се пи та ње за што се 
она не ко ри сти и за пут нич ки са о бра ћај, већ је на род при мо ран да и да ље до 
ба ње до ла зи „блат ња вим пу те ви ма“.60 Је дан од нај ве ћих раз ло га за што Ди рек-
ци ја др жав не же ле зни це ни је до зво ља ва ла да се пру га ко ри сти у пут нич ком 
са о бра ћа ју био је и не си гур ност пу то ва ња – воз је че сто иска као из ши на због 
ви син ске раз ли ке из ме ђу Мла де нов ца (135,8 m) и Аран ђе лов ца (269 m), као и 
због број них оку ка пре ко Ора шца, Ко пља ра и се ла Ба ње.61 

Ка ко се кра јем ок то бра 1904. го ди не ка зи ва ло, пр ви пут ни ци на овој 
пру зи тре ба ло је да бу ду же ле зни ча ри ко ји ће у ба њу пу то ва ти на из лет,62 
али су у мар ту на ред не го ди не у Аран ђе ло вац во зом до пу то ва ли ми ни стар 
гра ђе ви на, г. Вла да То до ро вић, и чел ни љу ди Ди рек ци је др жав не же ле зни-
це. О овој по се ти аран ђе ло вач ке град ске вла сти оба ве ште не су тек по што 
је њи хов воз на пу стио Мла де но вац. Све ча ни до чек је бр зо при пре мљен (са 
све пран ги ја ма), а на же ле знич кој ста ни ци се оку пи ла ма са на ро да ка ко би 

49 Вечерњеновости,бр. 42, од 11. фе бру а ра 1904.
50 Вечерњеновости,бр. 209, од 31. ју ла 1904.
51 Вечерњеновости,бр. 42, од 11. фе бру а ра 1904; Вечерњеновости,бр. 209, од 31. ју ла 1904.
52 Српскеновине,бр. 233, од 28. ок то бра 1904.
53 Бу ба ло 1999, 14
54 Ve re sić 2008, 9.
55 Ve re sić 2008, 16.
56 Бу ба ло 1999, 15; Српскеновине,бр. 233, од 28. ок то бра 1904; Вечерњеновости, бр. 297, од 

27. ок то бра 1904. 
57 Српскеновине,бр. 233, од 28. ок то бра 1904; Вечерњеновости,бр. 297, од 27. ок то бра 1904.
58 Ve re sić 2008, 16.
59 Трговинско–занатлијскишематизамза1900–1901, 177; Ко стић 2006, 865.
60 Вечерњеновости, бр. 80, од 21. мар та 1905.
61 Вечерњеновости,бр. 284, од 14. ок то бра 1904; Вечерњеновости, бр. 80, од 21. мар та 1905. 

За ло ше из гра ђе ну пру гу штам па је оп ту жи ва ла ми ни стра гра ђе ви не Вла ду То до ро ви ћа 
и из во ђа ча ра до ва, пред у зет ни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа.

62 Вечерњеновости, бр. 297, од 27. ок то бра 1904.
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до че ка ла зна чај не го сте. Воз је сти гао у Аран ђе ло вац, али уз три са та за ка-
шње ња. Та ко је ово ми ни стар ско пу то ва ње тра ја ло пет са ти („ма ло спо ри је 
не го пе шке“), јер је ло ко мо ти ва оста ла без „па ре“, те су пут ни ци мо ра ли да 
гу ра ју воз до же ле знич ке ста ни це у Аран ђе лов цу.63 

Пр ви бањ ски го сти су овом пру гом у Аран ђе ло вац до пу то ва ли 25. мар-
та/6. апри ла 1905. го ди не.64

Го ди не 1906, на пру зи Мла де но вац–Аран ђе ло вац уве де на су два во за 
днев но, па су по се ти о ци мо гли да стиг ну у ба њу у 13.55 и 16.55, док је по по-
днев ни по ла зак из Аран ђе лов ца био у 18.30 ча со ва.65 Та ко се у ба њу мо гло до-
ћи и на је дан дан, што је до при не ло ње ној знат но ве ћој по пу лар но сти и по се-
ће но сти. Већ на ред не, 1907. го ди не, уве де ни су тзв. шет ни во зо ви66 ко ји ма су 
бањ ски го сти из Бе о гра да мо гли да по се те Бу ко вич ку ба њу на је дан дан. Би ли 
су то во зо ви по пут оних ко ји су де се так го ди на уна зад Бе о гра ђа не из цен тра 
гра да пре во зи ли на из ле те у Ко шут њак, Ки је во, Ми ри је во или на Ава лу. Са да 
су они мо гли да се од ве зу и да ље од Бе о гра да – до Аран ђе лов ца и Бу ко вич ке 
ба ње и да се у ка сним по по днев ним са ти ма вра те на траг ку ћа ма.67 Пру гом, 
ду гом 70 km, пут ни ци су пу то ва ли че ти ри са та, али је мно го ве ћи про блем од 
ду жи не пу то ва ња би ла гу жва. Је дан пут ник је за па зио да „они ко ји су угра-
би ли ме сто те се ли, нај го ре су про шли, јер пре ко њих се ли су дру ги а на ове 
не ки тре ћи...“, док је сав пр тљаг мо рао да оста не у Мла де нов цу.68 Днев но су 
са о бра ћа ла два во за ко ја су по ла зи ла из Бе о гра да у осам и два де сет и два на-
ест ча со ва, а у Аран ђе ло вац су сти за ла у 12.00 и 17.00 ча со ва.69

Још у про ле ће 1904. го ди не за по че то је тра си ра ње,70 а кра јем 1908. го ди-
не и из град ња71 пру ге Аран ђе ло вац–Лај ко вац, чи ме је Аран ђе ло вац по ве зан 
са пру гом Бе о град–Ниш. Ова пру га је пу ште на у са о бра ћај 10/22. ју на 1910. 
го ди не.72 Из град њом ових пру га ре а ли зо ван је план На род не скуп шти не, с 
кра ја 19. ве ка, о по ве зи ва њу Мла де нов ца, Аран ђе лов ца, Ла за рев ца и Лај ков-
ца же ле зни цом.

Го ди не 1978, укло ње ни су по след њи пра го ви са же ле знич ке пру ге Мла-
де но вац–Аран ђе ло вац, а на по сто ја ње же ле зни це и по пу лар ног „ћи ре“ да-
нас нас под се ћа ју са мо згра де не ка да шњих же ле знич ких ста ни ца у Аран ђе-
лов цу, Мла де нов цу и Ба њи.

63 Вечерњеновости, бр. 81, од 22. мар та 1905.
64 Српскеновине,бр. 68, од 24. мар та 1905; Српскеновине,бр. 69, од 25. мар та 1905.
65 „Об ја ва, свом пут нич ком све ту“, Српскеновине,бр. 113, од 20. ма ја 1906; Српскеновине, 

бр. 118, од 28. ма ја 1906.
66 Политика, бр. 1233, од 15. ју на 1907. 
67 Новипокрет, бр. 25, од 12. мар та 1906.
68 Политика, бр. 1215, од 5. ју на 1907. 
69 Политика, бр. 1233, од 15. ју на 1907. 
70 Бу ба ло 1999, 15.
71 Српскеновине, бр. 205, од 13. сеп тем бра 1908.
72 Ve re sić 2008, 16; Бу ба ло 1999, 15.
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Zo ri ca PE TRO VIĆ 
NationalMuseum,Aranđelovac

MLA DE NO VAC–ARAN ĐE LO VAC RA IL WAY
Con tri bu tion to the hi story of ra il way de ve lop ment in Ser bia

– Sum mary –

Upon an agre e ment that J. Ri stić, a Ser bian re pre sen ta ti ve at the Con gress of Ber lin, ma de with 
the Austro-Hun ga rian re pre sen ta ti ve, Co unt An drassy, Ser bia was obli ged to bu ild a ra il way wit hin 
a three years’ pe riod, which wo uld con nect the Austro-Hun ga rian and Tur kish ra il ways. The ra il way, 
243km long, was com ple ted and star ted ope ra ting on 23 August/2 Sep tem ber 1884.

Owing to an as sump tion that the re we re lar ge coal de po sits in the vil la ge of Mi sa ča, ne ar Aran-
đe lo vac and in or der to ex plo it them in a mo re ef  ci ent way, in 1899 the bu il ding of the stan dard 
ga u ge ra il way star ted bet we en Mla de no vac and Mi sa ča. The works we re advan cing very well, but it 
tur ned out that the coal re ser ves we re not as abun dant as ex pec ted, so the works stop ped. The stretch 
abo ut 12km long, whe re the works stop ped in 1911, was used so me years la ter for a nar row ga u ge 
struc tu re, con nec ting Mla de no vac and Aran đe lo vac.

The Mla de no vac–Aran đe lo vac ra il way was of a gre at sig ni fi can ce for the re gion. At that ti me 
Aran đe lo vac was a tra de, eco no mic, com mer cial and ad mi ni stra ti ve cen tre of the Ja se ni ca Co unty, 
lar gely par ti ci u pa ting in the plum fru it and tan ned hi de ex port. In ad di tion, an abrupt de ve lop ment 
of Bu ko vič ka Ba nja (spa re sort) of Aran đe lo vac in du ced the go vern ment to in vest in con struc tion 
of a nar row ga u ge ra il way, which in 1905 star ted with pas sen ger tra ins. At first, the re was just one 
train daily (Mla de no vac–Aran đe lo vac) and from 1907 two we re in tro du ced, the so-cal led „shut tle 
tra ins“ by which the Bel gra di ans co uld ma ke daily trips to Bu ko vič ka Ba nja. From Bel gra de the 
tra ins star ted at 08.20 and 12.00h, ar ri ving to Aran đe lo vac at 12.00 and 17.00h. When the Mla de no-
vac–Aran đe lo vac ra il way was bu ilt, the Bel gra di ans ga i ned an op por tu nity to mo ve out si de the ir city, 
but Aran đe lo vac ga i ned much mo re – with its con nec tion with Mla de no vac and then Bel gra de, the 
small town got con nec ted to the en ti re Ser bia, thus ope ning the do or not only to spa re sort to u rism 
but to a de ve lop ment of the en ti re Ja se ni ca Co unty in du stry.

Keywords: ra il way, tracks, train, Aran đe lo vac, Mla de no vac.
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Бојана ТОПАЛОВИћ
Народнимузеј,Крагујевац

УДК: 77:929 Николић С. Ј.
069.51:77(497.11)(083.824)

КОНСТРУКЦИЈА ИНДИВИДУАЛНОГ И ПОРОДИЧНОГ 
ИДЕНТИТЕТА – ФОТОГРАФИЈЕ И ПИСАНА ГРАЂА  

ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ СВЕТОЗАРА Ј. НИКОЛИЋА

Апстракт:ЈеднуодобимнијихколекцијаубогатојЗбирцифотографијаИсторијског
одељењаНародногмузејаКрагујевацчиниколекцијафотографааматераСветозараЈ.
Николића(1877–1967),угледногкрагујевачкогтрговцаимеханичара.Колекцијајеорга
низованауједанаесталбумачијинајвећидеочинефотографије,алисубогатозасту
пљенеиразноврснеразгледнице,каоибожићне,новогодишњеиускршњечеститке.Ови
албумипредстављајуједнуодтрајнихформичувањапородичногсећањаиобликовања
породичногидентитета.
ХронологијуживотаирадаСветозараЈ.Николићасвојомдокументарношћуупотпу
њујеиилуструје сачуванаписана грађакојанампружаскуподабранихинформација
оНиколићевојличности,члановимањеговепородице,каоиоњеговомдруштвеноми
професионалномокружењу,дочаравајућивремеиамбијентуКрагујевцуупрвојполо
вини20.века.Анализафотографијаиписанеграђеоткривапородичнеодносеизалази
уНиколићевприватнипростор,укојемоннијесамоугледанмеханичаритрговац,за
штитникпородице,већичовекширокогобразовањаирадозналогдуха.Такосазнајемо
ињеговеличнежеље,склоности,амбицијеиинтересовањакојанисубилаискључивоиз
доменапосла.
Недовољнопознатванкруговастручнејавности,Николићје,схватајућипотребедру
штва свога времена, учествовао у његовом обликовању. Као човек негованих врлина,
подједнакоактиванујавнојиприватнојсфериживота,утиснуојесвојпечатустили
духвременаукрагујевачкојсрединитокомпрвеполовине20.века.

Кључнеречи:Крагујевац, заоставштина,идентитет,историјаприватногживота,
фотографије,писанаграђа.

Исто ри о граф ска ис тра жи ва ња по след њих де це ни ја раз ви ла су но ву свест 
о про шло сти у чи је се сре ди ште по ста вља та ко зва ни „ма ли чо век“.1 Са вре ме-
на исто ри о гра фи ја по че ла је да се за ни ма за мно ге обла сти ис тра жи ва ња ко је 
до та да ни су ула зи ле у окви ре ње них ин те ре со ва ња. Она се окре ну ла по ку-

1 Про у ча ва ње сфе ра при ват но сти и по ку шај раз у ме ва ња при ват но сти у про шло сти по-
ста је све по пу лар ни је и за сту пље ни је у са вре ме ној исто ри о гра фи ји (Ти мо ти је вић 2006, 
5–12; Ра до је вић 2008, 79–83).
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ша ји ма раз у ме ва ња при ват но сти у про шло сти, тра га ју ћи чак за исто ри јом 
осе ћа ња – при ја тељ ства, љу ба ви, уса мље но сти, пат ње, за до вољ ства.2 

У ра ни јим вре ме ни ма про у ча ва ње сфе ра при ват но сти би ло је са став ни део 
ве ћи не би о гра фи ја. По чет ком 19. ве ка, То мас Кар лајл и Ралф Вол до Емер сон су, 
су о че ни са „уче њем о без лич ним си ла ма ко је кро је исто ри ју“, глав ну уло гу по да-
ри ли по је дин цу.3 Кар лајл је на пи сао да је „исто ри ја су шти на мно го број них би-
о гра фи ја“, док је Емер сон на свој на чин по твр дио да „не по сто ји пра ва исто ри ја 
већ са мо би о гра фи ја“.4 Да нас се до шло до на уч но при хва ће ног ста ва о зна чај ним 
мо гућ но сти ма са зна ња о про шло сти пре ко про у ча ва ња жи во та по је дин ца, ко ји 
при вла чи све ви ше па жње и по ста је пред мет из у ча ва ња. Сва ки по је ди нац има 
сво ју осо бе ност, свој дух, сво ју ин ди ви ду ал ност уко ре ње ну у сво јој по себ ној 
исто ри ји. Мо дер но исто риј ско ис тра жи ва ње про ши ри ло је по ље ра да исто ри је5 
– од по ли тич ке и еко ном ске до со ци јал не и кул тур не исто ри је, до сва ко дне ви це 
и обич них љу ди, до це лог људ ског жи во та. У сре ди шту па жње ни су ви ше са мо 
„ве ли ке при че“ и „ве ли ки љу ди“, већ по је ди нац и ње го ве успо ме не.6 

Тра га ње уна зад, у про шлост јед ног чо ве ка и ње го ве по ро ди це, по ка зу је 
нам на чи не на ко је су они ор га ни зо ва ли сво је жи во те, на чи не раз ми шља ња 
и схва та ња, вред но сне нор ме ко је су њи ма упра вља ле, њи хо во по на ша ње и 

2 Ли сјен Фе вр је био пр ви ко ји је сен зи би ли тет про гла сио пред ме том исто риј ских ис тра-
жи ва ња, сма тра ју ћи да је је дан од ци ље ва исто ри је да се ба ви ево лу ци јом људ ских осе-
ћа ња у дру штве ном окру же њу. Он је ту ма чио исто ри ју као це ли ну и сма трао да исто ри је 
не ма без исто ри је љу ба ви, исто ри је смр ти, исто ри је стра ха, исто ри је са ми ло сти, исто-
ри је су ро во сти. О уло зи емо ци о нал не ак тив но сти у исто ри ји чо ве чан ства, људ ским те-
мељ ним осе ћа њи ма и њи хо вим раз ли чи тим на чи ни ма ис по ља ва ња: Фе вр 2004, 259–286. 
О исто ри ји уса мље но сти, исто ри ји стра ха, осе ћа њу се те, љу ба ви: Zel din 2003, 67–84, 
185–201, 300–325. О кул тур ној исто ри ји емо ци ја: Berk 2010, 138–141.

3 Bor stin 2003, 215.
4 Bor stin 2003, 215. 
5 Пр во се до го ди ла ге о граф ска екс пан зи ја, по том хро но ло шко про ши ре ње и на кра ју и со-

ци јал но про ши ре ње (Ćel sta li 2003, 69). 
6 „Исто ри чар је ду го окле вао на пра гу при ват но сти. Је дан од раз ло га је и то што је по-

што вао си стем вред но сти пре ма ко ме са мо јав на лич ност мо же би ти ју нак и уче сник 
је ди не исто ри је ко ју вре ди ис при ча ти – ве ли ке исто ри је др жа ве, при вре де и дру штва“ 
(Пе ро 2003, 5–10). Ис тра жи ва ња раз ли чи тих обла сти при ват ног жи во та у на шој на у ци 
су но ви јег да ту ма. О по че ци ма мо дер не при ват но сти код Ср ба: Ми ро слав Ти мо ти је вић, 
Рађањемодернеприватности, Clio, Бе о град 2006. О при ват ном жи во ту код Ср ба у 19. 
ве ку: ПриватниживоткодСрбаудеветнаестомвеку, при ре ди ли Ана Сто лић, Не над 
Ма ку ље вић, Clio, Бе о град 2006. О при ват ном жи во ту код Ср ба у 20. ве ку: Приватни
животкодСрба у двадесетомвеку, при ре дио Ми лан Ри сто вић, Clio, Бе о град 2007. У 
тра га њу за „то тал ном исто ри јом“ исто ри чар и ге о граф, „шеф ре во лу ци о нар не исто ри о-
граф ске шко ле“, Ли сјен Фе вр, крат ко је ре зи ми рао: „Исто ри ја је на у ка о чо ве ку, о људ ској 
про шло сти. Не ма исто ри је до исто ри је чо ве ка и исто ри је у нај ши рем зна че њу.“ Тај чо век 
ни је ап страк тан, ни је не про мен љив, за у век дат. Он је кон кре тан, жи ви на од ре ђе ном 
про сто ру, у од ре ђе ном дру штву, има кон крет не по тре бе, емо ци је, схва та ња, ве ро ва ња, 
оби ча је. О чо ве ку, људ ском би ћу у вре ме ну и про сто ру, не мо гу ће је пи са ти као о ис кљу-
чи во јав ној лич но сти без до ти ца ња ње го ве при ват не стра не (Фе вр 2004, 23–24, 35–36).
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ме ђу соб не ве зе. Све то за ра Ни ко ли ћа мо же мо по сма тра ти као пред став ни ка 
ло кал не сре ди не, па та ко ток ње го вог по ро дич ног и про фе си о нал ног жи во-
та мо же по слу жи ти као при мер и огле да ло у коjeм се огле да дру штво ко је га 
окру жу је. У при вред ној и еко ном ској исто ри ји Кра гу јев ца мо же да по слу жи 
као при мер лич но сти ко ја за у зи ма ис так ну то ме сто у тр го вач ко-за на тлиј-
ском сло ју, у дру штве ној и кул тур ној исто ри ји гра да мо же би ти при мер осо бе 
ко ја је ак тив на у јав ној сфе ри жи во та кроз члан ство у раз ли чи тим удру же-
њи ма, у исто ри ји фо то гра фи је мо же да фи гу ри ра као је дан од нај зна чај ни јих 
пред став ни ка ама тер ског фо то граф ског по кре та, док уну тар исто ри је по ро-
ди це мо же би ти при мер чо ве ка ко ји је при вр жен по ро дич ним вред но сти ма и 
по ро дич ном жи во ту. У Ни ко ли ће вом жи во ту сви ови мо мен ти су по ве за ни. 

Но ви ја исто риј ска ис тра жи ва ња 
про ши ри ла су и исто риј ску гра ђу, по-
тен ци јал не из во ре ко ји су део про шле 
ствар но сти.7 У том сми слу по сма тра мо 
их као де ли ће сла га ли це, као део оста-
та ка од ко јих по ла зи мо ка да по ку ша-
ва мо да ре кон стру и ше мо окви ре ин-
ди ви ду ал ног и по ро дич ног иден ти те та 
Све то за ра Ни ко ли ћа. Та да из са вре ме-
ног угла за кљу чу је мо „уна зад“ о осо би 
ко ја је ство ри ла из во ре, али и о сре ди-
ни у ко јој су из во ри на ста ли. Ин фор ма-
ци је о по је дин цу ко је су нам у по чет ку 
из гле да ле не бит не до би ја ју сми сао ка-
да се пре ло ме кроз при зму ши рег дру-
штве ног кон тек ста с по чет ка 20. ве ка. 
По ро дич не фо то гра фи је и пи са на гра-
ђа пре но се ду хов ну кли му, ат мос фе ру, 
до жи вљај, рас по ло же ње. Скла па ју ћи 
еле мен те из про шло сти, пра те ћи Ни ко-
ли ће ву при ват ну пре пи ску и фо то гра-
фи је,8 ства ра мо окви ре лич ног и по ро-
дич ног иден ти те та.

7 О ве шти ни про на ла же ња из во ра и њи хо вом про ве ра ва њу: Ćel sta li 2003, 171–175, 189–193. 
Ли сјен Фе вр го во ри о са зна ва њу на осно ву ко ри шће ња тек сто ва у исто ри ји, али не са мо 
оних „ар хив ских до ку ме на та за ко је се уста но вљу је јед на при ви ле ги ја – при ви ле ги ја да се из-
ву че не ко име, не ко ме сто, не ки да тум.“ Пре ма ње го вом ми шље њу и „не ка пе сма, не ка сли ка, 
не ка дра ма за нас су та ко ђе до ку мен ти, све до ци жи ве и људ ске исто ри је“ (Фе вр 2004, 23–24).

8 По нов но ту ма че ње и раз ма тра ње лич них и по ро дич них фо то гра фи ја ре зул тат је ра ди-
кал них исто риј ских по кре та из се дам де се тих го ди на 20. ве ка, ко ји су уве ли раз ли чи те 
на чи не ту ма че ња исто ри је, отво ре ни је ка вр сти по да та ка ко ју но се до ку мен та сва ко-
днев ног жи во та, укљу чу ју ћи ту и лич не тре нут не сним ке (Ho land 2006, 198). 

Сл. 1 – Ал бум Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа,  
пр ва де це ни ја 20. ве ка, инв. бр. 5207
Fig. 1 – Svеtоzаrа Ј. Nikоlić’s al bum,  

first de ca de of the 20th cen tury, inv. No. 5207
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Све то зар Ј. Ни ко лић
Окви ри лич ног и по ро дич ног иден ти те та

Све то зар Ј. Ни ко лић – ме ха ни чар, тр го вац, гра вер, пе ча то ре зац,9 ак ти-
ван у дру штве ном жи во ту Кра гу јев ца као члан Клу ба фо то а ма те ра, Са ве зног 
ло вач ког удру же ња10 и Дру штва ве ло си пе ди ста,11 пре по зна тљив је у исто ри ји 
срп ске фо то гра фи је по из у зет ној ко лек ци ји ама тер ских ра до ва. Ро ђен je 24. ок-
то бра 1877. го ди не у Кра гу јев цу од оца Је вре ма и мај ке Жи ва не.12 Имао је бра та 
Хри сти фо ра,13 ко ји је био ца ри ник, и се стру Си мо ну.14 По ро ди ца Ни ко лић је 
свој успон за по че ла у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Пред у зет нич ки дух, уме шност, 
од луч ност, лич ни ин те гри тет и же ља Је вре ма Ни ко ли ћа за са мо стал но шћу, 
омо гу ћи ли су по ро ди ци сти ца ње имо ви не и дру штве не по зи ци је у Кра гу јев-
цу. Ње го во име би ло је сим бол по слов ног успе ха и ува жа ва ња. Био је тр го вац, 
ста ре ши на Аба џиј ско-тр го вач ког есна фа у пе ри о ду од 1896. до 1900. го ди не15 и 
ак ци о нар Кра гу је вач ке дру штве не штам па ри је. По чео је као аба џиј ски кал фа 
1851. го ди не,16 да би већ 1857. по чео са мо стал но да ра ди и пу ту је ра ди тр го-
вач ких по сло ва, ка ко по ка зу ју са чу ва ни при мер ци па со ша.17 Ар хив ски из во ри 

9 По да так да се Ни ко лић ба вио из ра дом пе ча та на ла зи мо у тек сту раз глед ни це ко ја је упу-
ће на 8. ју на 1905. го ди не из За је ча ра (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 
5214/222, На род ни му зеј Кра гу је вац).

10 Са чу ва на је члан ска кар та СавезногловачкогудружењаКрагујевац бр. 2083, на име тр-
гов ца Све то за ра Ни ко ли ћа (Збиркаархивскихдокумената, инв. бр. 1958, На род ни му-
зеј Кра гу је вац).

11 У ли сту за дру штве не по тре бе „Но ва за дру га“ на ла зи мо по да так да је Ни ко лић био пред-
сед ник Друштвавелосипедиста („Но ва за дру га“, број 16, го ди на I, 21. јун 1901, Кра гу је-
вац, 2, ЗФ Н 7/1901 а, На род на би бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Кра гу је вац).

12 V. 330 Збир ка ма тич них књи га, Цр ква кра гу је вач ка, Матичнакњигарођених1876–1878, 
Исто риј ски ар хив Шу ма ди је.

13 Хри сти фор је био оже њен Зор ком, ћер ком Са ве Пет ко ви ћа, све ште ни ка из ћи ћев ца. 
Лист „На род на сло бо да“ до но си вест о ве рид би Хри сти фо ра Ни ко ли ћа, ца ри ни ка из 
Ни ша („На род на сло бо да“, број 10, го ди на II, 4. фе бру ар 1910, Кра гу је вац, 2, Збирказави
чајнекњигеиштампе, инв. бр. 1187, На род ни му зеј Кра гу је вац).

14 Си мо на је би ла уда та за Во ји на Ђор ђе ви ћа, вла сни ка ма ну фак тур не тр го ви не у Глав ној 
ули ци (Књига зауписивањеиоглашавањебрачноиспитанихлицаупарохијамацркве
крагујевачке, Ста ра кра гу је вач ка цр ква, Кра гу је вац, 34). 

15 Инвентарствариидокумената ко је ста ре ши на Абаџијскотрговачкогзаната Ди ми три-
је П. Ни ко лић пре да је но вом ста ре ши ни Је вре му Ни ко ли ћу, 11. март 1896, Кра гу је вац; 
Реверс, но ви ста ре ши на Абаџијскотрговачкогеснафа Срет. П. Ми ло је вић по твр ђу је да је 
при мио еснаф ску имо ви ну од до та да шњег ста ре ши не Је вре ма Ни ко ли ћа, 1900, Кра гу је-
вац, Збиркаархивскихдокумената, инв. бр. 3250/2, 3250/4, На род ни му зеј Кра гу је вац. 

16 Исправа, из да та аба џиј ском кал фи Је вре му Ни ко ли ћу, број 49, ва жи ла је за пе ри од од 15. 
ма ја 1851. до 23. апри ла 1856. го ди не (Збиркаархивскихдокумената, инв. бр. 1748, На-
род ни му зеј Кра гу је вац).

17 Са чу ва но је де сет при ме ра ка па со ша ко ји гла се на име Је вре ма Ни ко ли ћа. Ва жи ли су за 
1857, 1858, 1859, 1860, 1864, 1867, 1868. и 1869. го ди ну (Збиркаархивскихдокумената, 
инв. бр. 1725, На род ни му зеј Кра гу је вац). 
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по ка зу ју да је то ком 1862. го ди не као опу но мо ће ник Аба џиј ског есна фа до био 
при ли ку да га за сту па на су ду, у ма њим и ве ћим пар ни ца ма, као и да по кре-
ће но ве пар ни це пре ма еснаф ским ду жни ци ма, из да је кви те и во ди ра чу на о 
нов цу есна фа.18 По у зда не и пре ци зне по дат ке о Дру штве ној штам па ри ји19 и Је-
вре му Ни ко ли ћу, као јед ном од ак ци о на ра штам па ри је,20 на ла зи мо у ар хив ској 
гра ђи ко ја се чу ва у На род ном му зе ју Кра гу је вац. Еко ном ска ста бил ност по-
ро ди це с јед не стра не, и све ве ћи дру штве ни иза зо ви с дру ге стра не, учи ни ли 
су да же ље, ам би ци је и оче ки ва ња по ро ди це Ни ко лић ра сту. По ред на сле ђе-
них вред но сти и ода но сти пра во слав ној ве ри,21 си стем кул тур них и жи вот них 
вред но сти по ро ди це по чет ком 20. ве ка од ре ђи ва ли су и кон крет ни дру штве ни 
и еко ном ски усло ви у др жа ви и ка рак те ри сти ке кра гу је вач ке сре ди не.

Пр вих го ди на 20. ве ка Све то зар Ни ко лић жи ви ди на мич но. Ка ко је имао 
упо ри ште у по ро ди ци и већ раз ра ђен по сао, то раз до бље свог жи во та ис пу нио 
је ак тив но сти ма и пу то ва њи ма. Лист за дру штве не по тре бе „Но ва за дру га“, то-
ком ју на и ју ла 1901. го ди не, до но си огла се о де лат но сти Ни ко ли ће ве елек три-
чар ске рад ње. У пр вом огла су од 24. ју на 1901. го ди не, ко ји се у исто вет ном 
об ли ку и са др жа ју по на вља у на ред на два бро ја, а за тим са ма лом па у зом то ком 
ју ла 1901. го ди не, Све то зар Ј. Ни ко лић пре по ру чу је сво ју рад њу, на гла ша ва ју ћи 
да „ин ста ли ра те ле фо не и кућ не те ле гра фе (елек трич на звон ца) по вр ло ни ској 
це ни та ко да сва ка ку ћа, хо тел и над ле штво мо гу се снаб де ти истим за јеф ти не 
па ре.“ У на став ку огла са Ни ко лић ис ти че да „ра ди по год бе код хо те ла, над ле-
шта ва и ве ћих ку ћа у дру гим ме сти ма“ пу ту је о свом тро шку, уз оба ве ште ње 
да „да је и пред ра чу не по пла но ви ма и пот пу ну га ран ци ју за све ра до ве.“22 Као 
тр го вац, ко ме је при ро да по сла на ла га ла да че сто бу де у по кре ту, Све то зар Ни-
ко лић је стал но пу то вао, у пр вом ре ду по уну тра шњо сти Кра ље ви не Ср би је,23 

18 Пуномоћје, из да то мај сто ру Је вре му Ни ко ли ћу, Збиркаархивскихдокумената, инв. бр. 
3250/19, На род ни му зеј Кра гу је вац.

19 Збирка архивских докумената, инв. бр. 1529, 1530, 1531, 1532, 1535, 1541, 1542, 1546, 
1547, 1548, 1549, 1550, На род ни му зеј Кра гу је вац.

20 О про да ји ак ци ја штам па ри је све до чи Уговор скло пљен 1. но вем бра 1893. го ди не из-
ме ђу Је вре ма Ни ко ли ћа и Јо ва на С. Пе тро ви ћа, Јо ва на М. Пе тро ви ћа, Ми ја и ла Ва-
чи ћа. Јо ван С. Пе тро вић имао је штам па ри ју у Ни шу, док су Јо ван М. Пе тро вић и 
Ми ја и ло Ва чић тр гов ци из Ни ша (Збиркаархивских докумената, инв. бр. 1543, 1544, 
1545, 3270, На род ни му зеј Кра гу је вац).

21 Пре ма по ро дич ној сла ви од но си ло се као пре ма по ро дич ном иден ти те ту. О то ме све-
до чи фо то гра фи ја сни мље на на дан Све тог Ни ко ле у ку ћи по ро ди це Ни ко лић (Збирка
фотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5209/52, На род ни му зеј Кра гу је вац). Са чу-
ва не су и слав ске че стит ке ко је је по ро ди ца Ни ко лић до би ја ла по во дом нај зна чај ни јег 
хри шћан ског по ро дич ног пра зни ка Све тог Ни ко ле (Збиркафотографија Историјског
одељења, инв. бр. 5270/1, 2, 3, На род ни му зеј Кра гу је вац). 

22 „Но ва за дру га“, број 17, го ди на I, 24. јун 1901, Кра гу је вац, 4; број 18, го ди на I, 28. јун 1901, 
Кра гу је вац, 4; број 19, го ди на I, 1. јул 1901, Кра гу је вац, 4; број 21, го ди на I, 8. јул 1901, 
Кра гу је вац, 4; број 25, го ди на I, 23. јул 1901, Кра гу је вац, 4, ЗФ Н 7/1901 а, На род на би бли-
о те ка „Вук Ка ра џић“ Кра гу је вац.

23 У Ни ко ли ће вој за о став шти ни на ла зе се раз глед ни це ко је је Све то зар слао оцу Је вре-
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али би ло је ту и ин те лек ту ал не ра до зна ло сти и лич ног за до вољ ства.24 Та ко је 
ис ку ство пу то ва ња об ли ко ва ло ње гов и жи вот ње го ве по ро ди це. Са про ме на-
ма на ви ка и на чи на жи во та кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка из ве сна ме ста се 
по твр ђу ју као ме ста за ра зо но ду и дру же ње. У том пе ри о ду по се те ба ња ма, као 
глав ним ту ри стич ким де сти на ци ја ма, по ста ју гра ђан ска на ви ка. Оне су пре-
ки да ле уоби ча је ну, по не кад јед но лич ну сва ко дне ви цу и пред ста вља ле ис ко-
рак из на вик ну тог. Би ла је то исто вре ме но и при ли ка да по је ди нац ис так не 
свој дру штве ни ста тус и ма те ри јал ну ста бил ност. Са тих пу то ва ња Све то зар 
је оста вио дра го це не по дат ке и бе ле шке ко ји су зна ча јан исто риј ски из вор за 
са гле да ва ње од ре ђе них ви до ва ње го вог при ват ног и по слов ног жи во та. Иде-
је и са зна ња, тр го вач ки кон так ти, усва ја ње но вих на ви ка и оби ча ја, бо га ти ли 
су лич ност Све то за ра Ни ко ли ћа. Не где на том пу ту, кре ћу ћи се ме ђу уче ним 
и углед ним љу ди ма, ба ве ћи се про ши ри ва њем тр го вач ких по сло ва, Ни ко лић 
је до шао до иде је о нео п ход но сти да љег уса вр ша ва ња. Же ља за афир ми са њем 
га је по кре та ла на де ло ва ње, уоб ли ча ва ла ње го ву ин ди ви ду ал ност и уз ди за ла 
ње гов по ло жај у ло кал ној за јед ни ци. Го ди на 1906. би ла је јед на од оних ко је 
су бит но ути ца ле на ње го во фор ми ра ње и рад. Ни ко лић је ве ро вао да му са-
мо да ље уса вр ша ва ње пру жа мо гућ ност за успе шну ка ри је ру, а ње го ву же љу и 
по тре бу за обра зо ва њем осна жи ло је и одо бре ње ро ди те ља да се упу ти у Беч.25 
Раз ло зи ко ји су Је вре ма Ни ко ли ћа мо ти ви са ли да ве ћу па жњу по све ти шко ло-
ва њу му шке де це ста ту сне су и еко ном ске при ро де. Шко ло ва ње и уса вр ша ва ње 
му шке де це би ло је од ве ли ке ва жно сти за по ро ди цу ко ја је же ле ла да на пре-
ду је на дру штве ној ле стви ци или да бар за др жи сте че ну по зи ци ју. По слов но 
уса вр ша ва ње и обра зо ва ње би ли су до бар по ка за тељ дру штве ног пре сти жа и 
во де ће по зи ци је у ло кал ној за јед ни ци и има ли су ве ли ког ути ца ја на фор ми-
ра ње сли ке о по ро ди ци. Обра зо ва ње је гра ђан ском сло ју у успо ну би ло не ка 
вр ста ле ги ти ма ци је ко јом се мо гла по твр ди ти при пад ност гру пи. Обра зо ва ње 
је би ло ме ди јум мо дер ни за ци је и аси ми ла ци је,26 али и пре суд на мо гућ ност ин-
ди ви ду ал ног ра ста и са зре ва ња по је ди на ца.

му из На та ли на ца, Руд ни ка, Гор њег Ми ла нов ца, Кра ље ва, Ра жња и Ни ша (Збирка
фотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5214/120, 121, 122, 123, 5208/72, 93, 4866, 
На род ни му зеј Кра гу је вац). 

24 Са чу ва на је Ни ко ли ће ва пре пи ска са при ја те љи ма то ком бо рав ка у Вр њач кој Ба њи у ав-
гу сту 1907. го ди не (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5214/17, 209, 210, 
217, На род ни му зеј Кра гу је вац).

25 М. Шулц из Бе ча 7. ју на 1906. пи ше Све то за ру и оба ве шта ва га да је све спрем но за ње гов 
до ла зак и мо ли га да у Беч стиг не до 30. ју на уз на зна ку да га оба ве сти о тач ном вре ме ну 
до ла ска (Збиркафотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/198, На род ни му зеј 
Кра гу је вац). На осно ву раз глед ни ца ко је је до би јао од род би не и при ја те ља из Ср би је са-
зна је мо да је то ком на ве де не го ди не бо ра вио у Бе чу ра ди струч ног уса вр ша ва ња (Збирка
фотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5210/71, 76, 79, 83, 84, 5214/9, 86, 200, 220, 
228, 229, 5270/41, На род ни му зеј Кра гу је вац).

26 Asman 2002, 93.
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Тих го ди на, Беч је, уз ве ков ну тра ди ци ју, са мно штвом иде ја, као из во ри-
ште све жих и ори ги нал них кул тур них тен ден ци ја, по стао и ме сто где се са 
оду ше вље њем не го ва ла фо то гра фи ја. То је би ла при ли ка да Ни ко лић, за љу-
бље ник у фо то гра фи ју, стек не фо то граф ско обра зо ва ње. Ни је утвр ђе но ко ли-
ко је струч но уса вр ша ва ње мо гло да тра је, али си гур но да је Све то зар по сле 
бо рав ка у Бе чу до био мо гућ ност да при ме ни сте че на зна ња, ком би ну ју ћи их 
са до ма ћим по себ но сти ма.

Го ди не 1907. Ни ко лић уче ству је на Бал кан ској из ло жби у Лон до ну чи ји је 
циљ би ло при ка зи ва ње кул тур но-исто риј ске про шло сти зе мље, али и са вре-
ме ног ступ ња ње ног раз во ја. Из са чу ва них по да та ка са зна је мо да је Ни ко лић 
из ла гао гра вер ске и пе ча то ре зач ке ра до ве.27 Са чу ва на фо то гра фи ја из Ни ко-
ли ће ве за о став шти не до но си из глед ви три не у ко јој су под фир мом „Пе ча то-
ре зни ца Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа Кра гу је вац“ при ка за ни пе ча ти, али и раз ли-
чи ти гра вер ски пред ме ти.28

До 1909. го ди не, Све то зар Ни ко лић је ин ди ви дуа, успе шан у сег мен ти-
ма жи во та ко ји су дру штве ним нор ма ма вред но ва ни као по жељ ни (сте као 

27 Србијана БалканскојизложбиуЛондону1907.године, 210. 
28 У Збир ци фо то гра фи ја Исто риј ског оде ље ња На род ног му зе ја Кра гу је вац под инв. бр. 

5219 чу ва се фо то гра фи ја на ко јој је при ка за на ви три на са пред ме ти ма ко је је Ни ко лић 
из ла гао 1907. го ди не у Лон до ну.

Сл. 2 – Мих. Шулц Све то за ру Ни ко ли ћу, Беч 1906, Ре клам на раз глед ни ца, инв. бр. 5214–198
Fig. 2 – Мih. Schulz to Svеtоzаr Nikоlić, Vi en na 1906, adver ti sing pic tu re post card, inv. No. 5214–198
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је бо гат ство, по ло жај, зна ње и по зи ци је 
у ло кал ној за јед ни ци). Као ло ги чан след 
ових жи вот них до га ђа ја на ме та ла се и 
же нид ба, јер је брач на и по ро дич на за-
јед ни ца до жи вља ва на као из во ри ште 
угле да и иден ти те та од ра слих љу ди.29 
Го ди не 1909. упо зна је Ан ку Ми лу ти но-
вић,30 ћер ку Ђор ђа М. Ми лу ти но ви ћа, 
сре ског зва нич ни ка, и Ан ђе ли је из До-
бро во ди це.31 Из са чу ва них из во ра са-
зна је мо да је 12. ју ла 1909. го ди не кра-
гу је вач ки па рох Ми ха и ло Ја ко вље вић 
из вр шио брач ни ис пит и да је вен ча ње 
оба вље но 23. ав гу ста исте го ди не.32 Као 
кум на вен ча њу на ве ден је ин ду стри ја-
лац Че до миљ Д. Па вло вић, а као ста ри 
сват тр го вац Стан ко Ву ле тић.33 Лист за 
тр го вач ке и за на тлиј ске огла се и ре кла-
ме „Ве сник“, 15. ав гу ста 1909. го ди не, 
до но си по зив по ро ди ца Ми лу ти но вић 
и Ни ко лић ро ђа ци ма и при ја те љи ма да 
при су ству ју вен ча њу њи хо ве де це, Ан ке 
и Све то за ра, у не де љу 23. ав гу ста, у Кра-

гу је вач кој ста рој цр кви.34 Су де ћи пре ма са чу ва ној пре пи сци, Ан ка и Све то-
зар убр зо на кон вен ча ња од ла зе на брач но пу то ва ње у Беч.35 

29 Па ви ће вић 2007, 59–60.
30 Лист за дру штве не по тре бе „За дру га“ од 18. мар та 1901. до но си оглас у ко ме се на во ди: 

„Гђи ца Ан ка Ђ. Ми лу ти но ви ће ва, ко ја је прак ти ко ва ла ду же вре ме на код пр вих кро ја чи-
ца, пре по ру чу је се по што ва ним го спо ђи ца ма и го спо ђа ма за из ра ду ха љи на и др. по нај-
но ви јем жур на лу“ („За дру га“, број 1, го ди на I, 18. март 1901, Кра гу је вац, 2, ЗФ Н 6/1901, 
На род на би бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Кра гу је вац).

31 Ан ка и Све то зар су се вен ча ли убр зо по сле ве рид бе. Са чу ва но је шест раз глед ни ца из 
Ни ко ли ће ве ко лек ци је са че стит ка ма по во дом ве рид бе (ЗбиркафотографијаИсториј
скогодељења, инв. бр. 5210/25, 41, 44, 56, 66, 70, На род ни му зеј Кра гу је вац). У за о став-
шти ни Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа ко ју чу ва На род ни му зеј Кра гу је вац ни је са чу ва на ни јед-
на фо то гра фи ја са вен ча ња Ан ке и Све то за ра. Јед на фо то гра фи ја, пре ма Ни ко ли ће вој 
ле ген ди, при ка зу је вен ча не све ће (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 
5209/9, На род ни му зеј Кра гу је вац).

32 Про то кол за оглас брач но ис пи та них ли ца, Књигазауписивањеиоглашавањебрачноис
питанихлицацрквекрагујевачке1901–1909, Ста ра кра гу је вач ка цр ква, Кра гу је вац, 37. 

33 Про то кол за оглас брач но ис пи та них ли ца, Књигазауписивањеиоглашавањебрачноис
питанихлицацрквекрагујевачке1901–1909, Ста ра кра гу је вач ка цр ква, Кра гу је вац, 37.

34 На слов на стра на ли ста „Ве сник“ до но си по зив ни цу за вен ча ње Ан ке Ми лу ти но вић и 
Све то за ра Ни ко ли ћа, 15. ав густ 1909, Кра гу је вац (Збиркаархивскихдокумената, инв. 
бр. 3252/4, На род ни му зеј Кра гу је вац).

35 Ан ка и Све то зар пи шу 28. ав гу ста 1909. го ди не из Бе ча Ђор ђу Ми лу ти но ви ћу и оба ве-

Сл. 3 – Пред ме ти Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа 
на Бал кан ској из ло жби у Лон до ну 1907, 

инв. бр. 5219
Fig. 3 –Svеtоzаr Ј. Nikоlić’ pos ses si ons  
at the Bаlkаn Ex hi bi ti on, Lоndоn 1907,  

inv. No. 5219
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Ан ка и Све то зар ће 1910.36 и 1913.37 го ди не до би ти си но ве Пр во сла ва и 
Дра го сла ва, а 1922. го ди не и ћер ку Бра ни сла ву.38 Иако су те го ди не, због ро-
ђе ња си но ва, ис пу ње не ро ди тељ ским ду жно сти ма, Све то зар је умео да на ђе 
вре ме на за сво ју пре о ку па ци ју – ба вље ње фо то гра фи јом. Осим то га, у сло-
бод ним ча со ви ма за ни ма се ло вом39 и би ци кли змом, дру жи се, пре свих, са 
Че до ми љом Д. Па вло ви ћем, са ко јим је имао нај ва жни је за јед нич ке те ме – 
фо то гра фи ју и лов, а из кру га при ја те ља из два ја ју се још и Љу бо мир Пет-
ко вић, Спи ра П. Ми јић, Лу кас Са мо леј, бра ћа Ву ле тић, Да ни ло Ри ма но ци. 
За јед нич ка ин те ре со ва ња, нор ме оп хо-
ђе ња, стил дру же ња, за јед нич ке вред но-
сти и сим бо ли би ли су свој стве ни овим 
мла дим, имућ ним, обра зо ва ним ак те-
ри ма град ског жи во та ко ји су од и гра ли 
ва жну уло гу у уоб ли ча ва њу гра ђан ске 
све сти. Они су на сто ја ли да се при ла го де 
са вре ме ним те ко ви на ма мо дер ног све та 
и да од го во ре мо дер ни за циј ским иза зо-
ви ма но вог до ба. Као део ур ба не струк-
ту ре, укљу чу ју се у про ме не и све сно и 
ак тив но бо ре за уоб ли ча ва ње свог јав ног 
и при ват ног жи во та.

Про ме не усло вље не убр за ним на уч-
ним и тех но ло шким раз во јем, уво ђе њем 
но вих сред ста ва ко му ни ка ци је, не за у-
ста вљи вим про це сом мо дер ни за ци је и 
евро пе и за ци је, не ми нов но су ути ца ле 
на сва ко дне ви цу, а ти ме и на при ват ност 
по је дин ца у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. По-
че так 20. ве ка до но си и про ме не у схва та њи ма при ват но сти, ње них ви до ва, 
гра ни ца, про сто ра, че сто и сми сла.40 На овом пла ну био је ве о ма ва жан и ути-
цај гра ђан ског мо де ла по на ша ња, као и угле да ње на ма ни ре и мо ду европ ских 
узо ра. Раст ма те ри јал не си гур но сти, до ступ ност ин фор ма ци ја и кул тур них 
са др жа ја, уво ђе ње ин ди ви ду ал не по кре тљи во сти ко ри шће њем би ци кла, по-
бољ ша ње оп штег ква ли те та жи во та ко је је ство ри ло усло ве за на ста нак сло-

шта ва ју га да су сти гли и сме сти ли се (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. 
бр. 5210/33, На род ни му зеј Кра гу је вац). 

36 Регистаррођених1886–1930, Ста ра кра гу је вач ка цр ква.
37 Регистаррођених1886–1930, Ста ра кра гу је вач ка цр ква.
38 По твр да је раз глед ни ца, ко ју је Све то за ру Ни ко ли ћу по слао брат Хри сти фор 25. фе бру-

а ра 1922. го ди не из Мет ко ви ћа, на осно ву ко је са зна је мо о ро ђе њу ћер ке Бра ни сла ве 
(ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 5210/40, На род ни му зеј Кра гу је вац).

39 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5214/5, На род ни му зеј Кра гу је вац.
40 Ри сто вић 2007, 8. 

Сл. 4 – Ан ка и Све то зар Ј. Ни ко лић,  
1909, инв. бр. 5214–221

Fig. 4 – Аnkа and Svеtоzаr Ј. Nikоlić,  
1909, inv. No. 5214–221
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бод ног вре ме на, ко ри шће ње ра ди ја и те ле фо на41 – све су то чи ни о ци ко ји су 
ути ца ли на осва ја ње но вих или про ме ну ста рих об ли ка при ват но сти. Исто-
вре ме но, они су би ли до бар по ка за тељ дру штве ног успе ха по ро ди це и ко ри-
стан чи ни лац за раз у ме ва ње „по ро дич не стра те ги је“. 

Про во ђе ње вре ме на у дру же њу са при ја те љи ма, у ка фа на ма, у шет ња ма, 
тј. у „до ко ли ци“, ко ја је као те ко ви на са вре ме ног на чи на жи во та по ста ја ла 
осо бе ност сва ко дне ви це, чи ни ло је оквир при ват но сти Све то за ра Ни ко ли-
ћа и ње го ве по ро ди це. 

У бо ље сто је ћих град ских Ср ба кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка раз ви ла се 
и на ви ка од ла за ка на из ле те. Из ле ти су по ста ли са став ни ре пер то ар људ ских 
ак тив но сти и при хва та ју се као део но ве град ске кул ту ре. Оку пља њем род-
би не и при ја те ља на из ле ти ма оства ру ју се за јед нич ке успо ме не и об ли ку је 
по ро дич ни иден ти тет. О ор га ни зо ва ним из ле ти ма и за ба ва ма у Ко шут ња ку, 
на Пи вар ском бр ду, у По ску ри ца ма и Гро шни ци све до че по ро дич не фо то гра-
фи је.42 Да нас сти че мо ути сак да је но ва ра зо но да по ста ла пра ва „по ма ма“ и да 
је би ла ва жан са став ни део при ват но сти.

41 У по пи су те ле фон ских прет плат ни ка гра да Кра гу јев ца за 1938. на ве де но је име Све то за-
ра Ни ко ли ћа, тр гов ца, са стал ном адре сом у ули ци Кра ља Пе тра 75 и бро јем те ле фо на 47 
(ВођкрозКрагујевац1938, 65, Збирказавичајнекњигеиштампе, инв. бр. 129, На род ни 
му зеј Кра гу је вац). 

42 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5209/13, 14, 21, 30, 5214/94, 140, 141, 
150, 218, На род ни му зеј Кра гу је вац. 

Сл. 5 – На из ле ту, око 1909, инв. бр. 5214–218
Fig. 5 – Outing, aro und 1909, inv. No. 5214–218
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Осим про фе си о нал не ак тив но сти, ко ја пред ста вља цен трал ни стуб му-
шког иден ти те та, јед на од глав них обла сти при ват но сти му шкар ца с по чет-
ка 20. ве ка је де ло ва ње кроз сло бод не ак тив но сти. Ор га ни зо ва ње сло бод ног 
вре ме на кроз сло бо дан из бор ак тив но сти, ко је су одво је не од рад них, по ро-
дич них и дру штве них оба ве за, би ло је усло вље но ма те ри јал ном си гур но шћу 
по ро ди це. Сва ко днев ни жи вот, са оба ве за ма оца и гла ве по ро ди це, под ста као 
је по тре бу за члан ством у удру же њи ма – Клуб фо то а ма те ра, Са вез ло вач ког 
удру же ња Кра гу је вац и Дру штво ве ло си пе ди ста, што је до дат но уоб ли чи ло 
Ни ко ли ћев иден ти тет, лич ни и по ро дич ни. Крај 19. и по че так 20. ве ка био је 
злат но до ба за ова ква удру же ња. У све ту ко ји се убр за но ме њао, не ка од ових 
удру же ња би ла су нео п хо дан фак тор дру штве не ко хе зи је. Исто вре ме но, она 
су по ста ла је дан од еле ме на та по ве зи ва ња при ват не и јав не сфе ре у жи во ту 
му шкар ца и це ло куп не по ро ди це, али и ва жан им пулс у де фи ни са њу но вог 
схва та ња о ор га ни за ци ји да на, ја сни је не го ра ни је по де ље ног на вре ме за рад 
и вре ме за до ко ли цу. Би ци кли зам, лов, ба вље ње фо то гра фи јом, по ста ју сред-
ства лич не об но ве и уз ди за ња кроз сло бод не ак тив но сти и исто вре ме но ви-
до ви ис по ља ва ња ин ди ви ду ал не при ват но сти. 

Јед на од ин сти ту ци ја обра зо ва ног гра ђа ни на би ла је и при ват на би бли о-
те ка.43 Књи ге су би ле део ду хов ног ин вен та ра до бро сто је ћег гра ђа ни на,44 ње-
гов кул тур ни и обра зов ни сим бол. Све то зар Ни ко лић је схва тао зна чај кул-
тур ног уса вр ша ва ња. Две све ске, са упи са ним на зи ви ма књи га и основ ним 
по да ци ма, на ко ји ма је оти сак пе ча та КњижницаСветозараЈ.Николића Кра
гујевац, све до че да је Ни ко лић имао при ват ну би бли о те ку.45 Око сни цу ње го ве 
би бли о те ке чи не де ла до ма ћих ауто ра за јед но са оно вре ме ном пе ри о ди ком 
из до ме на по сло ва ко ји ма се ба вио. Би бли о те ка је об у хва та ла нај ра зли чи ти-
ја де ла из обла сти књи жев но сти, исто ри је, је зи ка, по ли ти ке и пра ва, али и 
де ла ко ја нам пру жа ју ин фор ма ци је о су бјек тив ним афи ни те ти ма Све то за-
ра Ни ко ли ћа. По ред де ла ауто ра по пут Иве Ан дри ћа, Пе тра Ко чи ћа, Ја ко ва 
Иг ња то ви ћа, Јан ка Ве се ли но ви ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, у би бли о те ци су се 
на ла зи ла и де ла Ву ка Ка ра џи ћа, Ста но ја Ста но је ви ћа, Ти хо ми ра Ђор ђе ви-
ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ве се ли на Чај ка но ви ћа. Од 
стра них ауто ра у би бли о те ци су би ла за сту пље на из да ња ро ма на Шо ло хо-
ва, Тол сто ја, Бал за ка, Зо ле, Че хо ва... Ра зно вр сност на сло ва, као што су „Са-
вре ме на фо то гра фи ја“ и „Тре нут на фо то гра фи ја“ Гво зде на М. Кла ји ћа, „Упут 

43 О при ват ним би бли о те ка ма у 18. ве ку: Ти мо ти је вић 2005, 744–750.
44 Ор ман за књи ге као обра зов на ин сти ту ци ја: Asman 2002, 126–127.
45 О ве ли чи ни би бли о те ке, као и о вр сти књи га ко је су се у њој на ла зи ле, са зна је мо за-

хва љу ју ћи са чу ва ним све ска ма. У по пи су Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа, ко ји је сам са ста вио, 
на ве де но је укуп но 1383 на сло ва ра зних књи га и пу бли ка ци ја. На свим књи га ма из Ни-
ко ли ће ве за о став шти не, ко је се чу ва ју у На род ном му зе ју Кра гу је вац, сиг ни ра ни су пе-
чат и текст: „Књи жни ца Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа Кра гу је вац број — “ (Збиркаархивских
докумената, инв. бр. 3259, 3260, На род ни му зеј Кра гу је вац).
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за фо то гра фи са ње“, „Стре љач ки гла сник“, „Ауто мо бил“, „Ра дио“, „Ло вац“ и 
„Ве ло си пе дист“, по ка зу је да је ин те ре со ва ње Све то за ра Ни ко ли ћа би ло вр ло 
ши ро ко. Оно се ни је за у ста вља ло са мо на за сту пље но сти књи га и пе ри о ди ке 
из до ме на по сло ва ко ји ма се ба вио,46 већ је об у хва та ло и ак ту ел не про бле ме. 
При су ство прав них и по ли тич ких ака та све до чи о те жњи Ни ко ли ћа да се 
упо зна с основ ним пи та њи ма, прав ном и по ли тич ком ор га ни за ци јом др жа-
ве.47 Ни ко ли ће ва лич на би бли о те ка об у хва та ла је и вер ске ча со пи се и рас пра-
ве, све зна чај не но ви не ко је су из ла зи ле у Кра гу јев цу, као и реч ни ке, исто риј-
ске атла се и ма пе ра зних др жа ва. Прет по ста вља се да је би бли о те ку са ку пио 
и ра ди обра зо ва ња и ра зо но де чла но ва по ро ди це. Би бли о те ка на тај на чин 
по ста је ин сти ту ци ја уче ња, али и око сни ца иден ти те та не са мо за оца, већ и 
за ње го ву де цу. Она је део ин ди ви ду ал не, а по том и по ро дич не би о гра фи је.

У рат ним го ди на ма Ни ко лић је мо би ли сан и ак тив но уче ству је у Бал кан-
ским ра то ви маи у Пр вом свет ском ра ту.48 Одво је ност од по ро ди це тра ја ла је 
са ма њим пре ки ди ма го то во шест го ди на (1912–1918). Из тог пе ри о да са чу ва-
на је Ни ко ли ће ва пре пи ска са су пру гом Ан ком ко ја при ват но сти да је по себ-
ну ди мен зи ју. У њи хо вој обим ној пре пи сци глав не те ме су бри га за де цу, као 
и ве сти о вој ним де ша ва њи ма и здрав стве ним про бле ми ма.49 

По за вр шет ку ра та, по сло ви Ни ко ли ћа од во де у уну тра шњост Кра ље ви-
не СХС,50 али и у стра не зе мље и гра до ве,51 где сту па у до дир са све том дру га-

46 Ме ђу на сло ви ма из до ме на по сло ва ко ји ма се Ни ко лић ба вио на ла зи ли су се: „На у ка о 
тр го ви ни“, „Тр го вач ка ко ре спон ден ци ја“, „Тр го вач ко књи го вод ство“, „Исто ри ја тр го ви-
не“, „Есна фи“, „Тр го вач ки гла сник“ (Спи сак књи га I, Спи сак књи га II, Збиркаархивских
докумeната, инв. бр. 3259, 3260, На род ни му зеј Кра гу је вац).

47 Ни ко ли ће ва би бли о те ка об у хва та ла је де ла из обла сти пра ва и по ли ти ке: „Устрој ство 
су до ва“, „Збир ка о пра ву“, „Гра ђан ске ду жно сти и пра ва“, „Устрој ство вој ске“, „За кон о 
вој ној ад ми ни стра ци ји“, „Гра ђан ски за ко ник“, „Збор ник за ко на и уре да ба“, „Пр ва го ди на 
но вог уста ва“ (Спи сак књи га I, Спи сак књи га II, Збиркаархивскихдокумената, инв. бр. 
3259, 3260, На род ни му зеј Кра гу је вац).

48 Но си лац је сре бр не ме да ље за хра брост и рев но сну слу жбу у ра то ви ма за осло бо ђе ње 
Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је (XI пе ша диј ски пук „Ка ра ђор ђе“). По гле да ти: „По лет“ бр. 48, 
го ди на VI, Кра гу је вац 22. јун 1914, 2–3 (ЗбиркаЗавичајнекњигеиштампе, инв. бр. 1186, 
На род ни му зеј Кра гу је вац; Ву ји чић 1999, 343).

49 Из са чу ва них по да та ка са зна је мо да се Ни ко лић то ком ја ну а ра и фе бру а ра 1913. го ди не 
на ла зио на по ло жа ји ма у Ми тро ви ци, то ком је се ни 1914. го ди не у Ро га ти ци и Ја го дин-
ха ну код Ви ше гра да, у том тре нут ку на те ри то ри ји K und K мо нар хи је, у пе ри о ду од 
ок то бра до де цем бра 1914. го ди не на ла зио се у Ужи цу, ода кле пи ше су пру зи и си но ви-
ма (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5214/13, 189, 5270/6, 4761/11, 16, 
5210/1, 2, 19, 20, 46, 51, 5214/133, 5210/3, 38, 57, На род ни му зеј Кра гу је вац).

50 У Збир ци ар хив ских до ку ме на та На род ног му зе ја Кра гу је вац чу ва се Путовницабр. 92, 
из да та 1. мар та 1923. на име тр гов ца Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа, ко јом му се одо бра ва кре-
та ње по уну тра шњо сти Кра ље ви не СХС (Збиркаархивскихдокумената, инв. бр. 3252/3, 
На род ни му зеј Кра гу је вац).

51 На осно ву са чу ва них раз глед ни ца са зна је мо да је 30. ав гу ста и 8. сеп тем бра 1919. го ди не 
бо ра вио у Бе чу, то ком сеп тем бра пи ше Ан ки и де ци из Же не ве, а 13. ок то бра 1919. из 
Фелд кир ха (ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 5210/12, 34, 5210/4, 36, 
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чи јим од оног из ко јег је до ла зио. Са тих пу то ва ња до но си не са мо ро бу, већ и 
но ве иде је, са зна ња, оби ча је и на ви ке.

Од 1920-их го ди на, па све до Дру гог 
свет ског ра та, Све то зар Ни ко лић је из у зет-
но ак ти ван, за о ку пљен ор га ни за ци о ним по-
сло ви ма око рад ње. У Путовођи кроз Кра
гујевац из 1925. го ди не, ко ји до но си спи сак 
свих тр го вач ких, за нат ских и ин ду стриј-
ских пред у зе ћа у Кра гу јев цу, на ве де на је ње-
го ва ме ха ни чар ска рад ња у Глав ној ули ци.52 
Као ме ха ни чар оба вљао је раз не по сло ве, од 
по прав ки ве ло си пе да, елек три чар ских ра-
до ва до пре ци зно ме ха ни чар ских по сло ва. 
У сво јој рад њи ба вио се про да јом ши ва ћих 
ма ши на,53 ве ло си пед ских де ло ва, те ле фо на, 
штам би ља и пе ча та.54 По дат ке о ра ду Све-
то за ра Ни ко ли ћа на ла зи мо и у но вин ским 
огла си ма. Уочи Дру гог свет ског ра та, не за-
ви сни и ин фор ма тив ни лист за дру штве на 
пи та ња Кра гу јев ца „Од јек Шу ма ди је“, то ком 
де цем бра 1940. и по чет ком ја ну а ра 1941. го-
ди не, до но си огла се о де лат но сти Ни ко ли ће-
ве ме ха ни чар ске рад ње. У пр вом огла су од 7. 
де цем бра 1940. го ди не, ко ји се у исто вет ном 
об ли ку и са др жа ју по на вља у на ред на три 
бро ја, Све то зар Ни ко лић пре по ру чу је сво-
ју рад њу, ис ти чу ћи да рас по ла же нај но ви јим 
мо де ли ма „те ле фун кен“ ра дио апа ра та, а ну ди и „струч ну оправ ку ра дио 
апа ра та, ши ва ћих и пи са ћих ма ши на свих фа бри ка та, као и све га оста ло га 
што у де ло круг рад ње до ла зи“.55 

39, 5210/17, На род ни му зеј Кра гу је вац).
52 „Пу то во ђа кроз Кра гу је вац“, уре дио Бож. Ст. Ан ђел ко вић, Кра гу је вац 1925, 84 (Збирка

завичајнекњиге иштампе, инв. бр. 1716, На род ни му зеј Кра гу је вац).
53 Са чу ва ни су ре клам ни огла си из рад ње Све то за ра Ни ко ли ћа за про да ју ши ва ћих ма ши-

на: „Глав ни за ступ ник за Кра гу је вац С. Ј. Ни ко лић, Кра гу је вац, Ве ста ши ва ће ма ши не 
Нај са вр ше ни је су и нај и здр жљи ви је ши ва ће ма ши не да нашњ. вре ме на, Про да ја на ме-
сеч не от пла те а за го то во ве ли ки по пуст“ (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, 
инв. бр. 5208/82, 83, 84, 85, 86, 87, На род ни му зеј Кра гу је вац).

54 Две фо то гра фи је КречанауСабанти и ЧесмауДивостину на по ле ђи ни има ју сиг ни ран 
пе чат и текст: „Све то зар Ј. Ни ко лић – Кра гу је вац – Ве ло си пед. де ло ви Те ле фо на штем-
би ла Пе ча та“ (Збирка фотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5217, 5216, На род ни 
му зеј Кра гу је вац). 

55 „Од јек Шу ма ди је“, број 48, го ди на IV, 7. де цем бар 1940, Кра гу је вац, 4; број 49, го ди на 

Сл. 6 – Ан ка Ни ко лић са де цом,  
око 1924, инв. бр. 5214–220

Fig. 6 – Аnkа Nikоlić with her chil dren,  
aro und 1924, inv. No. 5214–220
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Нај дра жа пре о ку па ци ја – фо то гра фи ја

Сва ко днев но, при ват но и исто риј ско  
на фо то гра фи ја ма Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа

Срп ско гра ђан ско дру штво на по чет ку 20. ве ка при хва та под за пад но е вроп-
ским ути ца јем но ве фор ме дру штве ног жи во та, одр жа ва ју ћи при то ме на сле ђе-
ни си стем вред но сти и све бит не еле мен те тра ди ци о на ли зма. Из град ња но вог 
си сте ма кул тур них и жи вот них вред но сти гра ђа на усло вља ва об ли ко ва ње но вог 
кул тур ног мо де ла по на ша ња. При хва та ње но ви на го во ри о про ме на ма у дру-
штве ним схва та њи ма и о но вим вред но сти ма пре у зе тим од европ ских узо ра. 

Са сме ном иде о ло шких, кул тур них и дру штве них мо де ла на по чет ку 20. 
ве ка, имућ ни и обра зо ва ни ак те ри град ског жи во та мо гли су да по ста вља ју 
соп стве не стан дар де, при ла го ђа ва ју ћи их све ви ше за пад но е вроп ском гра ђан-
ском мо де лу по на ша ња. Они по ку ша ва ју да пре о бли ку ју сва ко дне ви цу но вом 
ор га ни за ци јом вре ме на, али и се ћа ња. Као што је од ше зде се тих го ди на 19. ве ка 
оми ље на гра ђан ска прак са би ло об ли ко ва ње по ро дич них ал бу ма са фо то гра-
фи ја ма,56 та ко се по чет ком 20. ве ка не гу је култ очу ва ња нај ра зно вр сни јих су-
ве ни ра се ћа ња, спо ме на ра, днев ни ка, пи са ма, али и че стит ки и раз глед ни ца.57 
Из ме ђу оста лог, то је до при но си ло ис ти ца њу соп стве ног иден ти те та и ја ча њу 
ин ди ви ду ал но сти.58 Раз ли чи ти су раз ло зи ко ји су мо ти ви са ли по је ди не по ро-
ди це да их об ли ку ју. Јед ни су ста ту сне, а дру ги емо ци о нал не при ро де. По пут 
днев ни ка, пи са ма, ме мо а ра, и ал бум по ста је пред мет-ре ли кви ја ко ји има моћ 
да под се ти на при ја тељ ства, ле пе тре нут ке, дра ге љу де, до бре го ди не.59 Исто-
вре ме но пред ста вља и је дан од сег ме на та у ства ра њу сли ке о по ро ди ци, ука-
зу ју ћи на њен дру штве ни ста тус и жи вот ни стил. Ал бу ми та ко по ста ју ва жни 
сим бо ли ви зу ел ног иден ти те та по ро ди це, ње не ко лек тив не, али и ин ди ви ду-
ал не при ват но сти. Они уче ству ју у чу ва њу по ро дич не исто ри је и се ћа ња и по-
ста ју мо ћан по ка за тељ ин ди ви ду ал ног, по ро дич ног, вер ског и про фе си о нал ног 
иден ти те та. По ро дич но се ћа ње пред ста вља сим бо лич ну ди мен зи ју по ро дич-
них ве за и ме ђу гра ђан ском кла сом пре но си ло се бу ду ћим ге не ра ци ја ма при-
ла го ђе но окол но сти ма мо дер ног до ба.

IV, 15. де цем бар 1940, Кра гу је вац, 4; број 50, го ди на IV, 22. де цем бар 1940, Кра гу је вац, 
4, Збирказавичајне књигеиштампе, инв. бр. 1163; „Од јек Шу ма ди је“, број 2, го ди на 
V, 7. ја ну ар 1941, Кра гу је вац, 4, Збирказавичајнекњигеиштампе, инв. бр. 1164, На-
род ни му зеј Кра гу је вац.

56 То дић 2006, 529.
57 При клад ни хо би ји, по пут са ку пља ња раз глед ни ца, до бро су се укла па ли у оста ле от ме не 

ак тив но сти при пад ни ка гра ђан ске кла се (Ho land 2006, 171).
58 О при ват ној пре пи сци у 18. ве ку: Ти мо ти је вић 2006, 339–357; Ти мо ти је вић 2011, 257–

261. О на ви ци пи са ња днев ни ка, ме мо а ра и ауто би о гра фи ја, као и о ве ли кој мо ди ал бу ма 
спо ме на ра: Кор бен 2003, 369–372; Гул мо 2002, 341–344.

59 Ре нам 2002, 192.
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У дру штве ном окру же њу, у ко јем по сто ји те жња да се на мет ну вред но сти 
не пре кид не про ме не, но ви не и мо дер но сти, ја вља се по тре ба по ро ди це да се 
не ки тре ну ци и мо мен ти из дво је и са чу ва ју у се ћа њу. Успо ме не на те тре нут ке 
ка сни је су са мо про бра не и по сла га не у ал бу ме. Та ко су по је ди нач не успо ме-
не увр ште не у при ват не збир ке60.

У ал бу ми ма Све то за ра Ни ко ли ћа, на по ре до са ње го вим аутор ским, по-
ро дич ним и фо то гра фи ја ма љу ди са ко ји ма је по ро ди ца би ла у при ја тељ ским 
или по слов ним од но си ма, на шле су се раз глед ни це и че стит ке. Не мо же мо 
би ти са свим си гур ни да су ал бу ми аутен тич на и ори ги нал на ко лек ци ја.61 Су-
де ћи пре ма са да шњем са др жа ју, за кљу чу је мо да су број и рас по ред фо то гра-
фи ја и раз глед ни ца би ли под ло жни про ме на ма. Ка ко су ал бу ми Све то за ра Ј. 
Ни ко ли ћа по кло ње ни На род ном му зе ју Кра гу је вац1967. го ди не, не мо же мо 
са си гур но шћу утвр ди ти да ли је он на пра вио ор га ни за ци ју у њи ма или су то 
учи ни ли ње го ви си но ви. 

Осам де се тих и де ве де се тих го ди на 19. ве ка фо то граф ска тех но ло ги ја 
се уса вр ша ва и фо то граф ски по сту пак по јед но ста вљу је, што до во ди до све 
ве ћег ин те ре со ва ња за фо то гра фи ју ко ја по ста је при сту пач на и обич ном 
чо ве ку. Исто ри ју фо то гра фи је, у пе ри о ду до Пр вог свет ског ра та, обе ле жи-
ће успон ама тер ског по кре та. Ама тер ска фо то гра фи ја уки ну ће про фе си о-
нал ног по сред ни ка, олак ша ће ри ту ал по зи ра ња, ши ром ће отво ри ти вра та 
при ват ног жи во та пред објек ти вом ко ји во ли ин тим ну сли ку.62 Ама те ри ма 
је фо то гра фи ја ус пут но за ни ма ње или хо би. Они су ин спи ра ци ју тра жи ли 
у тре нут ку, у си ту а ци ја ма и пре ма тре нут ном ин те ре со ва њу. У њи хо вим 
оства ре њи ма по стиг ну та је рав но те жа са др жа ја и фор ме, њи хо ве ви зу ре 
су не фор мал не, те ме и мо ти ви ра зно вр сни и бли ски сва ко днев ном жи во ту. 
Фо то гра фи је су им спон та не и не на ме ште не бе ле шке сва ко дне ви це. У кра-
гу је вач кој фо то гра фи ји тог вре ме на на ста ју сним ци жи вот них си ту а ци ја 
ли ше ни сте ре о ти па про фе си о нал ног сни ма ња.63 Но си о ци та квих тен ден-
ци ја би ли су Све то зар Ј. Ни ко лић, Љу бо мир Пет ко вић, Че до миљ Па вло вић 
Бо ја џић – имућ ни, обра зо ва ни љу ди, ко ји су се по ред ре дов них за ни ма ња 
ба ви ли и фо то гра фи јом. Пре ма бро ју са чу ва них фо то гра фи ја за о став шти на 
Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа знат но пре ва зи ла зи де ла дру гих кра гу је вач ких фо-
то гра фа ама те ра, ње го вих са вре ме ни ка. 

И по ред ве ли ког бро ја фо то гра фа ама те ра у срп ској фо то гра фи ји пр ве 
по ло ви не 20. ве ка ма ли је број са чу ва них ори ги нал них де ла. Фо то гра фи је 
Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа пред ста вља ју из у зет ну ко лек ци ју ама тер ске фо то гра-
фи је ко ја у ве ли кој ме ри от кри ва ко пре не и ту ма чи дух пр ве по ло ви не 20. ве-
ка у Кра гу јев цу. Оста је не по зна то под чи јим ути ца јем се Ни ко лић за ин те ре-

60 О при ват ним збир ка ма у 19. ве ку: Кор бен 2003, 399–401.
61 О при ват ним фо то граф ским ал бу ми ма два де се тог ве ка: То дић 2007, 29–30.
62 Кор бен 2003, 344. 
63 Ми нић, Ми хај ло вић 1989, 21.



120

БојанаТопаловић

со вао за фо то гра фи ју и од ко га до би ја пр ва прак тич на зна ња. Те шко је тач но 
од ре ди ти тре ну так ка да је по чео да фо то гра фи ше, али прет по ста вља мо да га 
је на то под ста кло осни ва ње Клу ба фо то а ма те ра у Кра гу јев цу 1904. го ди не.64

Пр ви аспект Ни ко ли ће вог зна ча ја у обла сти фо то граф ског ства ра ла-
штва оства рен је у про дук тив но сти и ви тал но сти про до ра у све сег мен те 
жи во та. Чак и у сфе ра ма жи во та у ко је про фе си о нал на фо то гра фи ја рет ко 
про ди ре, тра жио је и на ла зио ме ру при сту пач но сти и ко му ни ка тив но сти. 
Ње го ве фо то гра фи је све до че о ду ху вре ме на, исто риј ским и дру штве ним 
окол но сти ма у Кра гу јев цу на по чет ку 20. ве ка. Ка рак те ри стич но је да је на 
го то во свим ње го вим фо то гра фи ја ма у пр вом пла ну чо век. Са чу ва не фо то-
гра фи је ука зу ју и на ши ро ка те мат ска ин те ре со ва ња са мог ауто ра. Ни ко лић 
је сни мао чла но ве сво је по ро ди це, при ја те ље и по зна ни ке, љу де са ко ји ма је 
про фе си о нал но са ра ђи вао, у при ро ди, са ви дљи вим ам би јен том, као и спон-
та не сце не са из ле та ве ло си пе ди ста,65 из ло ва,66 са бер бе гро жђа,67 ва ша ра,68 
кли за ња69... Та ко ђе, сни ма Кра гу је вац, сва ко днев на и из ван ред на до га ђа ња 
(пр во мај ски ми тинг,70 по жар,71 по пла ву,72 свад бу73). У ње го вој за о став шти-

64 Кон ти ну и ра но, то ком мар та и апри ла 1904. го ди не, „Јав ност“ до но си ве сти о ра ду Клуба 
фотоаматера. „Јав ност“ 11. мар та об ја вљу је вест о фор ми ра њу клу ба и да ту му одр жа-
ва ња пр вог пре да ва ња. На ред ни бро је ви ча со пи са оба ве шта ва ју Кра гу јев ча не о да ту ми-
ма одр жа ва ња пре да ва ња Фо то граф ског дру штва у про сто ри ја ма Крагујевачкегимназије. 
По след ња вест о ра ду Фо то граф ског дру штва об ја вље на је 29. апри ла 1904. го ди не ка да је 
упу ћен по зив чла но ви ма клу ба ко ји би же ле ли да на ба ве фо то граф ски апа рат да до ђу 2. 
ма ја у Гим на зи ју. О фор ми ра њу Клубафотоаматера и пр вим пре да ва њи ма у са ли Кра
гујевачкегимназије по гле да ти: „Јав ност“, бро је ви: 84 од 11. мар та, 86 од 18. мар та, 91 од 4. 
апри ла, 94 од 15. апри ла, 95 од 18. апри ла, 98 од 29. апри ла и 99 од 2. ма ја 1904, го ди на II, 
Кра гу је вац, Збирказавичајнекњигеиштампе, инв. бр. 783, На род ни му зеј Кра гу је вац.

65 ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 2758, 2759, 4766, 2756, 1851, На-
род ни му зеј Кра гу је вац. Фо то гра фи ју под инв. бр. 2758, ко ја при ка зу је пе то ри цу му-
шка ра ца са би ци кли ма (ме ђу њи ма су и Све то зар Ј. Ни ко лић и Љу бо мир Пет ко вић), 
на ла зи мо и у ал бу му ко ји је при па дао Љу бо ми ру Пет ко ви ћу, а од 2007. го ди не се чу-
ва у На род ном му зе ју Кра гу је вац (ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 
5264/65, На род ни му зеј Кра гу је вац).

66 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/5, 5215/14, На род ни му зеј 
Кра гу је вац. 

67 ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 5211/22, 5215/85, На род ни му зеј Кра-
гу је вац; Збиркафотографија, К 1 II 51–1, 51–2, 51–3, 51–4, Исто риј ски ар хив Шу ма ди је.

68 Збиркафотографија, К 1 II 50, Исто риј ски ар хив Шу ма ди је.
69 Збиркафотографија, К 1, II 52–1, 52–2, 52–3, 62–4, Исто риј ски ар хив Шу ма ди је.
70 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 528, На род ни му зеј Кра гу је вац.
71 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 4755, 2766, 2767, 2754, 2765, На род-

ни му зеј Кра гу је вац.
72 ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 1845, 2761, 2772, На род ни му зеј 

Кра гу је вац.
73 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5215/1, инв. бр. 5209/69, 70, На род ни 

му зеј Кра гу је вац.
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ни је и ве ћи број фо то гра фи ја со ци јал не те ма ти ке,74 а ту су и фо то гра фи је из 
ра ди о ни ца Војнотехничког завода75 ко је оста вља ју ути сак ан га жо ва но сти, 
оба ве ште но сти, по кре тљи во сти и ин фор ми са но сти са мог ауто ра. Те мат ски 
ра зно вр сне, са аутен тич ном ат мос фе ром, фо то гра фи је ожи вља ва ју мо мен-
те и ли ца из жи во та ста рог Кра гу јев ца. Де ша ва ња у гра ду, сним ци обје ка та, 
пор тре ти на ших зна них и не зна них пре да ка има ју упе ча тљив, ре пре зен-
та ти ван из раз на Ни ко ли ће вим фо то гра фи ја ма. Ње го ва фо то граф ска за о-
став шти на пред ста вља за ни мљи ву раз глед ни цу Кра гу јев ца, гра да у ко јем је 
жи вео и ра дио, али и бо га ту ви зу ел ну и до ку мен тар ну хро ни ку о љу ди ма и 
до га ђа ји ма у Кра гу јев цу. Овим се, ме ђу тим, не ис цр пљу је те мат ски оквир 
ње го вог фо то граф ског ра да.

Све ве ће за ни ма ње за ло кал не и по ро дич не при че, исто ри ју по ро ди це и 
исто ри ју сва ко днев ног жи во та, пру жи ло је но ви зна чај лич ним и по ро дич-
ним фо то гра фи ја ма као исто риј ским до ку мен ти ма.76 Ве ли ки део Ни ко ли-
ће вих фо то граф ских ал бу ма по пу ни ле су лич не и по ро дич не фо то гра фи је,77 

74 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 4752, На род ни му зеј Кра гу је вац.
75 ЗбиркафотографијаИсторијског одељења, инв. бр. 2742, 2743, 2745, На род ни му зеј 

Кра гу је вац.
76 Ho land 2006, 157–158. 
77 О од но су из ме ђу „при ват них“, „лич них“ и „по ро дич них“ фо то гра фи ја: Ho land 2006, 155–159.

Сл. 7 – На из ле ту у По ску ри ца ма, око 1909, инв. бр. 5209–30
Fig. 7 – Outing to Pоskurice, aro und 1909, inv. No. 5209–30
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ко је пред ста вља ју ва жан сег мент у кон сти ту и са њу ин ди ви ду ал ног и по ро-
дич ног иден ти те та, као и по ро дич не ме мо ри је. Ал бу ми та ко по ста ју све до ци 
у цен тру по ро дич ног жи во та, ме сто за ар хи ви ра ње и се ћа ње, лич но и ко лек-
тив но. Ни ко лић је без при су ства про фе си о нал ног фо то гра фа за бе ле жио мно-
ге зна чај не тре нут ке ко је је про во дио са по ро ди цом, у дво ри шту, на из ле ти ма, 
у при ро ди, на ули ци... Ти ме при ли ке, на чи ни и ме ста у ко ји ма фо то гра фи ше 
по ста ју још ра зно вр сни ји. У Ни ко ли ће вим ал бу ми ма на ла зи мо фо то гра фи-
је ко је бе ле же про ла зна и крат ко трај на ис ку ства пу то ва ња, ко ја су по не кад 
под ра зу ме ва ла ма ле раз да љи не, по пут од ла ска у шет њу на Пи вар ско бр до 
или из ле та у По ску ри це, Ко шут њак и Гро шни цу. Та ко ђе, фо то гра фи је нам 
пру жа ју ин фор ма ци је о лич ним афи ни те ти ма Све то за ра и чла но ва ње го ве 
по ро ди це, по пут од ла за ка на би ци кли стич ке ту ре78 и у лов. Ис так ну то ме сто 
на стра ни ца ма по ро дич них ал бу ма 20. ве ка за у зе ле су фо то гра фи је де це, ко-
је се са ку пља ју, сла жу и чу ва ју, али и ша љу род би ни и при ја те љи ма у фор ми 
раз глед ни ца и че стит ки.79 Ис ти ца ње деч је по себ но сти од ре ђу је но во ме сто 
де те та у по ро ди ци и ши рој за јед ни ци, а са мим тим и „по ча сно“ ме сто у по ро-
дич ним ал бу ми ма. На осно ву са чу ва них по ро дич них фо то гра фи ја за кљу чу-
је мо да су оми ље ни Ни ко ли ће ви мо ти ви би ли мо мен ти из жи вот ног ци клу са 
(ро ђе ње, свад ба) и сли ке кул тур но-за бав ног и спорт ског жи во та (ка фа не, из-
ле ти, пу то ва ња, би ци кли стич ке ту ре, лов). То су жан ров ски мо ти ви и ге не-
рал ни сим бо ли у вре ме успо на ама тер ског фо то граф ског по кре та на по чет ку 
20. ве ка. Мо ти ви из при ват ног жи во та осли ка ва ју Ни ко ли ћев сен зи би ли тет 
и укус, а исто вре ме но су и по ка за тељ пре о бра жа ја и про ме на дру штва с по-
чет ка 20. ве ка. За јед нич ки име ни тељ Ни ко ли ће вих по ро дич них фо то гра фи ја 
је ат мос фе ра ин тим но сти, спо ко ја, не жно сти и ушу шка но сти. Фо то гра фи је 
по ста ју тач ке ори јен та ци је у сва ко днев ном по ро дич ном окру же њу. По мо ћу 
њих по ро ди ца се се ћа од мо ра, из ле та, од ла за ка у ба њу, ета па из по ро дич ног 
и про фе си о нал ног жи во та. Оне стал но под се ћа ју на со ци јал ну мре жу и круг 
при ја те ља. Исто вре ме но, фо то гра фи је от кри ва ју со ци јал ни иден ти тет, пу та-
ње и раз вој по ро дич ног и про фе си о нал ног жи во та.

Име Све то за ра Ни ко ли ћа по ми ње се у ка та ло гу пр ве фо то граф ске из-
ло жбе, ко ју је ор га ни зо ва ло Срп ско ге о граф ско дру штво 1911. го ди не у Бе о-
гра ду, на ко јој је при ка зао „сли ке“ из Кра гу јев ца и Сви лајн ца по сле по пла-
ве 1910. го ди не.80 И текст у „Но вој искри“ из мар та 1911. го ди не све до чи о 
уче шћу Све то за ра Ни ко ли ћа на из ло жби одр жа ној 19. и 20. фе бру а ра у са ли 

78 О из ле ти ма кра гу је вач ких ве ло си пе ди ста по гле да ти: „За дру га“, број 5, го ди на I, 19. април 
1901, Кра гу је вац, 3; „Но ва за дру га“, број 16, го ди на I, 21. јун 1901, Кра гу је вац, 2; број 17, 
го ди на I, 24. јун 1901, Кра гу је вац, 2, ЗФ Н 6/1901, ЗФ Н 7/1901 а, На род на би бли о те ка 
„Вук Ка ра џић“ Кра гу је вац. 

79 Фо то гра фи ја де те та по ста ла је сре ди шња ико на по ро дич ног жи во та (Ho land 2006, 192; 
То дић 2007, 30–37).

80 По гле да ти: Првафотографскаизложба Српскоггеографскогдруштва 1911, 4–5.
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Ге о граф ског за во да Уни вер зи те та у Бе о гра ду.81

Опре де ље ње за рат ну фо то гра фи ју под ста кли су са ми рат ни до га ђа ји 
1912–1918. го ди не. И сам уче сник Бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра-
та, за бе ле жио је де ша ва ња у око ли ни Ми тро ви це и Зве ча на.82 То су груп не и 
по је ди нач не фо то гра фи је. На не ки ма је и сам Ни ко лић, што го во ри да их је 
пре ма ње го вим упут стви ма не ко дру ги сни мио. Рат не фо то гра фи је не бе ле же 
сам ток бор бе, већ до га ђа је око ње – од мор срп ских вој ни ка, њи хо ве сва ко-
днев не ак тив но сти, ва жни је све ча но сти, ме ста кроз ко ја су про ла зи ли. 

По сле 1914. го ди не, Све то зар Ни ко лић се или не ба ви фо то гра фи јом све 
до 1936. го ди не ка да фо то гра фи ше Ви та но вац и ње го ве жи те ље,83 или ње го-
ва де ла из тог пе ри о да ни су са чу ва на.

У фо то граф ском ра ду је био стру чан, све стран и про дук ти ван, и то ком 

81 „Но ва искра“, број 3, го ди на X, март 1911, Бе о град, 94.
82 ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 5207, 4761, На род ни му зеј 

Кра гу је вац.
83 Из ве стан број фо то гра фи ја у ал бу ми ма Све то за ра Ј. Ни ко ли ћа сли кан је у Ви та нов цу 

у пе ри о ду од 1936. до 1939. го ди не (ЗбиркафотографијаИсторијскогодељења, инв. бр. 
5212 и 5213, На род ни му зеј Кра гу је вац).

Сл. 8 – Ве ло си пе ди сти, око 1910, инв. бр. 2758
Fig. 8 – Cyclists, aro und 1910, inv. No. 2758
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де се так го ди на пу не ства ра лач ке пред у зи мљи во сти дао је вред на де ла, пре 
све га до ку мен тар ног зна ча ја за про у ча ва ње про шло сти Кра гу јев ца. Су срет са 
ње го вим фо то гра фи ја ма пру жа по глед на део исто ри је Кра гу јев ца. Мо ти ви и 
по ру ке ста рих фо то гра фи ја, гле да ни очи ма са вре ме ног сен зи би ли те та, чи не 
за јед нич ки ру ко пис ко јим се ис пи су је кон ти ну и тет жи вље ња у Кра гу јев цу 
пр вих де це ни ја 20. ве ка. Ни ко ли ће ве фо то гра фи је су упе ча тљив, по ма ло се-
тан све док бо га тог и ша ро ли ког жи во та Кра гу јев ца, Кра гу јев ча на и оних љу-
ди ко ји су до ла зи ли у ову ва рош и уче ство ва ли у ње ном жи во ту.
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IN DI VI DUAL AND FA MILY IDEN TITY BU IL DING –
PHO TO GRAPHS AND WRIT TEN MA TE RIAL OF SVE TO ZAR J. NI KO LIĆ

– Sum mary –

The so cial and cul tu ral hi story of Kra gu je vac from the first half of the 20th cen tury re cords the 
na me of Sve to zar J. Ni ko lić who pro mo ted ama te ur pho to graphy de ve lop ment, le a ving be hind an 
im po sing col lec tion of pho to graphs. He was a mec ha nic, a mer chant, an en gra ver and a seal ma ker. 
Most of all he was an ac ti ve par ti ci pant in the Kra gu je vac so cial li fe as a mem ber of the Ama te ur 
Pho to grap hers Club, The Cycling So ci ety and the Fe de ral Hun ters As so ci a tion. He was a col le a gue, 
a fri end and a god fat her to many di stin gu is hed fi gu res of Kra gu je vac, who had out stan ding ro les in 
the city’s so cial and eco no mic li fe and who in va ri o us ways con tri bu ted to a spi ri tual pro fi le of the 
pla ce: Če do milj Pa vlo vić Bo ja džić, Lju bo mir Pet ko vić, Spi ra P. Mi jić, Lu kas Sa mo lej, etc. 

The Sve to zar J. Ni ko lić’s writ ten ma te rial and pho to graphs con sti tu te a sig ni fi cant and va lu a ble 
te sti mony, in clu ding his first bu si ness and ple a su re trips, the pe riod of his easy-go ing li fe of a bac-
he lor, then ha ving a fa mily, the co ming of chil dren, ac ti ve par ti ci pa tion in the Bal kan wars and the 
First World War, then a pe riod of tran qu il and har mo ni o us li fe in the 1920s and 1930s. At first, we 
see a young and rich man with a de si re for advan ce ment and af r ma tion, re cog ni sing his ro le in the 
Kra gu je vac so cial li fe. At the end, we see a suc cessful and di stin gu is hed man who ce le bra ted na tu re 
and pe a ce, pra i sing fa mily as the gre a test tre a su re. 

The Sve to zar J. Ni ko lić’s li fe was chan ge a ble, so me ti mes qu i te ac ti ve, so me ti mes not so much; 
at ti mes tran qu il lity, pe a ce and re la xa ti on we re do mi nant, then hel ples sness, sor row and no stal gia 
over po we red. De pen ding on the mo ment and the gi ven cir cum stan ces, we see Ni ko lić as a man who 
acts ac cor ding to a fi xed sche du le, fo cu sed on his fa mily, ta king over the du ti es of a pro vi der and a 
pro tec tor; then the re are ti mes when he is re la xed, at rest, ab sor bed in his hob bi es. On the one hand, 
we can fol low Ni ko lić in his en de a vo urs to bu ild up his own iden tity, on the ot her, we di sco ver his 
de si re to be iden ti fied with his fa mily and for fa mily gat he rings, as an ideal of com mon wel fa re. As a 
pas si o na te fa mily man, as well as so me o ne who enjoys so cial gat he rings with fri ends, pho to graphy, his 
own li brary, na tu ral be a u ti es and co un trysi de in equ al me a su re, Ni ko lić pos ses sed the aspi ra ti ons and 
ide als of a 20th cen tury man. Trips, outings, spe ci a li sa ti ons abroad, mem ber ships in va ri o us as so ci a ti-
ons, a pri va te li brary – are all part of his cul tu ral self-de ter mi na tion and a cha rac te ri stic of his iden tity. 

The pho to graphs left as part of the Sve to zar J. Ni ko lić’s le gacy are in te re sting for the ir aged co-
lo ur, as an old-fas hi o ned co u tu re and the charm of the ti mes past, even as a na tu ral and spon ta ne o us 
ex pres si on of the psycho logy of that ti me. Ho we ver, they we re kept and sor ted in fa mily al bums for 
per so nal use. Ni ko lić’s ama te ur pic tu res we re a fresh bre e ze in the 20th cen tury Kra gu je vac pho to-
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graphy. An ima ge of a sa fe and cosy ho me on a fa mily pa tron sa int’s day, on the day a child was bap-
ti sed, so me esca pes in to the co un trysi de, clo se re la ti ves and fri ends gro ups, jo int ce le bra ti ons –are 
all kept in the Ni ko lić’s pho tos. They are a te sti mony to tight re la ti on ships and com pa ni on ship, to 
hap pi ness and ple a su re, but al so an evi den ce of a wish to re mem ber and even re sto re the fe e ling. La-
ter on, the me mo ri es we re sor ted out and pla ced in al bums. 

On clo ser in spec tion of the pho tos and the writ ten ma te rial, we di sco ver pre ci o us and use ful 
in for ma tion. They pro vi de us with a va lu a ble in sight in the Ni ko lić’s so cial stand, li festyle and de ta ils 
abo ut his in te rests, de si res and am bi ti ons. Thus, the Sve to zar Ni ko lić’s le gacy be co mes an ir re pla ce a-
ble so ur ce in un der stan ding his ex tra or di nary per so na lity, even his mo re in ti ma te si de. Furt her mo re, 
his uni que pho to graphs draw us a cle ar pic tu re of his ver sa ti le ta lents and in te rests. 

Keywords: Kra gu je vac, le gacy, iden tity, hi story of pri va te li fe, pho to graphs, writ ten ma te rial.
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„АРХАНЂЕО МИХАИЛО УЗИМА БОГАТАШЕВУ ДУШУ“ 
СА СЕВЕРНИХ ДВЕРИ ИКОНОСТАСА ЦРКВЕ  
СВЕТОГ ИЛИЈЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Апстракт:СценаАрханђеоМихаилоузимабогаташевудушупредстављенајенасе
вернимдверимаиконостасацрквеСветогИлије уСмедеревскојПаланци.Она у себи
обједињава више иконографских типова везаних за АрханђелаМихаила – ратника,
тријумфатора,водичаимерачаљудскихдуша,илуструјућиистовременојеванђеоску
параболуобезумномбогаташу.Овасценаесхатолошкогкарактераималајеморализа
торскодидактичкуфункцијукојаупотпуностиодражавасоцијалнеиекономскепри
ликеуСрбијиупрвимдеценијамапостицањусамосталности.Популарностиииконо
графскојформулацијисценеАрханђеоМихаилоузимабогаташевудушудопринелису
јужнобалканскиибугарскизографи,каоисветогорскаграфика.

Кључне речи: АрханђеоМихаило, безумни богаташ, зографско сликарство, црква
СветогИлије.

Цр ква Све тог Или је у Сме де рев ској Па лан ци је по диг ну та 1827. го ди не у 
сре ди шту та да шње ва ро ши, док је ико но стас за вр шен 1830. го ди не. Че ти ри пре-
сто не ико не на сли ка не су 1828. го ди не за хва љу ју ћи кти тор ству кне за Ми ло ша, 
а оста так ико но ста сне пре гра де ком пле ти ран је две го ди не ка сни је, ве ро ват но 
уз по моћ при ло га имућ ни јих жи те ља Па лан ке.1 Ико но стас је на стао у ра ди о-
ни ци Јо ва на Сте ри је ви ћа – Ја ње Мо ле ра ко ји је на сли као Хри ста, Бо го ро ди цу, 
Јо ва на Кр сти те ља и Све тог Ни ко лу. Оста ле ико не при пи си ва не су зо гра фу ко ји 
је иден ти фи ко ван као Ана стас Кон стан ти но вић.2 Па жљи во иш чи та ва ње нат пи-

1 На пре сто ној ико ни Јо ва на Кр сти те ља се ви ди при ло жнич ки нат пис и го ди на, а из до ку-
мен та ци је се зна да су на ико на ма Ису са Хри ста и Све тог Ни ко ле по сто ја ли слич ни нат-
пи си са го ди ном 1828 (Про кић 1970, не па ги ни ра но). Кти тор ски нат пис и го ди на 1830. 
мо гу се иш чи та ти на цар ским две ри ма, док на боч ним две ри ма, пре сто ној ико ни Све тог 
Или је, ико ни Св. Ми не, Вик то ра и Ви кен ти ја из апо стол ског ре да, као и на Кр сту Рас пе-
ћа сре ће мо са мо 1830. го ди ну (Ми ло ше вић 2006, 94, 102, 104, 127, 131).

2 Ву јо вић 1973, 286; Ву јо вић 1986, 263. Ова атри бу ци ја пре у зе та је и у ка сни јим ра до ви ма. 
Ви де ти: Ми ло ше вић 2006, 57–59.

И С Т О Р И Ј А  У М Е Т Н О С Т И  /  H I S T O R Y  O F  A R T
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са са се вер них две ри цр кве у Рип њу (сл. 
1), на осно ву ко јих су због слич но сти, 
истом зо гра фу атри бу и ра не и па ла нач ке 
боч не две ри, по ка зу је да их је 18. фе бру-
а ра 1830. на сли као „не до стој ни“ Кон-
стан тин М(?)ито ли о тис.3 Сли кар ски ру-
ко пис овог пот пу но не по зна тог мај сто ра 
те шко је из дво ји ти из сти ла ра ди о ни це, 
па са мим тим и пра ти ти ње гов да љи рад, 
али је си гур но да при па да кру гу зо гра фа 
бли ских Ја њи Мо ле ру, Ми хај лу Кон стан-
ти но ви ћу, зо гра фу Ана ста су.

По ме ну ти зо гра фи при па да ју ре ла-
тив но ко хе рент ној гру пи ко ја де лу је на 
тлу Ср би је у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, а 
ко ју чи не по је дин ци и сли кар ске дру жи-
не са те ри то ри ја да на шње Ма ке до ни је, 
Грч ке, Ал ба ни је, Бу гар ске. При пад ност 
кул тур ном мо де лу, у окви ру ко јег је пра-
во слав на цр ква функ ци о ни са ла ве ко-
ви ма у Ото ман ској им пе ри ји и ко ји се 
по кла па са ју рис дик ци јом Ва се љен ске 
па три јар ши је, усло ви ла је основ не ка рак-
те ри сти ке „зо граф ског мо де ла сли кар-
ства“: пре по зна тљи ву ли ков ну по е ти ку, 
стан дар ди зо ван ико но граф ски ре пер то-
ар, ре тро спек ти ван од нос пре ма тра ди-
ци ји, ко ри шће ње пред ло жа ка.4 Ова кво 
сли кар ство пред ста вља ло је на ста вак 
ли ков них по е ти ка до ми нант них у грч-
ком сли кар ству 17. и 18. ве ка ко је се мо гу 
опи са ти као ком про ми сна стру ја из ме ђу 
тра ди ци о нал них схва та ња ко је илу стру је 

Ерминија Ди о ни си ја из Фур не5 и но вог по и ма ња ре ли ги о зне сли ке на ста лог под 
за пад но е вроп ским ути ца ји ма, ко је је би ло ра ши ре но на јон ским остр ви ма под 

3 1830 ε(κ)θελιωθη δια χειρος αναξα(σιυ) κωνξανθινυ μ(σ?)ητολιωθης εν μηνι φαιβρυαριυ 
(φεβρουαριου) :18: Нат пис се на ла зи на цр ве ној тра ци ис под Ар хан ђе ла Ми ха и ла, а из-
над пред ста ве Ха да. 

4 Ma ku lje vić 2004, 383–396.
5 У ЕрминијиДи о ни си је из Фур не се као узор ис ти че сли кар ство Ма ној ла Пан се ли на, со-

лун ског сли ка ра с по чет ка XIV ве ка (Het he ring ton 1974, 2). У исто вре ме овај при руч ник 
по твр ђу је не ке стан дард не ико но граф ске фор му ле ко је је у фре ско ан сам бле у ви ше све-
то гор ских ма на сти ра увео Те о фан Кри ћа нин.

Сл. 1 – АрханђеоМихаило,  
Кон стан тин М(?)ито ли о тис, цр ква Све те 

Тро ји це, Ри пањ, 1830, се вер не две ри  
ико но ста са (фо то гра фи ја: Та ња Ви ћен тић)

Fig. 1 – ArchangelMichael, Constantine  
M(?)itoliotis, the Holy Tri nity Church,  
Ri panj, 1830, al tar screen north do or  

(pho to: Ta nja Vi cen tić)
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мле тач ком вла шћу.6 Сли ка ри зо гра фи до не-
ли су са со бом не ке ка рак те ри стич не си жее 
ко ји од ра жа ва ју вер ске, али још и ви ше со-
цио-по ли тич ке, па и еко ном ске при ли ке у 
ко ји ма је пра во слав но ста нов ни штво функ-
ци о ни са ло по чет ком 19. ве ка у Ото ман ском 
цар ству. Јед на од та квих те ма је Арханђео
Михаилоузимабогаташевудушу из цр кве 
Све тог Или је у Сме де рев ској Па лан ци.

У цр кви Све тог Или је, на се вер ним две-
ри ма ико но ста са, Ар хан ђео Ми ха и ло (  

) је при ка зан као кри-
ла ти мла дић, ду ге сме ђе та ла са сте ко се по ве-
за не тра ком, у по лу про фи лу, бла го окре нут 
на ле ву стра ну. Он на се би има зла тан оклоп, 
пре ко ко га на гру ди ма укра сне тра ке фор-
ми ра ју об лик кр ста. Там но зе ле ни хи тон 
му се же до ко ле на. У де сној ру ци др жи мач 
ко јим се спре ма да про бо де ле же ћу људ ску 
фи гу ру. Јар ко цр ве ни ду ги огр тач у круп-
ним на бо ри ма, ус ко ви тлан је и пре ба чен 
пре ко Aр хан ђе ло вог ра ме на. У ле вој ру ци 
др жи те ра зи је са ко јих ви си људ ска ду ша, 
у фор ми ма ле на ге људ ске фи гу ре ко ју Aр-
хан ђео др жи за ко су за јед но са те ра зи ја ма. 
Те ра зи је има ју два та са – је дан са би се ром и 
дру ги на ко ји је ока чен де мон. Ар хан ђео са 
обе но ге сто ји на људ ској фи гу ри ко ја ле жи 
на пра во у га о ном, јед но став ном од ру са ја-
сту ком под гла вом. Чо век има сме ђу ко су 
и бра ду, за тво ре них је очи ју и де сну ру ку 
др жи на гру ди ма. Од мах до ње го ве гла ве су 
две жен ске фи гу ре у ста ву жа ље ња, као и 
два де мо на, од ко јих је дан у ру ка ма др жи 
вре ћу са нов цем и штап ко јим ву че за но гу 
ду шу ко ју Ар хан ђео Ми ха и ло др жи. Дру-
ги де мон у ру ци има сви так са тек стом на 
грч ком је зи ку. У по за ди ни је сли ка на ар хи-
тек тон ска ку ли са. Сфер не тро у гла сте по вр ши не у угло ви ма две ри укра ше не су 
цвет ним ор на мен том. У ле вом до њем углу је го ди на 1830 (сл. 2).

6 М. Chad zi da kis 1969, 710.

Сл. 2 – АрханђеоМихаило, Кон стан тин  
М(?)ито ли о тис, цр ква Све тог Или је, С. 

Па лан ка, 1830, се вер не две ри ико но ста са 
(фо то гра фи ја: Ре пу блич ки за вод за  

за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Бе о град)
Fig. 2 – ArchangelMichael, Constantine  

M(?)itoliotis, the St Eli jah’s Church, S. Pa lan ka, 
1830, al tar screen north do or (pho to: Re pu blic 

In sti tu te for the Pro tec tion of Cul tu ral  
Mo nu ments, Bel gra de)
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У ви зан тиј ском зид ном сли кар ству Ар хан ђео Ми ха и ло се при ка зу је на 
ула ску у храм, у вој нич кој опре ми и са ма чем у ру ци. У Ерминији Ди о ни си ја 
из Фур не на во де се сти хо ви ко ји пра те пред ста ву Ар хан ђе ла са ису ка ним ма-
чем и ко ји упо зо ра ва ју смрт ни ке ко ји су жи ве ли ис пра зно и ле њо и ко ји не 
жу ре да се по ка ју, да не до ди ру ју ка пи ју не ба, јер је он у скла ду са древ ном 
за по ве шћу по ста вљен за чу ва ра Еде на.7 Сле де ћи исту сим бо лич ко-апо тро-
пеј ску ло ги ку, Ар хан ђео Ми ха и ло се са ула за у храм пре се лио на боч на вра та 
ико но ста са. У скла ду са сим бо лич ким ту ма че њем ико но ста са као про че ља 
Не бе ског Је ру са ли ма, на боч ним две ри ма су сли ка ни ан ђе ли ко ји пре ма От-
кри ве њу Јо ва но вом стра жа ре на ње го вим вра ти ма.8 Ико но гра фи ја ар хан ђе ла 
на боч ним две ри ма пра во слав них ико но ста са, на ро чи то на те ри то ри ји Укра-
ји не и се вер не Ру си је, по ста ла је уоби ча је на у 17. и 18. ве ку.9 На ико но ста си ма 
цр ка ва ко ји су сле ди ли ба рок но-кла си ци стич ку пик то рал ну по е ти ку, на те-
ри то ри ји Кар ло ва че ми тро по ли је, а ка сни је и у осло бо ђе ној Ср би ји, пред ста-
ве Aр хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла, на се вер ним и ју жним две ри ма, или јед ног 
од ар хан ђе ла и јед ног ар хи ђа ко на, би ле су ве о ма че сте.10 Сли ка ње Aр хи ђа-
ко на Сте фа на и Ла врен ти ја, та ко ђе је би ло уоби ча је но, док је пред ста вља ње 
ар хи је ре ја би ло не што ре ђе. Ова кав ико но граф ски ода бир од ра жа ва прак-
тич не по тре бе бо го слу же ња: боч не две ри се че сто на зи ва ју ђа кон ским или 
ан ђе о ским, јер кроз њих то ком ли тур ги је про ла зе ђа ко ни ко ји сим бо ли зу ју 
Хри сто ве ан ђе ле, као што ар хи је реј сим бо ли зу је са мог Хри ста.11 

У скла ду са на во ди ма из Све тог пи сма, као и апо криф ним тек сто ви ма 
и ле ген да ма, хри шћан ска тра ди ци ја пре по зна је не ко ли ко глав них за ду же ња 
Ар хан ђе ла Ми ха и ла. Oн је Archistrategos – вр хов ни за по вед ник не бе ске вој-
ске ко ји се бо ри про тив Со то не. Пред вод ник је Бож јег на ро да – Је вре ја у Ста-
ром за ве ту и хри шћа на, тј. цр кве, у Но вом за ве ту. Он спа са ва ду ше вер них од 
сна га не при ја те ља, на ро чи то у тре нут ку уми ра ња, и онај је ко ји по зи ва и са 
зе мље до но си људ ске ду ше на суд. У пред ста ви Ар хан ђе ла Ми ха и ла на се вер-
ним две ри ма цр кве Све тог Или је у Сме де рев ској Па лан ци до шло је до са жи-
ма ња не ко ли ко ико но граф ских ти по ва пoзнатих у ви зан тиј ској и пост ви зан-
тиј ској умет но сти. Ар хан ђео Ми ха и ло је, у исто вре ме, рат ник, три јум фа тор 
над гре хом и во дич и ме рач ду ша у тре нут ку уми ра ња и на Стра шном су ду. 

7 Het he ring ton 1974, 89.
8 От кри ве ње Јо ва но во 21, 12.
9 За стан дар ди зо ва ње ико но граф ског про гра ма на ико но ста си ма ви де ти: Та ра ну шен ко 

1975, 113–145. Да су пред ста ве ар хан ђе ла на боч ним две ри ма би ле уоби ча је не још кра-
јем XVI ве ка све до чи до ку мен та ци ја о ста ром ико но ста су у Ве ли кој цр кви Ла вре у Ки-
је ву (Та ра ну шен ко 1975, 120).

10 Стан дард ни ико но граф ски про грам ико но ста са „уве зен“ је у Кар ло вач ку ми тро по ли ју 
из Укра ји не и Ру си је, за јед но са ру ско сло вен ским је зи ком и схо ла стич ким бо го сло вљем 
(Ти мо ти је вић 1996, 278 и да ље).

11 Мир ко вић 1982, 106. На истом ме сту се под се ћа „да та мо, где Бог се ди на пре сто лу, при-
ли чи сту па ти са ан ђе о ском не ви но шћу и по бо жно шћу“.
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Пред ста вља ње Ар хан ђе ла Ми ха и ло као вој ни ка са ма чем у ру ци, за сно-
ва но је на ста ро за вет ним опи си ма из књи ге Ису са На ви на,12 али и књи ге От-
кри ве ња, где се опи су је ње гов об ра чун са Со то ном.13 Осим у сце ни Јављање
АрханђелаМихаилаИсусуНавину,14 он се као вој ник, ско ро по пра ви лу, сли ка и 
у сце ниАрханђеоМихаилозаустављаВалаама,15 те у број ним сце на ма ње го вог 
ци клу са, где је при ка зан у окло пу са ма чем или ко пљем у ру ци ка ко пред во ди 
изра ел ску или ви зан тиј ску вој ску или пре ти ка зном гре шни ку и сл.16 

Иако у овој сце ни Ар хан ђео не га зи Со то ну, већ уми ру ћег чо ве ка, са ма 
чи ње ни ца да сто ји на ле же ћој фи гу ри све до чи о вр ло ста рој ше ми ко ја ука зу је 
на три јумф и екс пли цит но ре фе ри ра на иде ју до ми на ци је над по ра же ним не-
при ја те љем.17 Сце на у ко јој Ар хан ђео Ми ха и ло ко ји сто ји на те лу по бе ђе ног 
Со то не по че ла је да се сли ка у Пра во слав ној цр кви ре ла тив но ка сно. При хва-
ће но је ми шље ње пре ма ко ме је ова ква ви зу ел на фор му ла ци ја сце не пре у зе та 
из за пад но е вроп ске умет но сти ра ног 16. ве ка, ка да, под стак ну та кон тра ре-
фор ма циј ском по бо жно шћу, те ма до би ја но ви по лет, кроз зна че ње сим бо лич-
ке по бе де над је ре си оли че ној у фи гу ри по бе ђе ног де мо на. Број ни гра фич ки 
ли сто ви, ко ји су ре про ду ко ва ли де ла по зна тих умет ни ка 16. и 17. ве ка кру жи-
ле су ме ђу пра во слав ним ста нов ни штвом, на ро чи то у зо на ма под мле тач ком 
вла шћу, до при не ли су ши ро кој ди фу зи ји ове вр ста све тог три јум фа у пост ви-
зан тиј ском сли кар ству.18 У сва ком слу ча ју, ова ком по зи ци ја пред ста вља део 
обим не ико но граф ске тра ди ци је ко ја и на Ис то ку и на За па ду ис ти че ар хе-
тип ску ви зу ел ну фор му лу по бе де.19

12 „И кад Исус би ја ше код Је ри хо на, по ди же очи сво је и по гле да, а то чо век сто ји пре ма ње-
му с го ли јем ма чем у ру ци. И при сту пи к ње му Исус и ре че му: је си ли наш или на ших 
не при ја те ља? А он ре че: ни сам; не го сам вој во да вој ске Го спод ње, са да до ђох. И Исус па-
де ни чи це на зе мљу, и по кло ни се, и ре че му: шта за по ве да го спо дар мој слу зи сво је му? 
А вој во да вој ске Го спод ње ре че Ису су: изуј обу ћу с но гу сво јих, јер је мје сто где сто јиш 
све то. И учи ни Исус та ко.“ (Исус На вин 5, 13–15). 

13 От кри ве ње Јо ва но во 12, 7–9.
14 Га бе лић 1991, 71–73.
15 Га бе лић 1991, 71–73; Га бе лић 1998, 102.
16 Га бе лић 1991, 89–91, 112–113. 
17 Le on ta ki a na kou 2009, 152. Сце на „Пад Со то не“ по ја вљу је се у ви зан тиј ској умет но сти у 

окви ру ци клу са Ар хан ђе ла Ми ха и ла, али је дру га чи је ви зу ел но фор му ли са на и ви ше је 
на ра тив на (Га бе лић 1991, 51–54).

18 За пад но е вроп ски гра фич ки ли сто ви цир ку ли са ли су у грч ким сре ди на ма под мле тач ком 
вла шћу, као и пре ко Ве не ци је где су жи ве ле ве ли ке грч ке ко ло ни је. У срп ској сре ди ни 18. 
ве ка би ле су по зна те гра ви ре не мач ких и ни зо зем ских гра ве ра ко је су по на вља ле ре мек-
де ла ве ли ких ре не сан сних и ба рок них сли ка ра и скулп то ра (Ми хај ло вић 1972, 295–296). 
На при мер, на се вер ним две ри ма ико но ста са Са бор не цр кве у Срем ским Кар лов ци ма 
Те о дор Кра чун сли ка Ар хан ђе ла Ми ха и ла по угле ду на гра фич ке ре про дук ци је чу ве не 
скулп ту ре Ху бер та Гер хар да са про че ља цр кве Све тог Ми ха и ла у Мин хе ну (Smith 2002, 
70–73), тј. на ње не гра фич ке ре про дук ци је, у пр вом ре ду Лу ка са Ки ли ја на и Јо ха не са Са-
де ле ра Ста ри јег (Ти мо ти је вић 2012, 106–108). 

19 Le on ta ki a na kou 2009, 153.
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На при ме ру из Сме де рев ске Па лан ке, Ар хан ђео Ми ха и ло је при ка зан 
ка ко ле вом ру ком др жи те ра зи је и људ ску ду шу у об ли ку но во ро ђен че та, 
исто вре ме но сто је ћи на те лу умр ло га. На осно ву ле ген ди и апо криф них 
тек сто ва, он се углав ном по што вао као по моћ ник у тре нут ку уми ра ња и 
во дич ду ша по сле смр ти – psyhopomp.20 Ова ква ико но гра фи ја, ко ја по ве-
зу је Ар хан ђе ла Ми ха и ла са тре нут ком уми ра ња, би ла је све по пу лар ни ја у 
пост ви зан тиј ском сли кар ству, као и мо тив Ар хан ђе ла са ва гом на ко јој се 
ме ре до бра и ло ша де ла на Стра шном су ду.21 У ком по зи ци ји Стра шног су да, 
Ар хан ђео се сли ка у сце ни Одвајањегрешникаодправедника или ка ко др жи 
те ра зи је, исто вре ме но про ба да ју ћи ко пљем де мо на (ма да те ра зи је мо же да 
др жи и Бож ја ру ка).22 Иако је мо тив Ар хан ђе ла са те ра зи ја ма ка рак те ри-
сти чан пр вен стве но за пред ста ве Стра шног су да, ме ре ње до брих и ло ших 
де ла по кој ни ко вих у тре нут ку уми ра ња од но си се и на пр ви, по себ ни суд. У 
спи су „Реч о ис хо ду ду ше“ Све ти Ки рил Алек сан дриј ски опи су је тре ну так 
раз два ја ња ду ше од те ла и да љи пут на ко ме ду ша про ла зи кроз ми тар ства, 
ис ти чу ћи уло гу ан ђе ла на сле де ћи на чин: „При раз лу че њу ду ше на ше са те-
лом, ста ће пред нас, с јед не стра не, вој ска и Си ле не бе ске, с дру ге – вла сти 
та ме, ста ре ши не ва зду шних ми тар ста ва, из об ли чи те љи на ших де ла. Угле-
дав ши их, ду ша ће за дрх та ти и ус треп та ти; и у тој по ме те но сти и ужа су она 
ће тра жи ти се би за шти ту у ан ђе ла Бо жи јих... На сва ком од ових ми тар ста ва 
тра жи ће се ра чу на за по себ не гре хе… и док ће бо жан ске Си ле из но си ти вр-
ли не ду ше, до тле ће не чи сти ду си из об ли ча ва ти гре хе ње не… И ако се ду ша 
због по бо жног и бо го у год ног жи во та свог по ка же до стој на на гра де, узе ће је 
Ан ђе ли и она ће не у стра ши во по ле те ти к Цар ству… Ако се пак, на про тив, 
по ка же да је она про во ди ла жи вот у не ра ду и не уз др жа ва њу, он да ће она чу-
ти онај стра шни глас: Не ка се узме без бо жник, не ка не ви ди сла ве Го спод-
ње!; та да ће је оста ви ти Ан ђе ли Бо жи ји и узе ће је стра шни де мо ни, и ду ша, 
ве за на не раз дре ши вим уза ма, стро ва љу је се у там ни це па кла“.23

Пред ста ва Ар хан ђе ла Ми ха и ла у окло пу, са ма чем у де сној и људ ском 
ду шом у ле вој ру ци, ко ји сто ји на ле же ћој фи гу ри уми ру ћег, сли ка ла се у 
цен трал ном по љу на јед ном бро ју са чу ва них жи тиј них ико на ра ђе них у тра-
ди ци ји пост ви зан тиј ског сли кар ства.24 На не ко ли ко ико на крит ске шко ле, с 
кра ја 16. и по чет ка 17. ве ка, Ар хан ђео Ми ха и ло са ма чем се пред ста вља ка ко 
сто ји на ле же ћој људ ској фи гу ри са уз диг ну том ру ком на ко јој сто ји ду ша и 
епи гра мом: „Ужа сни се ду шо мо ја оно га што те оче ку је“. За раз ли ку од ра ни-

20 Га бе лић 1991, 21, 24. У Ка то лич кој цр кви, ова уло га при па да ла је ан ђе лу чу ва ру 
(Mâle 1951, 304).

21 О те ма ти ци Стра шног су да у пост ви зан тиј ском сли кар ству ви де ти: Ga ri dis 1985, 91–117.
22 У за пад но е вроп ској умет но сти се од 14. ве ка по ја вљу је Ар хан ђел Ми ха и ло ко ји јед ном 

ру ком др жи ко пље и њи ме про ба да ђа во ла, а дру гом др жи ва гу (Ba du ri na 1979, 402).
23 По по вић 1978, 711.
24 Га бе лић 2004, сл. 249, 266; сл. 254, 276; сл. 277, 306.
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јих, ста тич них пред ста ва, на овим крит ским ико на ма Ар хан ђел је при ка зан у 
на гла ше ном по кре ту ко ји ука зу је на ње го ву три јум фу ју ћу при ро ду. У зид ном 
сли кар ству, Ар хан ђе ла са ду шом у ру ци сре ће мо у цр кви Све тог Ни ко ле го-
спо да ри це Те о ло ги не у Ко сту ру из дру ге по ло ви не 17. ве ка, док је на за пад-
ном зи ду на о са у цр кви Све тог Ата на си ја у Ар ба на си ма Ар хан ђео Ми ха и ло 
пред ста вљен ка ко у ле вој ру ци др жи ча шу. Пре ко овог мо ти ва, Ар хан ђео је 
из јед на чен са пер со ни фи ка ци јом смр ти ко ја уми ру ћем да је „ча шу смр ти“.25 
Ова кву идеј ну фор му ла ци ју, ко ја је у пот пу но сти у скла ду са гроб ном функ-
ци јом цр кве, упот пу њу је Ар хан ђео Га ври ло, пред ста вљен са дру ге стра не 
вра та, ко ји др жи сви так са тек стом: „По ка жи ми до бра де ла“. 

О ве ли кој по пу лар но сти те ме, на 
ши ро ком ге о граф ском про сто ру 
и ме ђу раз ли чи тим ет нич ким 
и кон фе си о нал ним гру па-
ма, све до чи по ли хром ни 
та њир из Вик то ри ја и 
Ал берт му зе ја. Ар хан-
ђео Ми ха и ло сто ји на 
уми ру ћем у фрон тал-
ном по ло жа ју, у јед ној 
ру ци др жи за кри вље-
ну са бљу, а у дру гој 
сви так и ду шу ко ју из-
вла чи из по кој ни ко-
вих уста (сл. 3). Та њир 
је је дан у ни зу пред-
ме та ко је је јер мен-
ској ка те дра ли Све тог 
Ја ко ва у Је ру са ли му 
по кло нио Вар та бед 
Абра хам 1718. го ди-
не, ка ко се ви ди по 
нат пи су.26 Тре ну так 
уми ра ња, пре лаз из 
жи во та у смрт, илу-
стро ван је кроз ду шу 
ко ја из ла зи из уста умр лог што асо ци ра на по след њи из ди сај. Ме ђу тим, већ 
са ма чи ње ни ца да Ар хан ђео „из вла чи“ ду шу из уста уми ру ћег до вољ на је да 

25 Ге ров 2009, 441. На ико ни из Лу цер на из 17. ве ка Ар хан ђео Ми ха и ло је на сли кан ка ко 
сто ји на згр че ној фи гу ри уми ру ћег, са ма чем у де сној и ча шом и људ ском ду шом у ле вој 
ру ци (Га бе лић 2004, сл. 249, 266).

26 Cro we 2011, http://www.vam.ac.uk/con tent/jo ur nals/, 13. јун 2013.

Сл. 3 – По ли хром ни та њир са Ар хан ђе лом Ми ха и лом, 1718,  
Ку та хи ја, Тур ска, Vic to ria & Al bert Mu se um (фо то гра фи ја: Vic to ria & 

Al bert Mu se um, http://www.vam.ac.uk/con tent/jo ur nals/re se arch-jo ur nal/
is sue-03/ku tahya-ce ra mics-and-in ter na ti o nal-ar me nian-tra de-net works/)
Fig. 3 – Polychro me dish with ima ge of Ar chan gel Mic hael, 1718, Kütahya, 
Tur key, Vic to ria and Al bert Mu se um (pho to: Vic to ria & Al bert Mu se um)
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се пред ста ва ано ним ног по кој ни ка, чи ја де ла тек тре ба да бу ду про це ње на, 
пре по зна као гре шник. Да је ова ико но граф ска пред ста ва би ла по зна та, а ве-
ро ват но и по пу лар на, све до чи и са чу ва на др во ре зна пло ча с по чет ка 18. ве ка, 
ко ја се чу ва у ма на сти ру св. Ка та ри не на Си на ју, на ме ње на ве ро ват но хо до-
ча сни ци ма.27 У цр кви Све тог Ни ко ле у ма на сти ру Дра чи из 1735. го ди не, на 
се вер ном зи ду за пад ног тра ве ја на о са, пред ста вљен је ар хан ђео Ми ха и ло са 
те ра зи ја ма у ле вој и ма чем у де сној ру ци.28 Иако је до њи део фре ске оште ћен, 
мо же се са си гур но шћу прет по ста ви ти да Ар хан ђео сто ји на те лу уми ру ћег, 
јер се струк ту ра у фор ми ди ма у ко ју је упле те на ма ла на га фи гу ра, по кој ни-
ко ва ду ша, про те же од та са те ра зи ја до до њег де ла фре ске и ве ро ват но из ла зи 
из уста по кој ни ка. Овај мо тив су са со бом до не ле ју жно бал кан ске сли кар-
ске тај фе ко је су до ла зи ле у кра је ве на се ље не срп ским жи вљем у по тра зи за 
по слом. Исту сце ну сре ће мо по но во у зид ном сли кар ству из 1761. го ди не у 
цр кви Све тих Ар хан ђе ла у Ар ба на си ма.29 Кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка на-
и ла зи мо на Ар хан ђе ла Ми ха и ла ко ји узи ма ду шу гре шни ку на јед ном бро ју 
ико на охрид ског кра ја. Је дан од нај ра ни јих при ме ра сли ка ња ове сце не, на 
се вер ним боч ним две ри ма ико но ста са у Ма ке до ни ји, је сте из цр кве Све тог 
Ни ко ле (Ге ра ко ми је) у Охри ду из 1780. го ди не, ко је је из вео ано ним ни зо граф 
„охрид ске про то ба рок не гру пе“. Сли чан ико но граф ски обра зац по но вљен је 
у цр кви Све тог Кли мен та у Вел го шти код Охри да и цр кви Ва ве де ња Бо го ро-
ди чи ног у Ро со ки крај Де бра, обе из 80–их го ди на 18. ве ка, као и на две ико не 
из ри зни це Би гор ског ма на сти ра и Га ле ри је ико на у Охри ду из истог вре-
ме на.30 Све по ме ну те пред ста ве су ве о ма слич не, осим што Ар хан ђео не где 
др жи и ва гу, а не где са мо људ ску ду шу ко ју из уми ру ћег из вла чи за јед но са 
по след њим да хом. У скла ду са истом ико но граф ском фор му ла ци јом узи ма о-
ца ду ше пред ста вља се Ар хан ђео Ми ха и ло и у ра ном ства ра ла штву бу гар ског 
зо гра фа Хри ста Ди ми тро ва. Њу са мо ков ски мај стор 1795. го ди не пр ви пут 
сли ка у вр ху ис точ ног зи да у при пра ти гро бљан ске цр кве Ва ве де ња Бо го ро-
ди чи ног у Рил ском ма на сти ру, у зо ни све ти тељ ских це лих фи гу ра, као и не-
ко ли ко го ди на ка сни је у вр ху за пад ног зи да спољ не при пра те у цр кви Све тог 
Лу ке из 1798/99. го ди не. На фре ска ма Хри ста Ди ми тро ва, као и на дру гим 
пред ста ва ма из тог вре ме на, још увек ни је мо гу ће од ре ди ти да ли је људ ска 
фи гу ра ко јој је Ар хан ђео ис тр гао ду шу „гре шник“ или „бо га таш“.31

На са мом по чет ку 19. ве ка уоби ча је на пред ста ва са Ар хан ђе лом Ми ха и лом 
и гре шни ком се тран сфор ми ше у но ву те му АрханђеоМихаилоузимабогата
шевудушу, са на гла ском да уми ру ћа људ ска фи гу ра под но га ма Ар хан ђе ла ни је 

27 Pa pa stra tos 1990,сл. 194, 192. На др во ре зу се по на вља сли чан епи грам као на крит-
ским ико на ма.

28 Ми ли са вље вић 1993, 35, 37.
29 Га бе лић 2004, сл. 269, 296.
30 По пов ска-Ко ро бар 2005, сл. 25–29, стр. 160–163.
31 По по ва 2001, 4.
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ви ше ано ним ни гре шник, већ бо га таш.32 При ча из Је ван ђе ља по Лу ки (12,16–21) 
по слу жи ла је као тек сту ал ни пред ло жак за се ри ју гра ви ра из пр вих де це ни ја 
19. ве ка ко је су има ле пре су дан ути цај на да љи раз вој овог ико но граф ског мо-
ти ва. Је ван ђе о ски сти хо ви ка зу ју: „... У јед ног бо га тог чо ве ка ро ди њи ва. И ми-
шља ше у се би го во ре ћи: шта ћу чи ни ти? не мам у што са бра ти сво је ле ти не. И 
ре че: ево ово ћу чи ни ти: по ква ри ћу жит ни це сво је и на чи ни ћу ве ће; и он де ћу 
са бра ти сва сво ја жи та и до бро сво је; И ка за ћу ду ши сво јој: ду шо! имаш мно го 
има ња на мно го го ди на; по чи вај, је ди, пиј, ве се ли се. А Бог ње му ре че: без ум-
ни че! ову ноћ узе ће ду шу тво ју од те бе; а што си при пра вио чи је ће би ти? Та ко 
би ва оно ме ко ји се би те че бла го а не бо га ти се у Бо га“. 

За нај ста ри ју са чу ва ну гра ви ру из 
ове се ри је, из 1807. го ди не, ко ју је ре зао 
ру ски мо нах Те о до си је, мо жда на Све-
тој Го ри, мо же се са мо прет по ста ви ти 
да по на вља не ку ра ни ју вер зи ју (сл. 4). 
Гра ви ра не по зна тог ауто ра, до у де таљ 
слич на прет ход ној, из да та је 1811. го-
ди не у Ве не ци ји код из да ва ча Ан то ни ја 
Бар то ли ја, тро шком Ки ри ла. Све оста-
ле са чу ва не вер зи је, ко је су на ста ја ле 
до кра ја ше сте де це ни је 19. ве ка, по ре-
клом су са Све те Го ре.33 Ком по зи ци ја је 
сло же ни ја и обо га ће на но вим ак те ри-
ма и де та љи ма, а пред ста ва ста тич не 
фи гу ре се тран сфор ми ше у при лич но 
ди на мич ну сце ну ко јом се илу стру је 
је ван ђе о ска при ча. Ар хан ђео је дат у 
си ло ви том по кре ту, ра ши ре них кри ла 
као да је упра во сле тео. Но ви на у од но-
су на ра ни је пред ста ве је по диг ну та де-
сна ру ка у ко јој др жи мач са вр хом се-
чи ва упе ре ним у фи гу ру под но га ма. У 
сце ну се уво де ли ко ви ко ји жа ле по кој-
ни ка, де мо ни ко ји др же ке су са нов цем 
и сви так са нат пи сом „мој си, бед ни че“, 
као и ар хи тек тон ске ку ли се. Ком по-
зи ци ја је по дроб но до пу ње на тек сту-
ал ним по ја шње њем – на сло вом на гор њој иви ци и је ван ђе о ским сти хо ви ма на 
до њој. У од но су на тра ди ци о нал ну фо му лу за др жа ла се људ ска ду ша ко ју Ар-

32 По по ва 2001, 4–5.
33 Pa pa stra tos 1990, сл. 194–201, 192–197.

Сл. 4 – АрханђеоМихаилоузимабогаташеву
душу, ба кро рез, оти сак, аутор: не по знат,  

Ве не ци ја 1811. (по ре кло илу стра ци је:  
Pa pa stra tos 1990, сл. бр. 196, стр. 193)

Fig. 4 – ArchangelMichaelReceivingtheSoulofa
RichMan, en gra ving, print, aut hor unk nown,  

Ve ni ce 1811 (il lu stra tion: Pa pa stra tos 1990,  
Fig. No. 196, pg. 193)
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хан ђео др жи за ко су, али не ма те ра зи ја. Ба рок на по за Ар хан ђе ла, до слов но по на-
вља сли ку Гви да Ре ни ја из цр кве Сан та Ма риа де ла Кон цен ци о не у Ри му ко ја је 
би ла по пу ла ри зо ва на кроз број не гра фич ке ли сто ве.34 

По ја ву гра фич ких ли сто ва пра ти ло је у сто пу пред ста вља ње ове те ме на 
ико на ма. Ико на Хри ста Ди ми тро ва из Ми тро по лиј ске цр кве у Бла го ев гра ду, 
сли ка на 1812. го ди не, нај ра ни ји је обра зац но вог ико но граф ског ти па у бу гар-
ском сли кар ству. Уз ма ње из ме не, она се др жи ба кро ре зног пред ло шка, али 
има нат пис на сло вен ском: „Све ти Ар хан гел Ми ха ил му чи ду шу бо га тог“. Њој 
је ве о ма слич на ико на из 1813. го ди не, из Му зе ја гра да Са мо ко ва (сл. 5), са том 
раз ли ком што на њој зо граф по вла чи ле во кри ло Ар хан ђе ла да би осло бо дио 
ме сто за те ра зи је са два ђа во ла, озна че не нат пи сом као пра во ме ри ло.35

34 Ва си ли ев 1973, 60.
35 Ру ци Хри ста Ди ми тро ва при па да, по свој при ли ци, и ико на АрханђелМихаиломучиду

Сл. 5 – АрханђеоМихаилмучидушубогатог, Хри сто 
Ди ми тров, 1813, Исто риј ски му зеј Са мо ков  

(фо то гра фи ја: Vas sia Ata nas so va, http://com mons.wi ki-
me dia.org/wi ki/Fi le:Sa mo kov-Hi story-mu se um-Hri sto-Di-

mi trov-St.Ar chan gel-Mic hail-1813.jpg)
Fig. 5 – ArchangelMichaelTorturingtheSoulofaDead

Man, Hri sto Di mi trov, 1813, Hi story Mu se um in Sa mo kov, 
Bul ga ria (pho to: Vas sia Aata nas so va, http://com mons.wi ki-
me dia.org/wi ki/Fi le:Sa mo kov-Hi story-mu se um-Hri sto-Di-

mi trov-St.Ar chan gel-Mic hail-1813.jpg)

Сл. 6 – АрханђеоМихаило, Ја ња Мо лер, 
цр ква Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, 

Ло зо вик, 1832, се вер не две ри ико но ста са 
(фо то гра фи ја: Ре ги о нал ни за вод за за шти ту 

спо ме ни ка кул ту ре Сме де ре во)
Fig. 6 – ArchangelMichael, Ja nja Mo ler, 

Church of the Holy Apo stles Pe ter and Paul, 
Lo zo vik 1832, al tar screen north do or (pho to: 

Re gi o nal In sti tu te for the Pro tec tion  
of Cul tu ral Mo nu ments, Sme de re vo)
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Ком по зи ци ја Арханђео Михаило узима бога
ташевудушу по ста ла је уоби ча је на на ско ро свим 
ико но ста си ма ко је су на про сто ру да на шње Ср би је 
сли ка ли зо гра фи са ју га Бал ка на или до ма ћи мај-
сто ри ко ји су сле ди ли тра ди ци о нал ну сли кар ску 
по е ти ку.36 На ико но ста си ма ко је су сли ка ли Ја ња 
Мо лер и чла но ви ње го ве ра ди о ни це, као по пра-
ви лу, сре ћу се Ар хан ђео Ми ха и ло на се вер ним и 
Ар хи ђа кон Сте фан на ју жним две ри ма ико но ста-
са. Ја ња ову сце ну из во ди на тра ди ци о на лан на-
чин – Ар хан ђео је при ка зан фрон тал но са по диг-
ну тим ма чем у де сној и те ра зи ја ма у ле вој ру ци 
(сл. 6). Он са обе но ге сто ји на те лу уми ру ћег ко ме 
из уста из ла зи ду ша у об ли ку ма ле људ ске фи гу-
ре. На ве ћи ни пред ста ва је на сли кан сег мент не ба 
из над Ар хан ђе ло ве гла ве у ко ме је тро у гао са све-
ви де ћим Бож јим оком.37 Ре дов но је и пред ста вља-
ње ар хи тек тон ских ку ли са. На се вер ним две ри ма 
из цр кве у Се лев цу, Ар хан ђео Ми ха и ло је бла го 
окре нут у стра ну, а по ја вљу ју се и два ђа во ла ко-
ји др же сви так са тек стом и ке су са нов цем (сл. 7), 
што све до чи да је Ја ња био упо знат, или се упра во 
упо знао, са но вом ико но граф ском фор му ла ци јом. 
Зо граф ко ји је из вео две ри па ла нач ке цр кве Све тог 
Или је су срео се без сум ње са по ме ну тим пред ло-
шци ма. Ар хан ђео Ми ха и ло је, до ду ше, у при лич но 
мир ном ста ву (иако је ње го ва оде жда за ле пр ша на), 
али је за то ње го ва де сна ру ка ви со ко по диг ну та, а 
оштри ца ма ча окре ну та ка по кој ни ку. Као и на Ја-
њи ним ком по зи ци ја ма, он др жи те ра зи је, али се 
раз ли ку је по то ме што исто вре ме но др жи и људ ску 
ду шу за ко су. На сли ка ни ђа во ли са ке сом и свит ком екс пли цит но иден ти фи-
ку ју уми ру ћег као бо га та ша, за ким жа ле две жен ске фи гу ре. Сви ови де та љи 
ука зу ју на чи ње ни цу да је мај стор се вер них две ри у цр кви Све тог Или је био 

шубогатога, на сли ка на око 1814. у Ле снов ском ма на сти ру, као и ико на да ти ра на у 1814. 
за Све ту Вар ва ру, Па зард жи шко (По по ва 2001, 5).

36 Раз ли чи те вер зи је ове сце не по ја вљу ју се у сли кар ству об но вље не Ср би је већ на пр вим 
ико но ста си ма ко је су сли ка ли ју жно бал кан ски зо гра фи, нпр. зо граф Кон стан тин у цр-
кви По кај ни ци или Бр за ну (Ву јо вић 1986, 317, сл. 102), пре ко Ра до ва Ја ње Мо ле ра и Ми-
хај ла Кон стан ти но ви ћа (Ма ку ље вић 2006, 207, сл. 46), све до Жив ка Па вло ви ћа ко ји, 
то ком пе те де це ни је 19. ве ка, сли ка сце ну АрханђеоМихаилоузимабогаташевудушу на 
свим сво јим ико но ста си ма (Ва сић 1968, 22).

37 Мр кић 2007, 88.

Сл. 7 – АрханђеоМихаило, 
Ја ња Мо лер, цр ква Си ла ска 
Све тог Ду ха, Се ле вац, 1833, 
се вер не две ри ико но ста са  
(фо то гра фи ја: Ре ги о нал ни 

за вод за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре Сме де ре во)

Fig. 7 – ArchangelMichael, Ja nja 
Mo ler, De scent of the Holy Spi-
rit Church, Se le vac, 1833, al tar 

screen north do or (pho to:  
Re gi o nal In sti tu te for the  

Pro tec tion of Cul tu ral  
Mo nu ments, Sme de re vo)
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упо знат са ва ри јан том сце не АрханђеоМихаилоузимабогаташевудушу, али 
да је сли као уме ре ну, пре ла зну ва ри јан ту ко јој не до ста је си ло ви ти ба рок ни 
по крет све то гор ских узо ра и бу гар ских зо гра фа, при ла го див ши је сли кар-
ском је зи ку зо гра фа са ко јим је де лио по сао или уку су на ру чи ла ца, а мо жда и 
соп стве ним мо гућ но сти ма.38 

Ка да је сли као ико но стас Са бор не цр кве у Вра њу, 1859/60. го ди не, Ди ми-
три је Кр стев – Ди чо зо граф на се вер ним две ри ма при ка зу је сце ну Арханђео
Михаилоузимабогаташевудушу. Уме сто је ван ђе о ских сти хо ва, са све то гор-
ско-са мо ков ске вер зи је, Ди чо ис пи су је текст тро па ра ко ји се пе ва на ве ли кој 
ве чер њи и при ло жнич ки нат пис.39 Ми ха и ло у ру ци др жи сви так са тек стом 
ко јим он, Бож ји вој во да, ну ди по моћ пра вед ни ма, а јед но вре ме но упо зо ра ва 
оне по ква ре ног ср ца.40 Пре ма сво јим ка рак те ри сти ка ма, ико на са вра њан ског 
ико но ста са бли ска је фре сци ко ју су зо гра фи Ми ха и ло и Ди ми три је/Да нил 
на сли ка ли у му шкој тр пе за ри ји ма на сти ра Све ти Јо ван Би гор ски.41 Ди чо, за 
ко га се ве ру је да је уче ник дво ји це по ме ну тих сли ка ра, мо гао је фре ску да 
ви ди ка да је из во дио на руџ би не за овај ма на стир, на при мер, при ли ком бо-
ра ва ка 1848. или 1849. го ди не.42 Оно што пред ста вља нео бич ност у слу ча ју 
овог зо гра фа је сте чи ње ни ца да је не ко ли ко го ди на ра ни је, сли ка ју ћи се вер не 
две ри цр кве Све тог Спа са у се лу Цре шо во код Ско пља, иако су сви пра те ћи 
де та љи при сут ни, пред ста вио ову ком по зи ци ју пре ма ста ри јем ико но граф-
ском обра сцу – Ар хан ђе ла у ста тич ној по зи и са по диг ну тим ма чем.43

* * *

Сце на АрханђеоМихаилоузимабогаташевудушу, као илу стра ци ја па ра-
бо ле о Без ум ном бо га та шу, би ла је је дан од глав них но си ла ца мо ра ли за тор-
ске те ма ти ке у 19. ве ку. Мо ра ли за тор ско-ди дак тич ке те ме би ле су при сут не 
на Бал ка ну и у Грч кој и у ра ни јем пе ри о ду, на ро чи то у зид ном сли кар ству. 
Ин си сти ра ња на вр ли на ма и упо зо ра ва ња на гре хо ве по ста ју уоби ча је на кроз 
је ван ђе о ске па ра бо ле, по уч не илу стра ци је из све ти тељ ских жи ти ја, по пу лар-
не при че и сл. На ро чи то за сту пље на у слу жби ди дак тич ко-мо ра ли за тор ских 
зах те ва, по ста је ес ха то ло шка те ма ти ка. У пред ста ви Стра шног су да при ка-
зу ју се у 17. и 18. ве ку све че шће спе ци фич не гру пе гре шни ка са со ци јал ним 
обе леж ји ма по ред по је ди них фи гу ра озна че них сво јим за ни ма њи ма (мли нар, 

38 То ком пе те де це ни је 19. ве ка Жив ко Па вло вић сли ка у ду ху Ја ње Мо ле ра и дру гих пред-
став ни ка зо граф ског мо де ла сли кар ства, сце ну АрханђеоМихаилоузимабогаташевуду
шу на свим сво јим ико но ста си ма (Ва сић 1968, 22).

39 Ма ку ље вић 2008, 60–61.
40 Ма ку ље вић 2008, 60.
41 Ма ку ље вић 2008, 61.
42 Алек си ев 1997, 6; Ге ор ги јев ски 1999, 7.
43 Алек си ев 1997, 28, илу стра ци ја XII.
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про сти тут ка, ло пов, не по ште ни крч мар и сл.).44 При ча о бо га та шу и убо гом 
Ла за ру би ла је, ско ро по пра ви лу, пред ста вља на у зид ном сли кар ству у ве ли-
ким ма на стир ским сре ди шти ма из пр ве по ло ви не 19. в., као и ком по зи ци је 
Смртправедника и Смртгрешника, Точакживота итд. Уза луд ност го ми ла-
ња зе маљ ских до ба ра, про па ги ра на је и пу тем гра фич ких оти са ка, на ро чи то 
од стра не све то гор ских ма на стир ских цен та ра. 

У мно гим цр ква ма, по ди за ним у осло бо ђе ној Ср би ји, ико но ста си су би ли 
је ди на ме ста за ис ка зи ва ње дог мат ско-те о ло шких, али и мо ра ли за тор ско-ди-
дак тич ких иде ја. Ол тар ска пре гра да у це ли ни је, још од вре ме на на стан ка, 
слу жи ла упра во да об ја сни дог му, ка ко ме стом и уло гом у ли тур ги ји, та ко 
и сво јим укра сом.45 Осим то га, по тре бе ре пре зен та ци је зах те ва ле су да она 
бу де из ве де на на нај леп ши и нај ква ли тет ни ји на чин,46 што је би ло усло вље но 
из бо ром сли ка ра или ра ди о ни це, тј. њи хо вим зна њем и ве шти на ма, ва же ћим 
естет ским нор ма ма вре ме на, пре по ру ка ма, лич ним афи ни те ти ма и еко ном-
ском сна гом ло кал не сре ди не ко ја је ико но стас на ру чи ва ла. 

Пред ста вље на на се вер ним две ри ма ико но ста са цр кве Све тог Или је, сце-
на АрханђеоМихаилоузимабогаташевудушу пред ста вља екс пли цит ну осу ду 
сти ца ња и го ми ла ња зе маљ ских до ба ра. Но ви со ци јал но-еко ном ски усло ви, 
раз вој тр го ви не и за нат ства, те ства ра ње имућ не гра ђан ске ели те, усло ви ли 
су да се као мо рал на нор ма епо хе ис так не хри шћан ска осу да сре бро љуп ства. 
Илу стра ци ја па ра бо ле о Без ум ном бо га та шу пред ста вља ла је упо зо ре ње они-
ма ко ји жи ве по пут ње га, да тре ну так смр ти до ла зи из не на да, а по том и по-
себ ни суд и осу да, ка да ви ше не ће би ти вре ме на за по ка ја ње.47 Ес ха то ло шка 
ди мен зи ја још ви ше је по ја ча на на се вер ним две ри ма ри пањ ске цр кве Све те 
Тро ји це, где је у до њем ре ги стру ис под сце не са Ар хан ђе лом при ка зан зма јо-
ли ки Хад са де мо ни ма – ту жи те љи ма, ко ји му из ла зе из раз ја пље них че љу сти, 
спрем них да про жде ру ду шу умр лог сре бро љуп ца. Бо је ћи се смр ти, жи ви, 
ме ђу тим, мо гу чи ни ти до бра де ла, ме ђу ко ји ма су да ва ње ми ло сти ње и ис ка-
зи ва ње ве ли ко ду шно сти пре ма цр кви. 

44 Ga ri dis 1985, 109–111.
45 О раз во ју ол тар ске пре гра де ви де ти: Ба бић 1975, 6. Из глед и про грам ико но ста са би ли 

су усло вље ни ве ли чи ном и ар хи тек тон ском кон цеп ци јом хра ма, ма те ри јал ним мо гућ-
но сти ма кти то ра и при ло жни ка, али и фак то ри ма као што су сим бо лич ка то по гра фи ја 
хра ма и сим бо ли ка са ме ико но ста сне пре гра де, ли тур гиј ске по тре бе, по себ ни зах те ви 
при ло жни ка (Ма ку ље вић 2008, 101–105).

46 Она тре ба да бу де пре кри ве на ико на ма „ко је су та квим ху до же стве ним тру до љу би ем со-
чи не на“, да је они ма ко ји је по сма тра ју див на за гле да ње (  

 1824, 106–107).
47 Св. Ва си ли је Ве ли ки ка же: „Са да шње вре ме је вре ме ка ја ња и опро шта ја гре хо ва, а у бу-

ду ћем ве ку до би ја се шта се за слу жи ло“. Све ти Јо ван Зла то у сти: „Док се ми на ла зи мо у 
овом жи во ту¸ мо гу ће нам је још из бе ћи ка зни по пра вив ши се; кад по ђе мо у онај жи вот, 
уза луд но ће мо та да опла ки ва ти на ше гре хе“ (Ми лаш 1985, 106).
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Ana MI LO ŠE VIĆ
NationalMuseuminSmederevskaPalanka

“AR CHAN GEL MIC HAEL RE CE I VING THE SOUL OF A RICH MAN”
ON THE AL TAR SCREEN NORTH DO OR

IN THE ST ELI JAH’S CHURCH, SME DE REV SKA PA LAN KA
– Sum mary –

In the St Eli jah’s Church, Sme de rev ska Pa lan ka, on the al tar screen north do or the re is a pa in ted 
sce ne ArchangelMichaelReceivingtheSoulofaRichMan. It was pa in ted by an icon pa in ter Con-
stan ti ne aro und 1830, as seen on the in scrip tion. As ot her icon pa in ters from the so ut hern Bal kans, 
he bro ught to Ser bia so me cha rac te ri stic fe a tu res of not only re li gi o us but of so cio-po li ti cal cir cum-
stan ces the Chri stian Ort ho dox pe o ple li ved in in the 19th cen tury Ot to man Em pi re. TheArchangel
MichaelReceivingtheSoulofaRichMan sce ne is one of such exam ples. 

Ico no graphy of ar chan gels on the Ort ho dox ico no sta ses si de do ors was qu i te a com mon thing 
in the 17th and 18th cen tu ri es. Such an ico no grap hic se lec tion mir ro red the prac ti cal ne eds of the ser-
vi ce – the si de do ors are oft en cal led the de a con’s or the an gel’s do ors, as du ring the li turgy de a cons 
co me thro ugh them, symbo li sing the Christ’s an gels. On the Sme de rev ska Pa lan ka St Eli jah’s Church 
north do or Ar chan gel Mic hael is re pre sen ted in a gol den ar mo ur, in his right hand hol ding a sword 
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po i sed to slay a lying hu man fi gu re, and in his left hol ding sca les with a han ging hu man soul. With 
his both fe et the an gel stands on top of a man lying on the bi er with a pil low un der his head. Al so, 
the re are wo men aro und, mo ur ning the de ce a sed, and the de mons fig hting for his soul. The sce ne 
ac tu ally mer ges se ve ral ico no grap hic types from the Byzan ti ne and post-Byzan ti ne art. Ar chan gel 
Mic hael is at the sa me ti me a war ri or, tri ump hant over sins, and a gu i de, whi le al so at the Last Jud-
ge ment we ig hing so uls at the mo ment of de ath. Re pre sen ta tion of Ar chan gel Mic hael in his ar mo ur, 
with a sword in his right hand and a hu man soul in his left, stan ding on a dying fi gu re was a fre qu ent 
the me de pic ted on both icons and fre sco es from the 16th to the 19th cen tu ri es. His po stu re in di ca tes 
his tri ump hant na tu re over Sa tan, the evil and the sin. His ro le at the mo ment of de ath is shown in a 
re pre sen ta tion of a hu man soul, and we ig hing the so uls at the Last Jud ge ment is re pre sen ted in the 
sca les in his hand. That he is „ex trac ting“ the soul from the mo uth of a dying man in di ca tes that the 
hu man fi gu re un der the Ar chan gel is a sin ner who se soul the an gel is ta king. 

In the early 19th cen tury the the me gets tran sfor med in to a new one, ArchangelMichaelRece
ivingtheSoulofaRichMan, now emp ha si sing that a dying fi gu re is not an anonymo us sin ner, but 
a rich man. The re is a se ri es of en gra vings ma de in Mo unt At hos from 1807 to the 1850s. The Ar-
chan gels is re pre sen ted in a po wer ful po si tion with his wings spread wi de, as if he had just lan ded. 
The sword in his po i sed hand aims at the fi gu re un der his fe et. The ver ses from the Go spel of Lu ke 
(12, 16–21) ex pla in that it is an il lu stra ted Christ’s pa ra ble abo ut a fo o lish rich man. When the first 
prin ted she ets tur ned up, the sa me the me fol lo wed on the icons, first in Hri sto Di mi trov of Sa mo kov 
and la ter on in ot her icon pa in ters. 

The sce ne ArchangelMichaelReceivingtheSoulofaRichMan be ca me a com mon thing on al-
most all al tar scre ens pa in ted by the icon pa in ters in the re gion of pre sent Ser bia, who ca me from 
the so ut hern parts of the Bal kans or by the lo cal ones who fol lo wed the tra di ti o nal pa in ting po e tics 
– from Ja nja Mo ler to Dič the icon pa in ter. In the St Eli jah’s Church of Sme de rev ska Pa lan ka, the icon 
pa in ter Con stan ti ne shows Ar chan gel Mic hael in a rat her calm po stu re but with his right arm ra i sed 
up high, with a sword aiming at the de ce a sed. All the de ta ils in di ca te that the pa in ter knew abo ut 
the new ico no grap hic for mu la tion, but cho se to pre sent a mo re mo de ra te, tran si ti o nal ver sion that 
lacks that po wer ful Ba ro que mo ve ment of the Mo unt At hos mo dels and the Bul ga rian icon pa in ters. 

The sce ne ArchangelMichaelReceivingtheSoulofaRichMan was one of the main be a rers 
of the 19th cen tury mo ra li sing the mes. As in many chur ches that we re bu ilt in li be ra ted Ser bia the 
ico no sta sis was the only pla ce for ex pres sing dog ma tic the o lo gi cal and al so mo ra li sing and di-
dac tic ide as, this sce ne from the al tar screen north do or in the St Eli jah’s Church is one of the ra re 
ex pli cit re pre sen ta ti ons of how pos ses sion ac qu i si ti on and laying tre a su res for him self is jud ged. 
It is a war ning and a mo ti va tion for the li ving to do ing good in a fe ar of de ath, which in clu des 
alms and ge ne ro sity to wards church.

Keywords: Ar chan gel Mic hael, fo o lish rich man, icon pa in ting, St Eli jah’s Church.
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Пре по ја ве ра ди ја и те ле ви зи је, илу стро ва на штам па је би ла основ но ме-
диј ско сред ство чи ја је по ну да пу бли ци исто вре ме но омо гу ћа ва ла и ин фор ми-
са ност и за ба ву. На слов не стра не су, с јед не стра не, по ве за не с на ра тив ним са-
др жа јем у ча со пи су, док je с дру ге стра не, сли ка ко ја се на њи ма на ла зи че сто 
би ла у ве зи са афи ни те ти ма чи та лач ке пу бли ке. Као део ма сов не кул ту ре, илу-
стро ва на штам па је пра ти ла популарно, из ла зе ћи у су срет зах те ви ма чи та ла ца, 
али је пред ста вља ла и пропагирано, ти ме што је би ла од раз др жав не по ли ти ке и 
ак ту ел них дру штве них пи та ња и у ве ли кој ме ри ин стру мен та ли зо ва на. Дру ги 
ви до ви ма сов не кул ту ре, као што су филм, му зи ка и књи жев ност, на исти су на-
чин би ли ре пре зент вре ме на у ко ме су на ста ја ли.1

Фо то гра фи ја је од уво ђе ња у штам пу би ла са став ни део пре но ше ња ве сти. 
Пи са ну реч упот пу ња ва ла је сли ка као кон кре тан од раз све та, при хва ће на од 

1 Ma ze 2008, 22–23.
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стра не свих дру штве них сло је ва и од мах пре по зна та као сред ство од ве ли-
ког по ли тич ког ути ца ја. У од но су на све дотадашњe мо де ле при ме њи ва не у 
штам пи, ка кви су нпр. би ли илу стра ци ја и ка ри ка ту ра, фо то гра фи ја је има-
ла спо соб ност да на увер љив на чин ре про ду ку је ствар ност. Ве ро до стој ност и 
до ку мен тар ност, ко јом је фо то гра фи ја де ло ва ла на по сма тра ча, че сто је ко ри-
шће на за из ра жа ва ње же ља и по тре ба вла да ју ћих дру штве них сло је ва и њи ма 
свој стве ног ту ма че ња до га ђа ја. Основ ни прин цип фо то гра фи ја при ме њи ва-
них у фо то жур на ли зму је до ку мен тар ност, пре ци зна и аутен тич на бе ле шка 
ствар но сти. На из глед објек ти ван, ка рак тер сли ке, од но сно пре но ше ње по да-
тка, ско ро увек је био од ре ђен на чи ном ви ђе ња фо то гра фа, од но сно на ру чи о-
ца или на ло го дав ца, ин те ре си ма вла сни ка штам пе или ак ту ел них по ли ти ча ра, 
ши рим дру штве но-по ли тич ким кон тек стом, као и ле ген дом ко ја је до пу ња ва-
ла или ме ња ла зна че ње фо то гра фи је.

Не за ви сно од на чи на на ко ји је фо то граф ски сни мак кон цеп ту а ли зо ван 
у од но су на ре ал ност, као и на чи на на ко ји он усва ја су бјек тив на и ко лек тив-
на зна че ња, ауто ри тет ко ји из ви ре из осе ћа ња да је фо то гра фи ја вер ни од раз 
ствар но сти пред ста вља су штин ски еле мент фо то граф ског је зи ка и есте ти ке и 
основ ње ног ути ца ја на по сма тра ча.2 Ана ли за фо то гра фи ја на на слов ним стра-
на ма под ра зу ме ва њи хов зна чај као дру штве ног или исто риј ског све до чан ства, 
али се спе ци фи чан кон текст њи хо вог ре про ду ко ва ња мо же до ве сти у ве зу с 
по ли ти ком или иде о ло ги јом. Пре ма Ро ла ну Бар ту, фо то гра фи ја не пред ста вља 
ствар ност већ је озна ча ва, при че му је на гла сак на оно ме што по сма трач, гле да-
ју ћи сли ку, узи ма као основ не зна ко ве и ин ди ка то ре за ту ма че ње.3 Спе ци фи чан 
кон текст у ко ме је фо то гра фи ја на пра вље на чи ни фо то гра фи ју не по у зда ним 
све до чан ством од ре ђе них до га ђа ја, што до во ди у пи та ње ње ну ве ро до стој ност 
као до ку мен та и њен до ку мен тар ни ка рак тер чи ни иде о ло шки обо је ним. Кон-
тек сту ал ни ин ди ка то ри ван са ме фо то гра фи је, дру штве на упо тре ба у спе ци-
фич ним про стор ним и вре мен ским окол но сти ма и ин сти ту ци о нал не фор ме у 
окви ру ко јих је фо то гра фи ја по ста вље на, нео п ход ни су за раз у ме ва ње ње ног 
са др жа ја, али и из бо ра за на слов ну стра ну.

* * *

До из би ја ња Дру гог свет ског ра та у Ју го сла ви ји, со ци ја ли стич ка штам па 
је по ка зи ва ла иде о ло шку и пар тиј ску усме ре ност окре ну ту по ди за њу кла сне 
све сти про ле та ри ја та и ње го ве бор бе но сти.4 За кон ски оквир ње ном из да ва њу 
пру жи ла је Резолуцијаоорганизацијипартијскештампе, на сна зи још од 1919. 
го ди не, ко ја ће по слу жи ти и као осно ва ско ро свих бу ду ћих до ку ме на та од 

2 Prajs, Vels 2006, 40.
3 Bart 1981, 71–82.
4 Bje li ca 1983, 180.
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зна ча ја за об ја вљи ва ње штам пе. То ком тра ја ња Дру гог свет ског ра та, од лу ке 
Дру гог за се да ња АВ НОЈ-а оза ко ни ле су све ре во лу ци о нар не про ме не на ста ле 
то ком На род но о сло бо ди лач ке бор бе, као што су да ле и нов по лет штам пи. 
По сле 1945, у пе ри о ду цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, сред ства ин фор ми-
са ња су ди рект но би ла од го вор на др жа ви и пар тиј ским ор га ни ма. По кре нут 
је низ но вих струч них, ли те рар них и илу стро ва них ча со пи са, чи ја је основ-
на од ли ка би ла се лек тив на ин фор ма тив ност у слу жби дру штве них про ме-
на. Пр ве по сле рат не го ди не у Ју го сла ви ји пред ста вља ју пе ри од уобличавaња 
гло бал ног дру штве но-по ли тич ког си сте ма, ко ји је углав ном ства ран пре ма 
узо ру на Со вјет ски Са вез.

Но ва власт фор мал но ни је про пи си ва ла ка ко штам па тре ба да из гле да, али 
је она стал но би ла на уда ру Агит про па и ка сни је Иде о ло шке ко ми си је.5 Овај 
пе ри од, ко ји тра је до до но ше ња Уста ва 1953, мо же мо на зва ти пе ри о дом об но ве 
и из град ње зе мље, као и вре ме ном ве ли ког по ле та и удар нич ких ра до ва. Мо би-
ли за тор ска уло га штам пе је има ла ва жну уло гу у по кре та њу ши ро ких на род них 
ма са, њи хо вом што ан га жо ва ни јем уче ство ва њу у об но ви, али и афир ми са њу 
но вих дру штве них вред но сти.

Ме ђу тим, и овај ре ла тив но кра так вре мен ски пе ри од од 1945. до 1953. мо же 
се по де ли ти на пе ри од пре и по сле об ја вљи ва ња Ре зо лу ци је Ин фор мби роа 1948, 
од но сно Пе тог кон гре са КПЈ, по сле ко га је усле ди ла из ве сна ли бе ра ли за ци ја 
дру штве них од но са. До по чет ка пе де се тих, штам па је уз ра дио и филм пред ста-
вља ла основ но аги та ци о но и про па ганд но сред ство пу тем ко га је Пар ти ја ши-
ри ла и по пу ла ри са ла кул тур ну по ли ти ку и зах те ва ла је од ње да бу де у слу жби 
ор га ни зо ва ња сна га у из град њи зе мље. Агит проп је био ди рект но ан га жо ван у 
уре ђи вач кој по ли ти ци ве ћи не ли сто ва, али је већ Тре ћи пле нум ЦК КПЈ кра јем 
1949. на го ве стио но ве пу те ве и ме то де со ци ја ли стич ке из град ње, што је ре зул-
ти ра ло и про ме на ма у иде о ло шкој сфе ри.

Пр ви про дор ка ши рој чи та лач кој пу бли ци оства ри ла је ве чер ња штам па 
пе де се тих го ди на 20. ве ка, ка да је по ста ла зна ча јан чи ни лац у пре но ше њу ин-
фор ма ци ја и фор ми ра њу јав ног мне ња. Сли чан ста тус и уло гу има ла је и илу-
стро ва на штам па, чи ји је пр ве нац, илу стро ва на ре ви ја Дуга, по кре нут већ у 
ју лу 1945.6 Основ на пре о ку па ци ја по сле рат не илу стро ва не штам пе усме ре на 
је до ма ћем под не бљу и ста нов ни штву, па се та ко на ње ним на слов ним стра-
ни ца ма сре ћу ис кљу чи во фо то гра фи је љу ди и до га ђа ја ак ту ел не сва ко днев-
ни це, при зо ри ко ји ма су мо гли да се оства ре раз ли чи ти идеј ни ути ца ји. Дуга 
ни је би ла је ди ни илу стро ва ни ма га зин у пр вим по сле рат ним го ди на ма, али 
се ис ти ца ла ра зно вр сним са др жа ји ма и ре дов ним из ла же њем, у вре ме ка да 
се не ко ли ко илу стро ва них ча со пи са „уга си ло“ по сле све га не ко ли ко бро је ва.7 

5 Ми шо вић 1996, 41.
6 Иако тех нич ки огра ни че них мо гућ но сти и не пре те ра но атрак тив на, ова ре ви ја се одр-

жа ла до 1967. Ње ну тра ди ци ју на ста ви ла је 1974. мно го мо дер ни ја Дуга.
7 Фискултурна ревија (1945), Ја знам све (1946), Film (1950–1952), Стрип (1951),  
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На ње ним на слов ним стра на ма мо гу се ја сно из дво ји ти од ре ђе не те ме, пра-
ти ти ак ту ел но сти, као и про ме не у на чи ну при ка зи ва ња од ре ђе них мо ти ва, 
а сти че се ути сак да је Дуга за пра во би ла „ода бра ни“ ча со пис за илу стро ва ње 
пр вих по сле рат них го ди на. 

* * *

Иако на пр ви по глед про кла мо ва на као ху ма ни стич ка, ста љи ни стич ка 
иде о ло ги ја ве ли ча ап стракт ног чо ве ка на ште ту оног од кр ви и ме са, чи ји се 
ства ран, сва ко днев ни жи вот гу би и ње го ва вред ност пот це њу је.8 У про це су 
ства ра ња но вог ти па чо ве ка, дру штву се на ме ћу по зи тив ни и не га тив ни узо-
ри и то де лом од стра не вла сти, а де лом спон та но. Нај по зи тив ни ји мо гу ћи 
узор у пр вим по сле рат ним го ди на ма је ра зно род на гру па рад ни ка и удар ни-
ка ко ја је у сво јим ре до ви ма пот пу но бри са ла раз ли ке у го ди на ма, ро ду или 
обра зо ва њу, пред ста вља ју ћи на тај на чин жи ви при мер ко му ни стич ке иде је 
ега ли та ри зма. У тре нут ку ка да су об но ва и из град ња по ста вље не као при о-
ри тет ни за да ци, илу стро ва на штам па је тре ба ло да од и гра, с јед не стра не, 
зна чај ну уло гу у мо би ли за ци ји што ши рих сло је ва ста нов ни штва, а с дру ге 
да у ат мос фе ри оп штег ен ту зи ја зма афир ми ше но ве дру штве не вред но сти. 

На на слов ним стра на ма Дуге мо же се пра ти ти по ку шај пред ста вља ња 
„но вог чо ве ка со ци ја ли зма“ и то у не ко ли ко по јав них об ли ка. Пр ви тип пред-
ста вља ју рад ни ци, ко ји се нај че шће при ка зу ју у соп стве ном рад ном окру же-
њу, док од го ва ра ју ћа ле ген да до дат но по ја шња ва ско ро сва ку фо то гра фи ју 
(сли ка 1). Ме ђу тим, чак и ка да фо то гра фи ја са др жи ле ген ду са име ном и 
пре зи ме ном, то ни је по ку шај из бе га ва ња ти по ло ги за ци је већ пре ви зу а ли-
за ци ја функ ци је и кла сног по ло жа ја ко ју но си ста тус хе ро ја ра да.9 Са став ни 
део ико но гра фи је чи ни ма ши на, део не ког фа брич ког по стро је ња или у нај-
ма њу ру ку алат ка, чи ме њи хо ве фо то гра фи је не пред ста вља ју пор тре те, већ 
сли ке со ци јал них ти по ва. Рад ник се сме шта у кон текст ин ду стри ја ли за ци је, 
али не као њен атри бут, већ у глав ној уло зи ње ног но си о ца.

Мо же се ре ћи да су кон крет ни и по је ди нач ни при ме ри рад ног хе рој ства, 
по ста вље ни као узор оста ли ма, че сто тра же ни у кру гу гра ди те ља фа бри ке 

Илустрованиспорт(1951–1952), Филмскеновине(1951–1952) и Svet(1953). 
 У истом пе ри о ду по кре ну то је и не ко ли ко ча со пи са ко ји су има ли ду жи пе ри од из-

ла же ња и у ту гру пу спа да ју Фронт(1945–1992), Укус(1946–1961), Jugoslavija(1949–
1959), Недељнеинформативненовине(1951– ) и Фудбал (1951–1969). 

 Сви по ме ну ти ча со пи си спа да ју у илу стро ва ну штам пу пре ма то ме што су са др жа ли 
ве ли ки број илу стра ци ја, али су на слов не стра не не ких од ових ли сто ва би ле ти по-
граф ског ка рак те ра, док су дру ги би ли уско те мат ски опре де ље ни. Те мат ски ча со пи-
си су у ма њој ме ри би ли пред мет овог ис тра жи ва ња, усме ре ног прен стве но ма га зи-
ни ма и ре ви ја ма.

8 Мар ко вић 1996, 26.
9 То дић 2005, 66.
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ала та „Иво Ло ла Ри бар“ у Же ле зни ку, јед ног од нај зна чај ни јих обје ка та пе-
ри о да об но ве и из град ње. О са мој фа бри ци пи са ло се до ста, као што је и она 
са ма че сто би ла пред мет фо то гра фи ја ко је ће се на ћи на на слов ној стра ни. Те 
пред ста ве су ва ри ра ле од са ме из град ње објек та, кључ ног за на ста вак ин ду-
стри ја ли за ци је, до про сла ве за вр шет ка ра до ва и пу шта ња у про из вод њу већ 
1. ја ну а ра 1948. Успех ин ду стри ја ли за ци је био је илу стро ван на на слов ним 
стра на ма и фо то гра фи ја ма на ко ји ма би у пр вом пла ну био фо то гра фи сан 
дим њак као сим бол ин ду стриј ског раз во ја10 (сли ка 2).

На пот пу но исти на чин као му шка рац пред ста вље на је и же на као хе ро-
и на но вог дру штва. Она је пре све га удар ни ца и гра ди тељ ка, по том и мај ка и 
то су је ди не уло ге у ко ји ма је она пред ста вље на на на слов ним стра ни ца ма.11 
Чак и че шће не го му шкар ци, же не су пред ста вље не ка ко упра вља ју ве ли ким 
ма ши на ма, ка ко ра де са гло ма зним ала ти ма и слич но, али у ова квим пред-

10 Фо то гра фи ја се, већ у два де се тим го ди на ма 20. ве ка, афир ми са ла као про па ганд-
но-про мо тив но сред ство ин ду стри ја ли за ци је, ка да је би ла до пу ње на и по себ ним, 
естет ским ви ђе њем мо ти ва ко ји су пред ста вља ли сим бо ле мо дер ног до ба (Co ke 
1989, 19–20).

11 Мар ко вић 1996, 270.

Сл. 1 – Рад ник на ге не ра то ру у фа бри ци  
„Ра де Кон чар“, Дуга, бр. 221, Бе о град 1951.

Fig. 1 – A wor ker on the ge ne ra tor at the “Ra de 
Kon čar” fac tory, Duga, is sue 221, Bel gra de 1951

Сл. 2 – Дим ња ци на ших фа бри ка, Дуга,
бр. 103, Бе о град 1947.

Fig. 2 – Stacks of our fac to ri es, Duga, is sue 103, 
Bel gra de 1947
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ста ва ма, осим ис ти ца ња со ци ја ли стич-
ке јед на ко сти, тре ба тра жи ти и на ста вак 
про це са еман ци па ци је и пол не јед на ко-
сти (сли ка 3). За ни мљи во је да, упр кос ис-
ти ца њу сво јих рад них спо соб но сти у об-
но ви и из град њи зе мље, же на ни је ли ше на 
атри бу та жен стве но сти. Она је ве о ма че-
сто ле па, мла да и при влач на док сво јим 
тру дом и за ла га њем од го ва ра зах те ви ма 
со ци ја ли стич ког пре о бра жа ја. Илу стро-
ва ни ча со пис Жена данас, ор ган АФЖ-а 
Ју го сла ви је, сво јим на слов ним стра на ма, 
у пе ри о ду од 1945. до 1953, од сту пао је од 
на чи на на ко ји су же не би ле при ка зи ва не 
на на слов ни ца ма Дуге. Уред ни штво овог 
ча со пи са пр вен стве но се опре де ли ло за 
пор трет ну фо то гра фи ју, ли ше ну атри бу та 
об но ве и из град ње, док су функ ци ја или 
ста тус пред ста вље ног ли ка би ли са став ни 
део ле ген де, на гла ша ва ју ћи уло гу же на у 
по ли тич ком жи во ту (сли ка 4).

Тре ћи тип „но вог чо ве ка“ су гра ди те-
љи, ве ћи ном омла дин ци, пред ста вље ни 
на мно го број ним гра ди ли шти ма, пре све-
га пру га ма. Ми то ло ги ја же ле зни це во ди 
по ре кло још од до ба ин ду стриј ске ре во лу-
ци је, а у со ци ја ли стич кој др жа ви она има 
ве ли ки сим бо лич ки зна чај, ве зан за ин ду-
стри ја ли за ци ју, као и ре а лан по ли тич ки 
зна чај.12 Град ња же ле зни це под ра зу ме-
ва ла је за јед ни штво бри га ди ра из чи та ве 
зе мље, али и из ино стран ства, и сим бо-
ли зо ва ла је с јед не стра не брат ство и је-
дин ство, а с дру ге при вред ни на пре дак 
и ин ду стриј ски раз вој. На слов не стра не 
Дуге су пре пу не фо то гра фи ја мла дих љу-
ди ко ји свим сна га ма уче ству ју у об но ви 
и из град њи. На њих се по том на до ве зу ју 
пред ста ве уско ве за не уз оства ре ње Пе то-
го ди шњег пла на ко ји чак уну тар ча со пи-

12 Мар ко вић 1996, 390.

Сл. 3 – Дру ги кон грес АФЖ-а,  
Женаданас, Бе о град 1948.

Fig. 3 – The WAF Se cond Con gress,  
Ženadanas, Bel gra de 1948

Сл. 4 – Женаданас, бр. 38–39,  
Бе о град 1945.

Fig. 4 – Ženadanas, is sue 38–39,  
Bel gra de 1945
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са до би ја соп стве ну ру бри ку у ко јој је из 
бро ја у број опи си ван ње гов на пре дак, као 
што су ис ти ца ни и зна чај ни по је дин ци у 
ње го вом оства ри ва њу.

Из град ња пру ге Ша мац–Са ра је во 1947. 
има ла је огро ман зна чај, не са мо као још је-
дан од ве ли ких обје ка та Пе то го ди шњег пла-
на, већ и као иде о ло шко-есте тич ки про је кат 
КПЈ, ко ји је мо би ли сао и омла дин ску рад ну 
сна гу и умет ни ке13 (сли ка 5). Ма сов но умно-
жа ва ње фо то гра фи ја са из град ње пру ге на 
из ло жба ма и стра ни ца ма днев них и не дељ-
них ли сто ва, као и сва ко днев но из ве шта ва-
ње ра дио-ста ни ца о но вим ус пе си ма гра ди-
те ља пру ге, има ло је циљ да ре пре зен ту је 
и не по сред но про па ги ра но во у ста но вље не 
мо рал не и по ли тич ке вред но сти, ко ли ко до-
ма ћој, то ли ко и стра ној јав но сти.

Руд ни ци су има ли исти зна чај као и же-
ле зни ца и пред ста вља ли су култ но ме сто со-
ци ја ли стич ког так ми че ња у удар ни штву. Овај култ је био до дат но оја чан и под-
сти цан књи жев но шћу тог вре ме на, по себ но по е зи јом. По е зи ја Ду ша на Ма ти ћа, 
Зо ра на Ми ши ћа, Пре дра га Па ла ве стре, Та на си ја Мла де но ви ћа (ко ји је јед но 
вре ме био и уред ник Дуге), на при мер, са др жи хим не ра ду, ро ман тич но-ре то-
рич ке ево ка ци је ра та и опи се иди лич них па сто рал них пеј за жа. Мла ди пи сци 
тре ба ло је да пре ва зи ђу не склад из ме ђу со ци ја ли стич ке из град ње и умет нич-
ких до ку ме на та ко ји о њој го во ре, као и да из бе га ва ју књи шку иде а ли за ци ју 
ствар но сти. Као што је ре жим по ку ша вао да об ли ку је, ка ко за јед ни цу та ко и 
по је дин ца, књи жев ност је на свој на чин тре ба ло да ве ли ча „но вог чо ве ка“.

У Ру си ји је култ руд ни ка и ру да ра та ко ђе био ве о ма из ра жен што је 
мо гло до ста да ути че на раз вој тог кул та у на шој сре ди ни. Ру дар ство и про-
из вод ња ме та ла пред ста вља ли су осно ву свих ин ду стриј ских дру шта ва, а 
мла да ју го сло вен ска др жа ва је, на су прот при род ним пре ди спо зи ци ја ма, 
има ла баш ту пре тен зи ју. Ве ли ки про це нат се о ског, по љо при вред ног ста-
нов ни штва био је у по сле рат ном пе ри о ду за по слен у овој ин ду стриј ској 
гра ни ко ја је че сто има ла об лик так ми чар ске ди сци пли не. Под сти ца ње и 
по хва љи ва ње удар ни штва је стал но при сут но у свим об ли ци ма аги та ци је, 
од днев не штам пе до го во ра на ми тин зи ма и три би на ма, а ис так ну ти по је-
дин ци су на ла зи ли сво је ме сто и на на слов ним стра на ма Дуге. Они су, за јед-
но са гра ди те љи ма пру га, би ли но си о ци осо би на ко је је тре ба ло да ими ти ра 

13 То дић 2005, 50–51. 

Сл. 5 – Из град ња ту не ла Вран дук,  
Дуга,бр. 90, Бе о град 1947.

Fig. 5 – Vran duk tun nel con struc tion,  
Duga, is sue 90, Bel gra de 1947
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на хи ља де љу ди (сли ка 6). Те осо би не су би ле: рад ни ус пе си, па три о ти зам, 
бор ба про тив спо ља шњих и уну тра шњих не при ја те ља, при ста ја ње на си-
ро ма штво за бо ље су тра, и има ле су ве ли ку уло гу у ства ра њу мо рал не кли-
ме у ко јој ће се ре а ли зо ва ти и учвр сти ти но ви по ре дак. Док је у пре дин-
ду стриј ским дру штви ма сим бо ли ка ру дар ства и ме та лур ги је би ла ве за на 
за сим бо ли чан са др жај ме та ла,14 у со ци ја ли зму се ова сим бо ли ка ве зу је за 
ру да ре. Они су сим бол ин ду стри ја ли за ци је и на прет ка чи та ве зе мље, а њи-
хо ва сли ка со бом но си и пе да го шки 
по тен ци јал ко ји про ле те ра тран-
сфор ми ше у но вог со ци ја ли стич ког 
чо ве ка. Исти прин цип ко ри шћен је 
још у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 

ра та, ка да су мно ги рад нич ки ма га-
зи ни би ли та ко кон ци пи ра ни да, об-
ја вљи ва ним фо то гра фи ја ма и члан-

ци ма, ути чу на по ди за ње кла сне све сти про ле та ри ја та, ко ја ће од обич них 
љу ди на пра ви ти „но ве љу де“ де мо крат ског дру штва.15

На на слов ним стра на ма у пе ри о ду об но ве и из град ње би ла је при сут на још 
јед на ка те го ри ја ста нов ни штва – се ља ци, али се у кван ти та тив ном сми слу она 
не мо же по ре ди ти са фо то гра фи ја ма рад ни ка и удар ни ка. Пред став ник но ве 
рад нич ке кла се, се љак, у ве ли кој ме ри мо би ли сан у „до бро вољ не“ рад не бри-

14 Knapp, Pi gott 1997, 301.
15 Tsai 2005, 281.

Сл. 6 – Ру дар, Дуга, бр. 168, Бе о град 1948.
Fig. 6 – A mi ner, Duga, is sue 168, Bel gra de 1948

Сл. 7 – Про лећ на се тва, Дуга,бр. 187,  
Бе о град 1949.

Fig. 7 – Spring plan ting, Duga, is sue 187,  
Bel gra de 1949
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га де и ин ду стри ју, тек спо ра дич но се при ка зу је ка ко об ра ђу је зе мљу. Те пред-
ста ве га у по чет ку при ка зу ју с плу гом, али по том ево лу и ра ју у пред ста ве ме ха-
ни зо ва ног об ра ђи ва ња зе мље, на ро чи то у вре ме оства ри ва ња Пе то го ди шњег 
пла на ка да је ак це нат на ме ха ни за ци ји и ин ду стри ја ли за ци ји био је дан од при-
вред них при о ри те та (сли ка 7). На тај на чин ове на слов не стра не су исто вре ме-
но илу стро ва ле и ин ду стриј ски на пре дак ко ји ни је био оства рен ис кљу чи во 
са мо стал ним на по ри ма, већ и као ре зул тат за пад не по мо ћи ко ја је по че ла да 
при сти же на кон спо ра из ме ђу Ју го сла ви је и СССР-а. На фо то гра фи ји про лећ-
не се тве мо же се чак про чи та ти и нат пис John De e re, на зив фир ме ко ја је у то 
вре ме би ла нај по зна ти ји аме рич ки про из во ђач по љо при вред них ма ши на.

Оп ти ми зам и ра дост, про пи са ни и за да ти, сре ћу се у по е зи ји ко ли ко и 
на са мим на слов ним стра на ма и то оли че ни не са мо у ли ку и де лу „но вог 
чо ве ка“ већ и у иди лич ним пред ста-
ва ма пеј за жа. При из бо ру пеј за жа 
во ди ло се ра чу на да се, с вре ме на на 
вре ме, по ја ве и пре де ли ко ји су у вре-
ме НОБ-а би ли по при ште ве ли ких 
би та ка, а где се са да у ми ру на ста ви-
ло с нор мал ним жи во том. При су тан 
је и ве ли ки број фо то гра фи ја де це, 
при ка за не у игри, то ком обро ка или 
уче ња. Ова кве пред ста ве че сто но се 
на слов „Мај ска ра дост“, „Здра ви ца“, 
„Про ле ће“ и то ме слич но. Де ца, осим 
што про мо ви шу за да ти оп ти ми зам и 
ра дост, при ка зу ју се че сто у ја сла ма 
и вр ти ћи ма, у ве ли кој ме ри по ди за-
ним уз све објек те у из град њи, чи ме 
је илу стро ва на бри га др жа ве о нај-
мла ђи ма (сли ка 8). У осно ви те бри ге 
је сва ка ко ле жао је дан од основ них 
прин ци па но ве вла сти, а то је да пра-
во и оба ве зу уче ство ва ња у об но ви 
и из град њи има ју сви, без из у зе та ка, 
па та ко и мла де мај ке. Ко ли ко су фо-
то гра фи је де це би ле ин сце ни ра не све до чи чи ње ни ца да се ни на јед ној на-
слов ној стра ни не мо же на ћи сли ка мр ша вог де те та, а чак је и број пред ста-
ва де це за сто лом или са ко ма дом хле ба или ко ла ча у ру ци то ли ки да мо ра 
да по бу ди сум њу.

Фо то гра фи је де це на на слов ним стра на ма, при зо ри из деч јих ја сли и лет-
њих од ма ра ли шта, и то ком 1950. на гла ша ва ју ста ра ње др жа ве о здра вљу и 
вас пи та њу нај мла ђих. Ипак, со ци јал на по ли ти ка је вре ме ном све ма ње пред-

Сл. 8 – Ма ли шан из де ч јих ја сли ца  
у Пу ли, Дуга,бр. 209, Бе о град 1949.

Fig. 8 – Lit tle boy in a Pu la nur sery, Duga,  
is sue 209, Bel gra de 1949



154

АндријанаРистић

ста вља ла кон текст деч јих пред ста ва ко је су се углав ном за др жа ва ле на то ме 
да пер со ни фи ку ју про ле ће, ра дост и жи вот ни оп ти ми зам, што је би ло нео п-
ход но у оства ри ва њу Пр вог пе то го ди шњег пла на.

* * *

На ја ва пр вих про ме на у на чи ну пред ста вља ња рад ни ка и гра ди те ља 
при ме ћу је се 1948. ка да се они по чи њу при ка зи ва ти то ком бо рав ка у рад-
нич ким од ма ра ли шти ма на мо ру или пла ни ни, то ком из ле та и слич но. Ове 
фо то гра фи је у по чет ку ни су 
на на слов ним стра на ма, али 
се че сто сре ћу на по след њим 
стра ни ца ма, од но сно ко ри-
ца ма ча со пи са. Нај че шће 
при ка зу ју рад ни ке у не кој од 
лет њих ба шти на оба ли мо-
ра, да би се 1949. сце на „Је-
дре ње на Ја дра ну“ по ја ви ла 
и на на слов ној стра ни.

То ком 1950. и 1951, у 
вре ме пу ног за ма ха Пр вог 
пе то го ди шњег пла на и за-
вр шет ка из град ње мно гих 
ка пи тал них обје ка та, фо то-
гра фи је рад ни ка и удар ни ка 
и да ље су при сут не на на-
слов ним стра на ма илу стро-
ва не штам пе, али се у овом 
пе ри о ду тра же но ви на чи ни 
при ка зи ва ња ин ду стриј ског 
на прет ка и по сте пе ног ус-
по ста вља ња до ма ће про из-
вод ње. Јед на од ре ла тив но 
но ви јих те ма би ло је при ка-
зи ва ње уче шћа до ма ће при-
вре де на ве ле сај мо ви ма у зе-
мљи и ино стран ству. Ве ле сај мо ви се мо гу пра ти ти на на слов ним стра на ма 
још од 1948, али у на ред ним го ди на ма успе хе до ма ће ин ду стри је све че шће 
илу стру ју ка ми о ни, ауто бу си, чак и ави о ни, ко ји су на овим ве ле сај мо ви-
ма пред ста вља ни као зна чај ни про из во ди до ма ће ин ду стри је (сли ка 9). Мо-
гу се сре сти и на слов не стра не на ко ји ма го то ве ин ду стриј ске про из во де, 
нпр. ки шне ман ти ле фа бри ке „Ју го ви нил“, но се де вој ке у нео ба ве зној шет-

Сл. 9 – Плуг-ауто мат са за гре бач ког  
ве ле сај ма, Дуга, бр. 216, Бе о град 1949.

Fig. 9 – Auto ma tic plo ugh, A Za greb Fa ir,  
Duga, is sue 216, Bel gra de 1949
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њи. Ова фо то гра фи ја на на слов ној стра ни та ко ђе пред ста вља мла де же не у 
ши рем кон тек сту, ка кав је сва ка ко пла си ра ње јед ног од пр вих пла стич них 
про из во да до ма ћег по ре кла.16

Фо то гра фи је ко је на на слов ним стра на ма Дуге по чет ком пе де се тих го ди-
на по ка зу ју ја сно по пу шта ње стро ге ат мос фе ре со ци ја ли стич ког ре а ли зма 
и бри га дир ског за но са, зна чај не су и с аспек та про ме не по и ма ња фи гу ре. У 
сли кар ству со ци ја ли стич ког ре а ли зма, зна чај фи гу ре као но си о ца идеј но сти, 
на гла шен је мо ну мен тал но шћу и спо ме нич ким од ли ка ма.17 Сли чан прин цип 
ис ти чу и фо то гра фи је са ра зних спорт ских ма ни фе ста ци ја у ко му ни стич ким 

зе мља ма где се те ла по ја вљу-
ју у фор ма ци ји, као део ма сов не 
гим на сти ке (сли ка 10). Они за-
јед но гра де мит но вог дру штва, 
но вих гра до ва и са о бра ћај ни ца, 
чи не ћи на тај на чин сим бо ле но-
вог по рет ка. Те ано ним не фи гу-
ре пред ста вља ју без и ме не хе ро је 
као сим бо лич не но си о це сна ге, 
во ље, ен ту зи ја зма, ве ре и по слу-
шно сти, ли ше не еро тич но сти. 
По чет ком пе де се тих, тај ко лек-
ти ви стич ки кон текст у при ка зи-
ва њу фи гу ре се по сте пе но гу би.

Пред ста ве све ча но сти на на-
слов ним стра на ма Дуге у пе ри-
о ду од 1945. до 1953. об у хва та ју 
про сла ве пра зни ка по пут Да-
на ре пу бли ке, Пр вог ма ја, Да на 
осло бо ђе ња Бе о гра да, као и про-
сла ве зна чај них ју би ле ја ве за них 
за Дан ју го сло вен ске ар ми је и 
ње них по је ди них ро до ва. Обе-
ле жа ва ју се и ју би ле ји ве за ни за 
Ок то бар ску ре во лу ци ју, али и 
ак ту ел ни до га ђа ји по пут за се да-
ња ра зних по ли тич ких струк ту-

ра, за тим отва ра ње фа бри ка и мо сто ва, смо тре рад них бри га да. По вод за ор-
га ни зо ва на ма сов на оку пља ња је и по вра так исе ље ни ка у до мо ви ну, по че так 
оства ри ва ња Пе то го ди шњег пла на, чак и до воз жи та из се ла у град. Основ ни 

16 Мар ко вић 1996,270.
17 Me re nik 2001, 32–33. 

Сл. 10 – Жи ва знач ка Ју го сло вен ске  
ар ми је, Дуга, бр. 53, Бе о град 1946.

Fig. 10 – Yugo slav Army li ve bad ge, Duga,  
is sue 53, Bel gra de 1946
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сим бо лич ки са др жај ових фо то гра фи ја чи не за ста ве, мо ну мен тал не пе то кра-
ке, пор тре ти Ти та и Ста љи на и по себ но тран спа рен ти са па ро ла ма ве за ним 
за по зи ти ван при мер рад ног удар ни штва или, до про ме не по ли тич ких од-
но са, при ја тељ ских од но са са СССР-ом. На па ра да ма, ко је су сла ви ле успе хе 
Пе то го ди шњег пла на и ин ду стри ја ли за ци је, са став ни део ико но гра фи је су 
чи ни ли објек ти и ма ке те ко ји су по себ но би ли пра вље ни за ту свр ху, а чи ја је 
уло га та ко ђе би ла да сим бо ли зу ју ин ду стриј ски раз вој (сли ка 11).

Као па жљи во осми шље не и ор га ни зо ва не пред ста ве за на род, ове све ча-
но сти се мо гу по сма тра ти у кон тек сту „прин ци па да ри ва ња“ где и уче сни ци 
и пу бли ка има ју ути сак да су део оп ште до бро би ти, сна ге и пре сти жа по-

Сл. 11 – „У оства ре ње Пе то го ди шњег пла на“, Дуга,бр. 93, Бе о град 1947.
Fig. 11 – “In to the Fi ve-Year Plan re a li sa tion”, Duga, is sue 93, Bel gra de 1947
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рет ка.18 Ова по ли тич ка прак са ис ти ца ла је фун да мен тал не вред но сти со ци-
ја ли стич ког дру штва, рав но прав ност и јед на кост свих ње го вих сло је ва и во-
ди ла је це ре мо ни јал ном по твр ђи ва њу по ли тич ког по рет ка и ле ги ти ми те та 
вла сти, по др жа не огром ном ма сом ег зал ти ра ног ста нов ни штва. На тај на чин 
су по ли тич ке све ча но сти и ор га ни зо ва на ма сов на оку пља ња пред ста вља ле 
основ но ору ђе вла да ју ће иде о ло ги је у кон сти ту и са њу по зи тив них осе ћа ња 
дру штва и ства ра ња ло јал но сти пре ма по ли тич ком по рет ку. Сим бо ли, ко ји 
се у овим при ли ка ма ис ти чу, пред ста вља ју мост ко ји спа ја му ко трп но из во-
је ва ну по бе ду у На род но о сло бо ди лач кој бор би са но вом бор бом за об но ву и 
из град њу зе мље, ко ја тек пред сто ји.

Ме ђу тим, ма ко ли ко да су јав не све ча но сти и ма сов на оку пља ња би ли 
при сут ни на на слов ним стра на ма, они ни су пред ста вља ли ствар но ста ње 
дру штве них од но са, већ су иг но ри са ли ре ал ност у ко јој удар нич ки ус пе си 
рад нич ке кла се, као но си о ца вла сти, ни су од ра жа ва ли ствар ну уло гу те кла се 
у стра ти фи ка ци ји дру штва.19 По ли тич ка ма ни пу ла ци ја је усме ре на ка ак тив-
ном и емо тив ном ве зи ва њу ма се за сим бо ле на ко ји ма власт гра ди ле ги ти ми-
тет, што ис кљу чу је мо гућ ност ра ци о нал ног про це њи ва ња по ли тич ких по те-
за. На ци о нал на сла вља на тај на чин по ста ју де мон стра ци ја же ља и ци ље ва 
чи та вог на ро да, ка ко вла сти та ко и по да ни ка, али и обо жа ва ње вла сти ко ја 
са ма по ста је сим бол и мо рал ни узор. Она пред ста вља фил тер кроз ко ји се 
ствар но дру штве но ста ње еко ном ске бе де и по ли тич ког не за до вољ ства пре-
тва ра у фик тив ну иде о ло шку сли ку ко ја се на ме ће.

У пра знич ном си сте му Ок то бар ске ре во лу ци је спорт, фи зич ка сна га и 
ве шти на атлет ски об ли ко ва ног те ла сим бо ли шу до бро ор га ни зо ван и чвр-
сто уте ме љен по ре дак у свим ма сов ним спек та кли ма и це ре мо ни ја ма.20 У со-
ци ја ли стич ком дру штву ри ту ал но при ка зи ва ње мул ти пли ко ва них мла дих, 
сна жних, ле пих и ди сци пли но ва них те ла сим бо ли ше дру штво као це ли ну, 
про мо ви шу ћи ти ме и ње го во вођ ство. Сим бо лич ки по тен ци јал број них ко-
ор ди ни са них по кре та су од пе ри о да ра ног 19. ве ка ко ри сти ли раз ли чи ти 
на ци о нал ни по кре ти и ре жи ми.21 Гим на стич ке при ред бе су би ле но си о ци 
мо ну мен тал но сти и хар мо ни је, чи ме су по се до ва ле и есте тич ку вред ност, а 
син хро но ве жба ње сим бо лич ки је из ра жа ва ло за јед нич ку во љу на исти на-
чин на ко ји је то чи ни ла ма са у по ли тич ким свет ко ви на ма. Са став ни део па-
ра да и сле то ва су та ко ђе и „жи ве сли ке“ са ста вље не од ви ше гим на стич ких 
те ла, ко ја асо ци ра ју на здра ву др жа ву на пу ту на прет ка.

У окви ру ко му ни стич ких зе ма ља Со вјет ски Са вез је био во де ћа зе мља 
ко ја је по ка за ла у ко јој ме ри спорт мо же има ти по ли тич ко зна че ње.22 Као и 

18 Đor đe vić 1997, 56.
19 Đor đe vić 1997, 106, 117.
20 Đor đe vić 1997, 232–233.
21 Ro u bal /б. г./
22 Ho well 1975, 137–145.
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све дру ге аспек те, Ко му ни стич ка пар ти ја је од ре ђи ва ла, уна пре ђи ва ла и кон-
тро ли са ла и фи зич ку кул ту ру. Њен раз вој је тре ба ло да од го ва ра по тре ба-
ма и же ља ма Пар ти је, што је има ло осно ва у марк си стич кој те о ри ји, пре ма 
ко јој укуп но обра зо ва ње об у хва та ком би на ци ју ин те лек ту ал ног, фи зич ког и 
тех нич ког зна ња, ко ји во де по ве ћа њу дру штве не про из вод ње, али су и је ди-
ни на чин да се ство ри ја ка и су пер и ор на на ци ја. Сма тра ло се да су здра ви, 
фи зич ки спрем ни љу ди, бо љи бра ни о ци отаџ би не и про дук тив ни ји рад ни ци 
ко ји ће ефи ка сни је оства ри ва ти со ци ја ли стич ке ци ље ве.

За раз ли ку од пе ри о да по сле Пр вог свет ског ра та ка да је спорт био ори-
јен ти сан ка при пре ми ста нов ни штва за од бра ну со ци ја ли стич ког по рет ка и 
рад у про из вод њи, на кон Дру гог свет ског ра та пр во бит ном спорт ском про-
гра му су до да ти и за да ци по бе ђи ва ња и ме ђу на род ног пре сти жа, по себ но у 
ци љу спорт ског, им пли цит но и иде о ло шког, над ја ча ва ња За па да. Спорт као 
на ци о нал ни про грам по пу ла ри сан је у ши ро ким ма са ма ста нов ни штва и ор-
га ни зо ван на свим ни во и ма, ка ко би се под па ро лом дру гар ства, мла до сти, 
ви тал но сти и сна ге де мон стри ра ла сна га со вјет ског чо ве ка. У Ју го сла ви ји, 
у пе ри о ду пре су ко ба са СССР-ом и Ин фор мби ро ом, при ме њи ва ни су исти 
прин ци пи у од но су пре ма спор ту.

Сли чан при ступ људ ском те лу има ла је и мо ну мен тал на скулп ту ра овог 
пе ри о да ко ја че сто пред ста вља атлет ски раз ви је не рад ни ке. Фо то гра фи је из 
ате љеа по зна тих ва ја ра, ски ца за скулп ту ру или са мих скулп ту ра у од го ва-
ра ју ћем ам би јен ту та ко ђе су при сут не у штам пи. По ре де ћи ове фо то гра фи је 
са они ма на ко ји ма су пред ста вље ни де та љи са сле то ва и ко је у пр вом пла ну 
пред ста вља ју по је ди не уче сни ке, сти че се ути сак да се у при ка зи ва њу жи-
вих љу ди те жи ло опо на ша њу мо ну мен тал не скулп ту ре, ста ту ар но сти ко ја 
је до во ди ла до то га да знак над вла да озна че но. То је по сти за но и фо то гра-
фи са њем из до њег ра кур са, ко је је тре ба ло да ис так не и фи зич ку и идеј ну 
ве ли чи ну пор тре ти са них.

* * *

Осим про гра ма об но ве и из град ње зе мље, Пе то го ди шњи план је имао 
циљ да до при не се укла ња њу кул тур не и тех нич ке за о ста ло сти „но вог чо ве-
ка“, што је био је дан од основ них за да та ка На род не тех ни ке.23 Под ју рис дик-
ци јом На род не тех ни ке на ла зио се и Са вез фо то а ма те ра Ју го сла ви је, осно-
ван 1946 (од 1949. Са вез фо то и ки но а ма те ра Ју го сла ви је), ко ји је на ра зним 
ску по ви ма, али и пу тем свог зва нич ног ли ста Fotografija, по кре ну тог 1948, 
про па ги рао да „са да шња фо то гра фи ја тре ба да бу де вер ни из раз ги гант ских 
на по ра на ших на ро да у из град њи но вог и срећ ни јег жи во та“. Ис ти ца ње бор-
бе за со ци ја ли стич ку идеј ност пот пу но је од го ва ра ло кул тур ној кли ми око 

23 Bo snar 1948, 1–2.
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V кон гре са КПЈ, ко ји је и прeд са му фо то гра фи ју по ста вио од ре ђе не зах те ве. 
„Фо то гра фи ја тре ба да бу де што вер ни ји од раз оног ства ра лач ког ра да ко ји 
на ро ди ФНРЈ ула жу у из град њу со ци ја ли зма, као и да на свој спе ци фи чан на-
чин из ра зи сву ве ли чи ну на по ра и по бе да, за мах и са др жи ну со ци ја ли стич-
ког пре о бра жа ја.“24 Ме ђу тим, упо ре до са ис ти ца њем зах те ва за фо то граф-
ским пред ста вља њем од го ва ра ју ћег са др жа ја, као и по себ но из ра же ног ли ка 
„но вог чо ве ка“, гра ди те ља со ци ја ли зма, из но се се и кри ти ке на ра чун ли сто ва 
и ча со пи са ко ји до но се сли ке, „до не кле стра не ду ху вре ме на“.

То ком пр вих го ди на из ла же ња, ча со пис Fotografija, као зва нич но гла си ло 
Са ве за фо то и ки но а ма те ра Ју го сла ви је, по ред прак тич них чла на ка о сни ма-
њу и из ра ди фо то гра фи ја, ве сти о из ло жба ма или крат ких на пи са о зна чај ним 
мо мен ти ма из исто ри је фо то гра фи је, ре дов но је об ја вљи вао и по је дан ди рек-
тив ни чла нак ко ји је ис ти цао вас пит ну и про па ганд ну уло гу фо то гра фи је. Ве-
ли ча ју ћи по бе де и успе хе рад них љу ди, у пр вом пла ну је био за пра во ис ти цан 
рад ник-ства ра лац, чи ји су не се бич ни са мо пре гор и хе ро и зам тре ба ли да де лу-
ју мо би ли за тор ски и под сти цај но на оне ко ји се ра дом још ни су ис та кли.25 Ни је 
би ла рет кост да су се ауто ри ових чла на ка до ти ца ли и озбиљ ни јих те о рет ских 
раз ма тра ња, нпр. од но са сли ке и тек ста, пру жа ју ћи сли ци пред ност као про па-
ганд ном сред ству, док се за на слов фо то гра фи је сма тра ло да де лу је ви ше аги-
та ци о но и по ве ћа ва деј ство фо то гра фи је. У овим члан ци ма би ло је ко ри сних 
при ло га – ка ко успе шно фо то граф ски пред ста ви ти рад као мо тив, те пру жа ње 
са ве та ве за них за ком по зи ци ју, пер спек ти ву, при каз кре та ња.26 

Кра јем 1949. одр жан је II пле нум Цен трал ног од бо ра На род не тех ни ке то-
ком ко га су утвр ђе ни за да ци Са ве за фо то и ки но а ма те ра Ју го сла ви је, а по ред 
мно гих дру гих осно ва на је и Ко ми си ја за аги та ци ју и про па ган ду. На овом 
ску пу је рад на аги та ци ји и про па ган ди оце њен као слаб, та ко да су ва жни ји 
за да ци по ме ну те Ко ми си је би ли: иде о ло шко уз ди за ње члан ства, од стра њи-
ва ње фор ма ли стич ких и де ка дент них схва та ња умет нич ке фо то гра фи је, по-
пу ла ри са ње Са ве за фо то и ки но а ма те ра, бор ба за што успе шни је ко ри шће ње 
фо то гра фи је за по тре бе аги та ци је свих ма сов них ор га ни за ци ја, ор га ни зо ва-
ње из ле та и из ло жби и та ко да ље.

У исто вре ме одр жа на је и Са ве зна кон фе рен ци ја фо то ре пор те ра у ко јој 
су уче ство ва ли фо то ре пор те ри из чи та ве зе мље, фо то слу жбе ре пу блич ких 
уре да за ин фор ма ци је, пред став ни ци Са ве за фо то и ки но а ма те ра и но вин-
ских фо то слу жби као што су „Тан југ“, „Бор ба“, „По ли ти ка“ и слич но. У 
ре фе ра ту Оулозифотографијекаоједногодважнихсредставанашепропа
гандекакоуземљитакоиуиностранству, ко ји је из ло жен то ком кон фе рен-
ци је, на ла зи мо но ву по твр ду да је циљ фо то гра фи је као до ку мен та био да на 

24 A. D. 1948, 17.
25 Mi loj ko vić 1948, 33–34.
26 Fre lih 1949, 53. 
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нај у бе дљи ви ји на чин из ра зи ти пич не ка рак те ри сти ке ју го сло вен ског со ци-
ја ли стич ког пре о бра жа ја.27 Сти че се ути сак да се на кон су ко ба са СССР-ом 
све ви ше ин си сти ра ло на то ме да до ку мен тар на фо то гра фи ја пред ста вља 
спе ци фич но сти кон крет но ју го сло вен ског со ци ја ли зма и то на на чин ко ји 
ће код по сма тра ча иза зи ва ти „сим па ти је, ди вље ње и ду бљи ин те рес“. То је 
по себ но ва жи ло за фо то-из ло ге у Па ри зу, Њу јор ку, Шток хол му, Мек си ко 
Си ти ју, Ми ла ну, Бе чу, Пра гу, Вар ша ви, Тел Ави ву и Ха и фи.

Ме ђу тим, и овом при ли ком се из но се кри ти ке да лик „но вог чо ве ка“ ни-
је аде кват но при ка зан, као ни ње гов од нос пре ма ра ду, око ли ни или дру гим 
љу ди ма. Ис ти че се да стал но тре ба има ти на уму да со ци ја ли зам гра де љу ди 
и да ће фо то гра фи ја љу ди у про це су ства ра ња нај бо ље илу стро ва ти са му из-
град њу со ци ја ли зма. Пре по ру чи ва но је из бе га ва ње фо то гра фи са ња фраг ме-
на та и да се уме ре ним и ло гич ним ре жи ра њем оства ру је је дин ство фор ме и 
са др жа ја. Том при ли ком су на ве де ни и при ме ри ка да је не у ме ре ним ре жи ра-
њем по стиг нут пот пу ни кон тра е фе кат. Та ко ђе је под сти ца но и фо то гра фи са-
ње ис так ну тих по се ти ла ца из ино стран ства, као пра ће ње кул тур ног жи во та 
и дру гих зна чај них до га ђа ја.

Од сре ди не 1949, у ча со пи су Fotografijaмо гу се про чи та ти ве сти о фо-
то граф ским из ло жба ма у ино стран ству, а већ на пле ну му Са ве за фо то и 
ки но а ма те ра Ју го сла ви је, у ја ну а ру 1950, од лу че но је да се Са вез учла ни у 
ме ђу на род ну ор га ни за ци ју за фо то граф ску умет ност – Fe de ra tion In ter na ti-
o na le de l’art Pho to grap hi que (FI AP). То је већ сре ди ном исте го ди не омо гу-
ћи ло уче шће ју го сло вен ских фо то гра фа на Пр вом ин тер на ци о нал ном са-
ло ну фо то гра фи је у Бер ну. Иако се до 1950. до ку мен тар ност ис ти ца ла као 
нај по жељ ни ји и нај ва жни ји ква ли тет фо то граф ске сли ке, од 1950. по кла ња 
се па жња и из ло жба ма умет нич ке фо то гра фи је, уз на по ме ну да у ли ку „но-
вог чо ве ка“ ни је до вољ но ис так ну та ле по та, „ко ја се тре ба ис ти ца ти, али уз 
опрез да не од ве де у сла ду ња вост“.28

Пе ри од од 1945. до 1951. пред ста вља и вре ме цен тра ли зо ва ног ад ми ни-
стра тив ног упра вља ња ки не ма то гра фи јом ко ја је та ко ђе ко ри шће на у по-
ли тич ко-про па ганд не свр хе.29 Све тро шко ве сни ма ња фил мо ва сно си ла је 
др жа ва ко ја је с дру ге стра не пре ко Ко ми те та за ки не ма то гра фи ју Вла де 
ФНРЈ и Агит про па ЦК СКЈ во ди ла ра чу на да нијед но оства ре ње не иза ђе из 
пред ви ђе них окви ра со ци ја ли стич ког ре а ли зма и узо ра ко је је ус по ста ви-
ла со вјет ска ки не ма то гра фи ја. Филм ски жур на ли и Филм ске но во сти, ко је 
су сни ма ла број на филм ска пред у зе ћа, би ли су до ку мен тар ног ка рак те ра и 
пред ста вља ли су вид „фил мо ва не штам пе“ ко ја је об но ву и из град њу, спро-
во ђе ње Пе то го ди шњег пла на, спорт ске и умет нич ке при ред бе, по ли тич ке 

27 Sa ve zna kon fe ren ci ja fo to re por te ra 1950, 3.
28 Ku jun džić 1950, 33–35.
29 Ко са но вић 1995, 184–187. 
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до га ђа је итд. до ку мен то ва ла на исти на чин на ко ји су то чи ни ле но ви не и 
ча со пи си.30 Они фил мо ви ко ји су има ли до зво лу за јав но при ка зи ва ње еми-
то ва ни су ши ром зе мље, укљу чу ју ћи и са ма гра ди ли шта.

Пе ри од ју го сло вен ске исто ри је од 1945. до 1952. го ди не обе ле жи ла је 
до ми на ци ја ути ца ја Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је, од но сно По лит би-
роа ње ног Цен трал ног ко ми те та, над свим сег мен ти ма дру штве ног жи во-
та.31 Де цем бра 1948. Ко ми тет за кул ту ру и умет ност при Агит проп апа ра ту 
је уки нут и ма да то ни је зна чи ло и уки да ње др жав не кон тро ле, ипак је то 
мо гло да има ути ца ја на по пу стљи ви ји од нос пре ма штам пи. ЦК КПЈ је кра-
јем 1949. до нео од лу ку да се у јед ном бро ју пред у зе ћа уве де са мо у пра вља-
ње, што је по ло ви ном 1950. оза ко ње но од стра не На род не скуп шти не ФНРЈ. 
Про ме на у ка рак те ру сво ји не усло ви ла је и ре ор га ни за ци ју вла сти и де цен-
тра ли за ци ју упра ве. У ве зи са из вр ше ним про ме на ма дру штве них од но са, 
из ме њен је и на зив КПЈ у Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је, што је сиг на ли зи ра-
ло и про ме ње ну уло гу Пар ти је у но вим усло ви ма. Го ди не 1952, одр жа ни VI 
кон грес КПЈ по све тио је цен трал но ме сто од ре ђи ва њу во де ће уло ге Пар ти је 
у си сте му тзв. со ци ја ли стич ке де мо кра ти је.
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PHO TO GRAPHS OF WOR KERS AND LA BO U RERS AS PART 
OF THE AGIT PROP CUL TU RAL PO LICY

– Sum mary –

Su bject of the pa per is an analysis of va ri o us pho tos of wor kers and la bo u rers pu blis hed 
in il lu stra ted pa pers and ma ga zi nes in the re ne wal and con struc tion pe riod. In ci te ment and 
pro pa gan da ac ti vi ti es, aimed at po pu lar ac cep tan ce and af r ma tion of the new so cio-po li ti cal 
or der, we re an in te gral part of the Agit prop po licy in the 1945–1952 pe riod. As mass me dia, the 
press had a key ro le in con veying mes sa ges of the go ver ning re gi me, whi le pho to graphy, as a 
vi sual te sti mony, sup por ted the cre di bi lity of the me dia con tent, as well as the con cept af r ma-
tion of the so cio-po li ti cal cir cum stan ces. Along with the po li ti cal chan ges, the way how wor-
kers and la bo u rers we re re pre sen ted al so va ried. Ho we ver, du ring the en ti re pe riod, the es sen ce 
of a “new so ci a list man” was pre ser ved, even ac cen tu a ted as a cor ner sto ne of the ide o logy and 
suc cess of the First Fi ve-Year Plan. 

As part of mass cul tu re, il lu stra ted pa pers and ma ga zi nes pu blis hed what was “po pu lar”, 
li ste ning to re a ders’ wis hes, but they al so dis se mi na ted po li ti cal pro pa gan da, be ing an in stru-
ment in re flec ting the sta te po li tics and cur rent so cial is su es. 

Ha ving ve ra city of do cu ment, pho to graphy had its im pact on the vi e wer, thus oft en used 
in ex pres sing de si res and ne eds of the go ver ning so cial stra ta, along with the ir in ter pre ta tion 
of the events. A mo bi li sing ro le of the press had a key ro le in in ci ting the mas ses to par ti ci pa te 
in the re ne wal, but al so in af r ming the new so cial va lu es. 

In ac cor dan ce with the Sta li nist ide o logy, an ab stract man is ce le bra ted rat her than a li-
ving one who se everyday li fe fa des away and who se va lue is un de re sti ma ted. In a pro cess of 
cre a ting a new man, po si ti ve and ne ga ti ve mo dels are im po sed on the so ci ety, partly by the 
aut ho ri ti es and partly qu i te spon ta ne o usly. As ul ti ma tely po si ti ve mo del in the first post-war 
years was a he te ro ge ne o us gro up of wor kers and la bo u rers, com ple tely era sing any diff e ren ces 
in age, gen der or edu ca ti ons – thus re pre sen ting a li ving exam ple of com mu nist idea of ega li-
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ta ri a nism. The wor kers are usu ally shown in the ir wor king en vi ron ment, whi le an ap pro pri a te 
le gend ad di ti o nally ex pla ins each pic tu re, vi su a li sing the ir fun cti ons and class stan ding, which 
is im plied by a sta tus of a he ro. An in te gral part of the ico no graphy is a mac hi ne, sec tion of a 
plant shed or a tool – pre sen ting an ima ge of a so cial type. A wor ker is pla ced in a con text of 
in du stri a li sa tion, ha ving a le a ding ro le as its be a rer. 

In the sa me way and equ al to men, a wo man is shown as a new so ci ety he ro i ne. Abo ve all, 
she is a la bo u rer and bu il der, then a mot her – the only two ro les she is gi ven on the front pa-
ges. Be si des emp ha si sing so ci a list equ a lity, tho se pho tos al so ca rry a con ti nu an ce of the gen der 
equ a lity and eman ci pa tion pro cess. Cu ri o usly, in spi te of emp ha si sing her wor king abi li ti es in 
the land re ne wal and con struc tion, the wo man is not ren de red de void of her fe mi ni ne at tri-
bu tes. The third type of a “new man” is the bu il ders, typi cally the young, shown on nu me ro us 
con struc tion si tes and ra il ways. Mi nes we re equ ally im por tant as the ra il way, so they we re 
pre sen ted as cul tic pla ces of so ci a list la bo u ring com pe ti tion. Such a cult was ad di ti o nally re in-
for ced and sti mu la ted by li te ra tu re of that ti me, po e try in par ti cu lar. La bo ur en co u ra ge ment 
and pra i se was ubi qu i to us in all forms of in ci te ment, whi le the mi ners, along with the ra il way 
bu il ders we re be a rers of qu a li ti es at tri bu ted to tho u sands. 

Op ti mism and joy, pre scri bed and as sig ned, we re pre sent in both the po e try and the pa per 
he a dli nes, per so na li sed not only in the cha rac ter and ac hi e ve ments of a “new man”, but al so in 
idyllic co un trysi de ima ges, in hosts of pho tos of chil dren, shown in the ir play, eating me als or 
studying. Chil dren we re typi cally shown in the nur se ri es that we re be ing bu ilt next to the new 
ho u ses, thus il lu stra ting the sta te’s ca re for the youn gest. 

Chan ges in how the wor kers and bu il ders are re pre sen ted can be no ti ced from 1948, when 
pic tu res of wor kers’ ho li day re sorts and outings ap pe ar. In 1950 and 1951, in the pe riod of the 
First Fi ve-Year Plan ini tial mo men tum and the fi na li sa tion of nu me ro us sig ni fi cant struc tu res, 
new ways of pre sen ting the in du strial pro gress and a gra dual esta blis hment of do me stic pro-
duc tion are so ught. The Duga front pa ge pho tos in the early 1950s show an evi dent re la xa ti on 
of a so ci a list re a lism strict at mosp he re and a la bo ur tro ops ent hu si asm, and are im por tant from 
the aspect of chan ges in fi gu re un der stan ding. In the so ci a list re a lism pa in ting, sig ni fi can ce of 
a fi gu re as a be a rer of ide as is ac cen tu a ted by its mo nu men tal si ze and cha rac te ri stics. The re is 
a si mi lar prin ci ple in the pho tos of va ri o us sport events in com mu nist co un tri es, whe re bo di-
es are shown in pa ra de for ma ti ons, as part of mass sports. They jo intly bu ild a myth of a new 
so ci ety, new ci ti es and ro ads, thus be ing a symbol of a new or der. Tho se anonymo us fi gu res 
re pre sent unk nown he ro es, as symbo lic be a rers of strength, will, ent hu si asm, fa ith and obe di-
en ce, de void of ero ti cism. In the early 1950s, the con text of col lec ti vism in pre sen ting fi gu res 
gra du ally fa des. 

In va ri o us gat he rings and via the ir ma ga zi ne the Photography, star ted in 1948, the Pho to 
and Ci ne ma Ama te urs As so ci a tion of Yugo sla via ma ni fe sted that “photographytodayshouldbe
anauthenticexpressionofgiganticefortsofournationinbuildinganewandhappierlife.” Emp-
ha si sing the strug gle for so ci a list ide as per fectly su i ted the cul tu ral cli ma te aro und the CPY 5th 
Con gress, which pla ced the ir re qu i re ment even for the pho to graphy: “Pho to graphy sho uld be 
an aut hen tic re flec tion of the cre a ti ve work that the pe o ples of the FPRY in vest in bu il ding so ci-
a lism, and in its spe ci fic way, to ex press the en ti re gran de ur of the strug gle and the vic tory, the 
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mo men tum and the es sen ce of the so ci a list tran sfor ma tion.” In its first years, the Photography 
ma ga zi ne pu blis hed di rec ti ve ar tic les that emp ha si sed edu ca ti o nal and pro pa gan di stic ro le of 
pho to graphy. Ce le bra ting vic to ri es and suc ces ses of or di nary pe o ple, a wor ker–cre a tor was in 
its fo re gro und, stres sing that his sel fless en de a vo urs and he ro ism sho uld ser ve to mo bi li se and 
en co u ra ge tho se who had not yet stood out. 

It is un der li ned all the ti me that so ci a lism is bu ilt by the pe o ple, so pho to graphs of pe o ple 
ca ught in the cre a tion pro cess can best il lu stra te how so ci a lism is be ing bu ilt. 

The 1945–1952 pe riod of Yugo slav hi story was mar ked by the do mi na tion of the Com mu-
nist Party of Yugo sla via, the Po lit bu ro of its cen tral Com mit tee, over all the seg ments of so cial 
li fe. In De cem ber 1948, the Com mit tee of Cul tu re and Arts at the Agit prop ap pa ra tus was can-
cel led. Alt ho ugh it did not mean can cel ling the sta te con trol, it ga ve so me le e way to the press. 
In 1949, the CPY CC pas sed a re so lu tion for in tro du cing self-ma na ge ment in so me en ter pri ses 
and in mid-1950 an act was pas sed by the FPRY na ti o nal As sembly. Chan ges in the cha rac ter 
of ow ner ship ma de way to re or ga ni sa tion of aut ho rity and de cen tra li sa tion of ad mi ni stra tion. 

Keywords: do cu men tary pho to graphy, il lu stra ted press, pro pa gan da, wor kers, Agit prop, 
re ne wal and con struc tion.



165

Шумадијскизаписи  VII (2013), 165–172.  RecordsofŠumadija

УДК: 666.712(497.11) 

Све тла на РА ДОЈ КО ВИћ
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Кључнеречи:селоКотража,друштвеноекономскиуслови,природногеографскиуслови,
сировине,црепуљарство,цигларство,тугларство.

Ке ра ми ка за у зи ма зна чај но ме сто у исто ри ји ци ви ли за ци је и пред ста вља 
јед ну од ра них чо ве ко вих те ко ви на с об зи ром на то да су фраг мен ти и чи та ве 
по су де при ис тра жи ва њи ма от кри ва ни од нео ли та па кроз све епо хе. У по чет-
ку су пред ме ти пра вље ни од пре чи шће не гли не или ило ва че и су ше ни су на 
сун цу. По том је от кри ве на ве шти на пе че ња гли не на ва три ко ја је зна чај на, јер 
се по сти за ла ве ћа чвр сти на и ком пакт ност. Дру ги зна ча јан на пре дак у исто ри-
ји грн чар ства је сте про на ла зак грн чар ског ко ла, а нај ве ће от кри ће пред ста вља 
про на ла зак гле ђи од ме тал них ок си да, ко ји ма се су до ви од гли не пре ли ва ју да 
би се спре чи ла њи хо ва по ро зност.1 Ме ђу тим, ис тра жи ва ња су по ка за ла да су се 
код нас одр жа ле при ми тив не тех ни ке из ра де ке ра ми ке упо ре до са раз ви је ним 
за нат ским тех ни ка ма.

Да би смо го во ри ли о ту глар ству и ци глар ству у се лу Ко тра жи нео п ход но је 
да се освр не мо на прет ход ни пе ри од у ко ме су се, на овом про сто ру, из ра ђи ва-
ле цре пу ље и ка да је Ко тра жа би ла је дан од зна чај ни јих цен та ра цре пу љар ства.

1 То мић 1966, 4.

Е Т Н О Л О Г И Ј А  /  E T H N O L O G Y
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Цре пу ље су, без сум ње, нај ста ри ји су до ви. О цре пу љар ству у ужој Ср би ји 
до ста се зна, за хва љу ју ћи ра до ви ма ра ни јих ис тра жи ва ча и ауто ра, на ро чи-
то Пе тра Ж. Пе тро ви ћа, Ми лен ка Фи ли по ви ћа,2 Пер си де То мић. На ве де ни 
ауто ри, у сво јим ис црп ним ра до ви ма, на во де да су на ре ла тив но ма лом под-
руч ју од Дри не до Мо ра ве по сто ја ла три цен тра за из ра ду цре пу ља – у ужич-
ком кра ју (се ло Ро ге), Ко тра жа у Ја се ни ци (шу ма диј ској) и се ло Врњ ци, не-
по сред но крај Вр њач ке Ба ње. За ни мљи во је да су се исто вре ме но иден тич ни 
пред ме ти из ра ђи ва ли на три раз ли чи та на чи на ко ји, ка да се упо ре де, пред-
ста вља ју је дан след у тех но ло шком раз во ју.

Ко тра шки цре пу ља ри су на нај при ми тив ни ји на чин из ра ђи ва ли цре пу-
ље, без ко ла и ика квог по ма га ла, сна гом сво јих ру ку и од ма те ри ја ла ко ји им 
је био до сту пан у окру же њу – сме се азбе ста и гли не. У дру гим ме сти ма гли ни 
се до да вао кал цит. У Врњ ци ма се цре пу ље из ра ђу ју на ква драт ним да ска ма, 
„ка лу пи ма“, по ста вље ним на не по крет ном сту бу, а у Ро га ма се да ска ста вља 
на ко ло ко је се окре ће ру ком.3 

2 Фи ли по вић 1951, 111–112, 123. 
3 То мић 1953, 171.

Сл. 1 – Ми лу тин Ми ло ше вић из ра ђу је цре пу ље у Ко тра жи
(Ет но граф ски му зеј, инв. бр. 16115)

Fig. 1 – Mi lu tin Mi lo še vic ma king ter ra cot ta dis hwa re in Ko tra ža  
(Et hno grap hic Mu se um, inv. No. 16115)
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Да би смо раз у ме ли ка ко је при род но-ге о граф ско окру же ње ути ца ло на ову, 
не ка да, зна чај ну гра ну ло кал не при вре де, по треб но је нај пре ре ћи не што о са-
мом по ло жа ју овог се ла у гор њо ја се нич ком сли ву у Шу ма ди ји.

Ко тра жа при па да те ри то ри ји стра гар ског ужег гра ви та ци о ног под руч ја ко је  
је сме ште но у за пад ном пре де лу Шу ма ди је, а ко је, углав ном, чи не па ди не пла-
ни не Руд ник и по бр ђе, као и слив но под руч је гор њих то ко ва при то ка Ја се ни це, 
Ле пе ни це и Гру же.4 Пре ма по да ци ма из 2002. го ди не, на те ри то ри ји стра гар-
ског под руч ја, осим ва ро ши це и се ла Стра га ри, на ла зи се и де сет се о ских на се-
ља, а фор ми ра но је и ре ги стро ва но де вет ме сних за јед ни ца, с об зи ром на то да 
стра гар ску ме сну за јед ни цу чи не Стра га ри, Ко тра жа и Љу би че вац.5 У до ли ни и 
сли ву Сре бр ни це, Стра га ри се про сти ру на еко ном ски по вољ ном по ло жа ју, јер 
ко ри сте ра зно ли ке при род не усло ве за по љо при вре ду, сто чар ство и во ћар ство. 
Ру дар ско-ин ду стриј ска про из вод ња ба зи ра ла се на ис ко ри шћа ва њу ру де азбе-
ста сер пен тин ског ма си ва и пре ра ди те ру де. У Стра га ри ма се раз вио ва ро шки 
крај, јер на се ље има и по во љан са о бра ћај ни по ло жај.6

Се ло Ко тра жа се на ла зи на се ве ро и сточ ним огран ци ма руд нич ких пла-
ни на, на Ко тра шким чу ка ра ма. Сме ште но је на де сној стра ни ре ке Ја се ни це 
и при па да гру пи на се ља чи је се ку ће на ла зе на стра на ма гла ви ча стих бр да, 
на ко са ма, те ра са ма и еро зив ном про ши ре њу ре ка и по то ка. При па да вр сти 
се ла раз би је ног ти па шу ма диј ске вр сте, по де ље но на не ко ли ко кра је ва ко ји 
но се име на фа ми ли ја. При вре да овог кра ја под ре ђе на је ути ца ју при род них 
чи ни ла ца, па се и при вред ни жи вот че сто ме њао и при ла го ђа вао дру штве но-
еко ном ским при ли ка ма. 

До Дру гог свет ског ра та при вре да је би ла за сно ва на на по љо при вред ној 
про из вод њи, тр го ви ни, за нат ству и екс пло а та ци ји ло кал не си ро вин ске ба зе. 
Ка ко је атар се ла Ко тра же вр ло не пло дан и не ро дан, ста нов ни штво је мо ра ло 
да се при ла го ди да тим усло ви ма и да се на раз ли чи те на чи не сна ла зи ка ко би 
до шло до хра не и нов ца. Је дан од тих на чи на би ло је и „гра ђе ње“ цре пу ља. 
Не плод на азбест на зе мља ста нов ни штву овог кра ја по слу жи ла је као си ро ви-
на за из ра ду не ка да цре пу ља за пе че ње хле ба, а да нас ту гли и ци гли за хлеб не 
и пе кар ске пе ћи.

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, утвр ђе но је да се цре пу љар ство у Ко-
тра жи раз ви ло из жен ског до ма ћег ра да и да је ве ро ват но пре не то из Гру же,7 
док се у са мој Гру жи већ из гу би ло. Овим по слом ба ви ле су се, у по чет ку, са-

4 Дроб ња ко вић 1923, 134; Ми ло ва но вић 2011, 3. 
5 Ми ло ва но вић 2011, 6.
6 Ми ло ва но вић 2011, 4.
7 Ми тра, пра ба ба да на шњих Ти мо ти је ви ћа у Ко тра жи, ро ђе на Си мо но вић у гру жан ском 

се лу Грив цу, гра ди ла је цре пу ље, па су се по угле ду на њен рад по че ле из ра ђи ва ти цре-
пу ље у Ко тра жи. Цре пу ље и лон ци пра ви ли су се и у Гун ца ти ма у Гру жи, нај ка сни је до 
1925. го ди не, али уз по моћ др ве ног руч ног ко ла и др ве них ко ту ро ва и ви ше су ли чи ли на 
ужич ке лон це и цре пу ље, али су би ли де бљи и те жи (Пе тро вић 1948, 84–86). 
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мо же не, али је вре ме ном 
из ра да цре пу ља по ста ла 
и му шки по сао и вид до-
пун ског при вре ђи ва ња, 
ко јим су се ба ви ле са мо 
од ре ђе не по ро ди це или 
ку ће и од ре ђе ни слој ста-
нов ни штва, углав ном си-
ро ма шни ји. Ова де лат-
ност би ла је на след на у 
по ро ди ца ма ко је су њо ме 
овла да ле. 

Ве ли ку пре крет ни цу у при вре ди овог под руч ја и са мом жи во ту ста нов ни-
ка пред ста вља отва ра ње руд ни ка азбе ста 1922–1923. го ди не, у ко ме је екс пло-
а та ци ја ру де по че ла 1934. го ди не. Рад на сна га, је дан од нај ва жни јих чи ни ла ца 
за раз вој ин ду стри је у по сле рат ном пе ри о ду, би ла је из не по сред не око ли не, 
па је ан га жо ва ње јед ног бро ја цре пу ља ра у ин ду стри ји узро ко ва ло на пу шта ње 
или су же ње оби ма њи хо ве де лат но сти. Исто вре ме но, оп шти еко ном ски на-
пре дак дру штва, дру га чи ја ор га ни за ци ја до ма ћин ста ва у ко ји ма се ви ше ни су 
ко ри сти ла отво ре на ог њи шта, не го су за ме ње на шпо ре ти ма на др ва, а ка сни је 
и елек трич ним шпо ре ти ма, еле мен ти су ко ји су усло ви ли да се цре пу ље ко ри-
сте са мо у рет ким при ли ка ма.

Још је дан ва жан мо ме нат ко ји је до при нео сма ње њу оби ма де лат но сти 
цре пу љар ства је сте и раз ви ја ње и мо дер ни за ци ја ру дар ско-ин ду стриј ске 
про из вод ње. Ка ко су се ши ри ли ко по ви руд ни ка азбе ста, ста нов ни штво ко је 
се на ла зио на ис точ ним стра на ма се ла Ко тра же пре се ље но је по ред глав ног 
пу та на ула ску у ва ро ши цу Стра га ри, јер су се на ме сти ма њи хо вих ку ћа и 
окућ ни ца на ла зи ла бо га та на ла зи шта ру де. Од 1952. го ди не, ка да су нај пре 
сво је до ма ћин ство пре се ли ли Ми ло је ви ћи (Пла ши ћи), а до 1963. и Ми ло ше-
ви ћи и Јо ко ви ћи, из ра да цре пу ља, ина че до та да ве о ма раз ви је на при вред на 

Сл. 2 – При пре ма „бла та“ за из ра ду ту гли и ци гли
Fig. 2 – Soft mud pre pa ra tion for ma king bricks

Сл. 3 – Ту гла
Fig. 3 – A brick

Сл. 4 – Др ве ни ка луп за ту гле
Fig. 4 – Wo o den brick mo uld

Сл. 5 – Про хром ски ка луп за ту гле
Fig. 5 – Proc hro me brick mo uld
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гра на, го то во да пре ста је, јер се ста нов ни ци за по шља ва ју у руд ни ку азбе ста. 
У руд нич ко-ин ду стриј ском пред у зе ћу, 1969. го ди не, ра ди ло је 28 рад ни ка из 
Ко тра же, а што је чи ни ло 18,1% за по сле них.8 

Да би се пре ва зи шли кон крет ни кри зни пе ри о ди на дру штве но-еко ном-
ском пла ну и да би се одр жа ла не са мо при мар на струк ту ра ег зи стен ци је са све 
ма њим оби мом из ра де цре пу ља ко је су, због го ре на ве де них чи ње ни ца, из гу-
би ле сво ју функ ци о нал ност, ви ше па жње се по све ћу је из ра ди ту гли и ци гли за 
хлеб не и пе кар ске пе ћи,9 ко је су у не ким по ро ди ца ма пред ста вља ле са мо до-
пун ску де лат ност, а у не ким и основ но сред ство ег зи стен ци је, као што је то био 
слу чај с До бро сла вом и Ми ли јом Ми ло ше вић. До бро слав Ми ло ше вић је пр ви 
ин тен зив ни је и по кре нуо ову гра ну при вре де 1957–1958. го ди не. Да нас се овом 
де лат но шћу ба ве две по ро ди це у Ко тра жи, Ми ло ше ви ћи и Ше ви ћи, и јед на у 
Стра га ри ма – Сте ва но ви ћи (та ко ђе по ро ди ца ко ја је пре се ље на из Ко тра же). 
До 2000. го ди не, овом де лат но шћу су се ба ви ле и две ку ће Ра до ва но ви ћа и јед на 
ку ћа Ми ло ше ви ћа, али су се на след ни ци ових фа ми ли ја по том ори јен ти са ли 
за по сле њу у гра ду или су се ба ви ли дру гим де лат но сти ма. Мо же мо да ус твр ди-
мо да је из ра да ту гли и ци гли из ме ње на фор ма на став ка цре пу љар ског за на та, 
с об зи ром на то да су се пре ци ве ћи не да на шњих ту гла ра и ци гла ра ба ви ли и 
из ра дом цре пу ља и да је си ро вин ска ба за за из ра ду оба про из во да јед на ка. 

Из ра дом цре пу ља ба ви ли су се и му шкар ци и же не. Из ра дом ту гли и ци гли, 
од ма ја до ок то бра, ба ве се пре те жно му шки чла но ви по ро ди це, али уко ли ко је 
ве ли ка по тре ба или ако су вре мен ски усло ви тре нут но по вољ ни, у овај по сао 
укљу чу ју се и же не. Док је пре вас ход но му шки по сао „ме ше ње бла та“, од но сно 
при пре ма ма те ри ја ла, же не се укљу чу ју углав ном при „се че њу“, пра вље њу ту гли 
и ци гли, јер се сма тра да је то лак ши део по сла. Уко ли ко је ве ли ка по тра жња, а 

8 Ми ло ва но вић 2011, 147.
9 Пер си да То мић је за бе ле жи ла да су се и пре Дру гог свет ског ра та из ра ђи ва ле ту гле, али 

ка ко њи хо ва по тра жња ни је би ла ве ли ког оби ма, оне су се из ра ђи ва ле са мо пре ма по-
руџ би на ма и у ма лим ко ли чи на ма.

Сл. 7 – Др ве ни ка луп за ци гле
Fig. 7 – Wo o den brick mo uld

Сл. 6 – Ци гла
Fig. 6 – A brick
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при том су оста ли чла но ви по ро ди це за у зе ти по љо при вред ним или дру гим ра-
до ви ма (не ки чла но ви ових по ро ди ца су и за по сле ни у дру гим де лат но сти ма, 
а исто вре ме но се ба ве и по љо при вре дом и сто чар ством), ни је ис кљу че но да се 
пла ти и над ни ца они ма ко ји су вич ни овом по слу. 

Ту гле и ци гле пра ве се од сме се „цре пу ља ре“ (азбе ста) и ило ва че у раз ме ри 
2:1 (две тре ћи не азбе ста и јед на тре ћи на ило ва че) и во де, уко ли ко се су ше ди-
рект но на сун цу. Раз ме ра је од ре ђе на ка ко про из во ди не би пу ца ли при ли ком 
су ше ња под не по сред ним деј ством сун ца и на про ма ји. Уко ли ко по сто ји на мен-
ски од ре ђе но ме сто ко је мо же да се по кри је, као што га по се ду је по ро ди ца Ми-
ло ше вић, он да је раз ме ра 1:1 (иста ко ли чи на азбе ста и ило ва че). Исто као што 
се по ста вља ло пи та ње за што се азбест упо тре бља ва у из ра ди цре пу ља, од но сно 
ка ква су ње го ва свој ства,10 та ко се јед на ко по ста вља пи та ње и за што се он упо-
тре бља ва у из ра ди ту гли и ци гли? Азбест је ве о ма по го дан као ве зив но тки во, 
ме кан је и сви лен каст, што оне мо гу ћа ва пу ца ње, ка ко не ка да цре пу ља, та ко да-
нас и ту гли и ци гли, иако се су ше ди рект но на сун цу. Та ко ђе, азбест по се ду је и 
свој ство да не го ри, да под но си ве о ма ви со ке тем пе ра ту ре и да је од ли чан изо-
ла тор то пло те. Те шко се гре је и не пре но си то пло ту на окол на те ла.11

Гли ну и азбест ме шта ни ко па ју у бли зи ни руд ни ка и трак то ри ма, одво је-
но, пре во зе до ку ће. У де лу дво ри шта, од ре ђе ном за ову на ме ну (не ка да се тај 
део дво ри шта на зи вао „гув но“, да нас не ма по се бан на зив), ис ко па на је пра-
во у га о на плит ка ру па у ко јој се при пре ма „бла то“. Прет ход но се „цре пу ља ра“ 
про се је кроз си то ка ко би се од стра ни ли ка мен чи ћи и кру пан азбест. „Бла то“ 
се не ка да ме ша ло мо ти ком и га зи ло но га ма да би се ма са ујед на чи ла. Да нас се 
у ту свр ху ко ри сте мо то кул ти ва то ри. Сје ди ње на сме са „гу ке бла та“ ру ка ма се 
ста вља у ка лу пе, где се опет руч но бла то са би ја и рав на. Ка лу пи за ту гле су ди-
мен зи ја 32 х 32 х 5 цм и на пра вље ни су од др ве та, а да нас се ко ри сте и про хром-
ски, јер су трај ни ји, док се за ци гле ко ри сте ка лу пи ди мен зи ја 26 х 13 х 5 cm  

10 То мић 1953, 173.
11 То мић 1953, 173.

Сл. 8 – Су ше ње ту гли
Fig. 8 – Brick drying

Сл. 9 – Из ра да ту гли и ци гли и сла га ње ци гли у „фи гу ре“
Fig. 9 – Brick ma king a stac king
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и 

они су од др ве та. На пра вље не ту гле и ци гле се ва де из ка лу па и ре ђа ју по ло-
же не на од ре ђе ном раз ма ку да се су ше при род но, на сун цу. Ова ко по ло же не 
ци гле се су ше два-три да на, а за тим се ус пра вља ју, ста вља ју „на кант“ и су ше 
још пет-шест да на, за ви сно од вре мен ских усло ва, и на кра ју се сла жу „у фи-
гу ре“. Ту гле се по ло же не су ше не што ду же, че ти ри-пет да на, и за то вре ме се 
окре ћу да би се до бро осу ши ле са обе стра не. До бро осу ше не, од ла жу се и па-
ку ју, че ка ју ћи куп ца. Ци гле се ко ри сте за зи да ње хлеб них и пе кар ских пе ћи, 
док се ту гла ма ове пе ћи по пло ча ва ју. Ре ђе се ко ри сте и за об ла га ње уну тра-
шње по вр ши не ка ми на и ка ље вих пе ћи.12

Код из ра де ту гли и ци гли не ма по себ них оби чај них рад њи, осим што је 
прак са да се не из ра ђу ју не де љом или о не ком ве ћем пра зни ку. При ли ком из-
ра де ту гла ри се не ис по ма жу уза јам но, али при ли ком про да је упу ћу ју куп це 
јед ни код дру гих, уко ли ко са ми не рас по ла жу по треб ним ко ли чи на ма. Док 
су цре пу ља ри сво је про из во де би ли при ну ђе ни да во лов ском за пре гом тран-
спор ту ју и до ве о ма уда ље них ме ста,13 про да ја ту гли и ци гли оба вља се код 
ку ће или та ко што про да вац уго во ре ну ко ли чи ну тран спор ту је до куп ца, јер 
се обич но ра ди о ве ли ком бро ју про из во да (и до хи ља ду ко ма да ци гли, док се 
ту гле про да ју у не што ма њем бро ју).

* * *

Тран зи ци о но дру штво, ка кво је да нас на ше, у ве ли кој ме ри усло вља ва спе-
ци фич не дру штве но-еко ном ске при ли ке, ка ко у ру рал ним, та ко и у ур ба ним 
сре ди на ма. Ста нов ни ци се ла Ко тра же су, у ве ли кој ме ри, осе ти ли уда ре кри-
зних пе ри о да. При ла го ђа ва ју ћи се, пре све га, при род но-ге о граф ским, а за тим 
и еко ном ским окол но сти ма, они су из на ла зи ли на чи не да ис ко ри сте на нај бо-

12 По да ци о из ра ди ту гли и ци гли до би је ни су при ли ком те рен ског ис тра жи ва ња у Ко тра-
жи кроз раз го вор са ис пи та ни цима Б. и Д. Ше ви ћем.

13 Ви ди: То мић 1953, 176.

Сл. 11 – Ре кла ма про из во да
Fig. 11 – Pro duct adver ti se ment

Сл. 10 – Ре кла ма
Fig. 10 – An adver ti se ment
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љи на чин оно што им је, не баш из да шна, при ро да по ну ди ла за из ра ду ту гли и 
ци гли. Јед на од ве ли ких пре крет ни ца у жи во ту ста нов ни ка Ко тра же би ло је и 
за тва ра ње руд ни ка азбе ста, ко ји је у сте ча ју од 2007. го ди не, ма да је про из вод-
ња пре ста ла већ 90-их го ди на про шлог ве ка, а што је у ве ли кој ме ри узро ко-
ва ло и по врат ку тра ди ци о нал ним де лат но сти ма, уз не што лак ши на чин ра да, 
ко ри шће њем са вре ме не ме ха ни за ци је. Ту гла ри и ци гла ри ће, пре ма њи хо вим 
ре чи ма, на ста ви ти да се ба ве овом де лат но шћу, као до пун ском, све док по сто ји 
по тра жња ко ја је, да на по ме не мо, за вре ме СФРЈ би ла мно го ве ћа, јер су ту гле и 
ци гле ку по ва ли из свих кра је ва бив ше др жа ве. Да нас је тр жи ште знат но су же но, 
па је и по тра жња сма ње на.
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Sve tla na RA DOJ KO VIĆ
NationalMuseum,Kragujevac

BRICK MA KING IN THE KO TRA ŽA VIL LA GE IN JA SE NI CA, KRA GU JE VAC
– Sum mary –

The Ko tra ža vil la ge is si tu a ted in the up per Ja se ni ca ri ver ba sin in Šu ma di ja. The po si tion of the 
vil la ge and the so cio-eco no mic cir cum stan ces con di ti o ned the vil la ge po pu la tion to de vi se and ma-
na ge all sorts of way in or der to sur vi ve. One of the in du strial ac ti vi ti es was the ter ra cot ta dis hwa re 
pro duc tion, on ce ex ten si vely de ve lo ped, but in 1960 it ga ve way to brick ma king, pro vi ding ad di-
ti o nal me ans of li ving. Using the na tu ral re so ur ces from the im me di a te vi ci nity, as be stos and clay, 
the bric kma kers de ve lo ped anot her in du strial ac ti vity, thus sub sti tu ting the un cer ta inty of far ming 
pro duc tion which was ot her wi se the ir main so ur ce of in co me. Al so, the new ac ti vity hel ped them in 
over co ming tran si ti o nal pe ri ods the so ci ety was ex pe ri en cing in ge ne ral.

Keywords: Ko tra ža vil la ge, so cio-eco no mic cir cum stan ces, na tu ral and ge o grap hi cal con di ti-
ons, raw ma te rial, brick and ti le ma king.
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Лила ДРОБАЦ-КРСТИћ
Народнимузеј, Арађеловац

КУВАРИЦЕ АРАНЂЕЛОВАЧКОГ КРАЈА

Апстракт:Урадусуприказанипојам,улога,значај,порекло,класификацијаиката
лошкаобрада „куварица“, „чешљара“и „шибицара“, зиднихдекоративнихтканина
којесукрасилезидовеградскихисеоскихкућааранђеловачкогкрајау20.веку.Наку
варицамасу,различитимврстамабода,најчешћеплавимилицрвенимконцимаиз
везениразноликимотивииодговарајућитекстови–порукекојесуималепоучанили
шаљивкарактер.Каодеотекстилногпокућства,куварицесуималезначајноместоу
нашојтрадиционалнојкултури.
ПосебнапажњапосвећенајетрукерскојрадионициМилутинаЛуковићаизАранђелов
ца,сциљемдасеовајзанат,редакуШумадији,отргнеодзаборава.

Кључнеречи:куварица,платнозазид,зидница,шибицара,чешљара,труковање,вез,
везилачкибодови.

По јам куварица оп ште је при хва ћен у аран ђе ло вач ком кра ју за из ве зе но 
бе ло, пра во у га о но плат но ко је се ка чи ло на зид из над шпо ре та, сто ла, уми ва-
о ни ка или над уз гла вљем. При ли ком оби ла ска те ре на и са ку пља ња ку ва ри ца 
за из ло жбу у окви ру Но ћи му зе ја 2013. го ди не уоче но је да ни ко од са го вор ни-

* Иде ја за из ло жбу ку ва ри ца по сто ја ла је већ не ко ли ко го ди на, али усло ви за ње ну ре а ли-
за ци ју су се ство ри ли тек ове го ди не. На сре ћу, од ла га ње тер ми на до при не ло је уве ћа њу 
бро ја на ба вље них и из ло же них при ме ра ка. Та ко је за Ноћ му зе ја, 18. ма ја 2013. го ди не, 
отво ре на из ло жба под на зи вом Добродошлигостимили... у окви ру ко је су пред ста вље не 
64 ку ва ри це, осам че шља ра и се дам ши би ца ра. По сле из ло жбе, у то ку писа ња ра да, на ба-
вље не су још че ти ри ку ва ри це и јед на че шља ра.

 Ве о ма смо за хвал ни сви ма ко ји су Му зе ју по кло ни ли или по зај ми ли ку ва ри це и пра те ће 
пред ме те за ову при ли ку. Раз у ме ли су на шу же љу да по ка же мо вред ност и ле по ту руч ног 
ра да, пре све га ве за, а у ци љу очу ва ња на ше тра ди ци о нал не кул ту ре, те су отво ри ли сво-
је ор ма ре и не се бич но нам по мо гли.

 Та ко ђе, ве ли ку за хвал ност из ра жа ва мо Го ци Лу ко вић, сна хи Сло бо дан ке и Ми лу ти на 
Лу ко ви ћа, тру ке ра из Аран ђе лов ца, ко ја да нас жи ви у Аме ри ци и ко ја нам је пру жи ла 
дра го це не по дат ке у ве зи с тру кер ском де лат но шћу у ко јој је и са ма уче ство ва ла по сле 
уда је за њи хо вог си на Пе ру. 

 Зва нич ни по да ци о тру кер ским рад ња ма пре у зе ти су из Регистразанатлијаопштине
Аранђеловац.
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ка не ко ри сти из раз дозидница(ко ји је, ина че, уоби ча јен код по је ди них ауто-
ра).1 У јед ном слу ча ју сре ће се на зив зидница, али реч је о по ро ди ци по ре клом 
из око ли не При зре на. Не ки да ро дав ци су на пи та ње: „Да ли има те ку ва ри-
цу?“, од го ва ра ли: „Ми сли те на ону кр пу за зид?!“ Из тог смо раз ло га, осим 
тер ми на куварица, ко ри сти ли и тер мин платно за зид за сва она из ве зе на 
плат на ко ја се ка че на зид, а не ма ју мо ти ве из ку хи ње и по ру ка ма не ве ли ча ју 
спо соб но сти и ве шти не до ма ћи ца, ма да и ту има од сту па ња: ста ри ји ме шта-
ни ку ва ри цом на зи ва ју сва плат на за зид. Осим оних са под руч ја Шу ма ди је, 
при ку пље не ку ва ри це „до шле“ су са ра зних стра на: из Хр ват ске, Вој во ди не, 
Ис точ не Ср би је и са Ко со ва, што по твр ђу је ин тен зив ни ја ми гра ци о на кре та-
ња у дру гој по ло ви ни 20. ве ка.

До да на шњих да на, ку ва ри це су се за др жа ле у по је ди ним се о ским ку ћа ма, 
али и у лет њим ку хи ња ма град ског ста нов ни штва, као успо ме не на ве зи лач ко 
уме ће не ка да шњих или са да шњих спрет них ру ку до ма ћи ца.2 Не ке ку ва ри це су 
ура мље не под ста клом и кра се зи до ве ку ћа на след ни ка вред них ве зи ља.3 По-
је ди ни вла сни ци ста рих ку ћа, у ко ји ма се ви ше не жи ви, укра си ли су зи до-
ве ку ва ри ца ма, чу ва ју ћи та ко успо ме ну на прет ке.4 Пре де се так го ди на јед на 
на ша су гра ђан ка др жа ла је ку ва ри цу на ни ском сто чи ћу у ро ди тељ ској ку ћи, 
као ми ље, и по но си ла се ма ми ном ру ко тво ри ном.5 По је ди не до ма ћи це и да нас 
ко ри сте ку ва ри це,али за уви ја ње и чу ва ње све жег хле ба.6 Мно ге ку ва ри це, не-
ке и не у по тре бље не, опра не, по штир ка не, ис пе гла не и са ви је не, од ло же не су у 
ор ма ре, јер се вла сни ци те шко од ри чу успо ме на на мај ке или ба бе, али и се ћа ња 
на про шла вре ме на ко ја се, пре ма пра ви лу, увек чи не леп ша и срећ ни ја. 

Пр вен стве на уло га ку ва ри цаје прак тич на – да за шти те зид од пр ља ња, а за 
то је би ло нај по год ни је па муч но бе ло плат но (да би се от ку ва ва њем укло ни ле 
евен ту ал не мр ље), из ве зе но са или без пра те ћег тек ста.

Дру га функ ци ја ку ва ри цаје сте естет ска – ока че не на зид улеп ша ва ле су 
про стор у ко ме се бо ра ви ло. Та ко су ку ва ри це кра си ле зид из над шпо ре та, 
уми ва о ни ка, сто ла, уз гла вља и сла ле су ле пе по ру ке још усну лим уку ћа ни ма 
или вред ним до ма ћи ца ма. 

Ис тра жи ва њем рас про стра ње но сти ку ва ри ца утвр ђе но је да се по чет ком 
20. ве ка мо ти ви иди лич ног жи во та, ме ђу ко ји ма се из два ја 12 основ них, пре-
но се из Хо лан ди је, пре ко Не мач ке, Аустри је и Ма ђар ске, те та ко пре ко Вој во-
ди не до ла зе и у гра до ве ју жно од Са ве и Ду на ва.7

1 Три фу но вић 2004, 231; Три фу но вић 2009; Ив ко вић 2012.
2 Ку ва ри це кат. бр. 7, 64, 65.
3 Ку ва ри ца кат. бр. 3.
4 Пре ма ка зи ва њу Ра до са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. 
5 Пре ма ка зи ва њу Ја го де Ми тро вић, па тро на жне се стре из Аран ђе лов ца, ро дом из 

Ву ко са ва ца.
6 Пре ма ка зи ва њу Рад ми ле Пе ро вић, Пла нин ке Ми тро вић и Ми ли це Пан те лић Миц ке.
7 Ни ко лић 2006, без па ги на ци је.
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Ку ва ри це су се по ја ви ле пр во у гра до ви ма, за тим и у се ли ма. У но во и згра-
ђе ним стам бе ним згра да ма зи до ви у ку хи ња ма пре ма зи ва ни су „ма сном цо-
клом“, те су ку ва ри це из гу би ле сво ју прак тич ну уло гу за шти те зи да од пр ља ња. 
Њи хо во ме сто, та ко ђе, за у зе ли су и по диг ну ти и на зид осло ње ни по клоп ци 
пр вих елек трич них шпо ре та. Та ко су ку ва ри це не ста ле из гра да, али су се по-
не где, у се ли ма аран ђе ло вач ког кра ја, за др жа ле до да нас. 

Мо ти ви на ку ва ри ца ма до би ја ни су тех ни ком тру ко ва ња. По сто ја ле су 
спе ци ја ли зо ва не ра ди о ни це за штам па ње ша бло на и плат на – тру кер ске ра ди-
о ни це у Бу дим пе шти, За гре бу, Бе о гра ду и мно гим ме сти ма ши ром Вој во ди не.8 
Пре ма по да ци ма из Ре ги стра за на тли ја Оп шти не Аран ђе ло вац, при ја вље не 
рад ње ко је су оба вља ле тру кер ску де лат ност има ли су: Лу ко вић Д. Ми лу тин 
(1957–1978), Ри стић Жив ка (1965–1966) и Ан то ни је вић Че до мир (1981). 

Ме ђу тим, у се ћа њу Аран ђе лов ча на оста ла је Сло бо дан ка Лу ко вић Шу кри-
ни ца9, су пру га Ми лу ти но ва, ко ја је има ла при ја вље ну би жу те риј ску рад њу 
(1953–1974) и, осим би жу те ри је, про да ва ла је тру ко ва но плат но (ку ва ри це, ја-
стуч ни це, ми љеа, стол ња ке, раз не „та бле те“ за по слу жав ни ке, по кри ва ње бо-
ка ла и ча ша, под ме та че) и го бле не, ко је је осли ка вао Са ва Стој ков,10 по зна ти 
сли кар на и вац (умет нич ки тру ке рај, ве зло се по „сли ци“).

Пре ма ре чи ма Шу кри ни чи не сна хе, Го це Лу ко вић (1953), иза ло ка ла у 
глав ној ули ци (у ко ме је Сло бо дан ка ра ди ла чи тав дан, а ка сни је и оста ли 
чла но ви по ро ди це) на ла зио се ма ли јед но со бан стан за днев ни од мор, а у 
дво ри шту ку ћа с ра ди о ни цом. Ми лу тин је био за ду жен за на бав ку ша бло на 
– оне не мач ког по ре кла ку по вао је у Бе о гра ду, али их је на ба вљао и у За гре-

8 Три фу но вић 2009, 9.
9 Као ђа ци, на пу ту до шко ле, про ла зи ли смо по ред ње не рад ње и зва ли смо је „Сит ни-

чар ка“, јер је про да ва ла све мо гу ће сит ни це: ко нац за ши ве ње и вез, игле, дри ке ре, коп че, 
рај сфер шлу се, дуг мад, ра зно ра зну би жу те ри ју, ме ђу ко јом су би ле нај по пу лар ни је „Кла-
ри не тре шње“ – ду пла гу ми ца са цр ве ним лоп ти ца ма на кра ју, ко ји ма су де вој чи це, па и 
ја, ве зи ва ле „коњ ски реп“ (пре ма узо ру на Кла ру, де вој ку Бе на Кви ка, у аме рич кој се ри ји 
Дуготоплолето– при ка зи ва на 1967/68. го ди не код нас).

10 Пре ма ка зи ва њу Го це Лу ко вић, рођ. Ран ко вић, сна хе Сло бо дан ке и Ми лу ти на Лу ко ви ћа, 
ко ја је с њи ма ра ди ла тру кер ски по сао. 

Сл. 1 – Ми лу тин и Сло бо дан ка Лу ко вић  
(фотографија вла сни штво Го це Лу ко вић)

Fig. 1 – Мilutin and Slоbоdаnkа Lukоvić  
(photo ow ned by Gоca Lukоvić)

Сл. 2 – Ми лу тин, Го ца, Пе ра и Сло бо дан ка  
(фотографија вла сни штво Го це Лу ко вић)
Fig. 2 – Мilutin, Gоcа, Pеrа and Slоbоdаnkа  

(photo ow ned by Gоca Lukоvić)



176

ЛилаДробацКрстић

бу у ко ји је че сто пу то вао. На „те ре ну“ је про во дио 
и до три ме се ца, при ку пља ју ћи нај ак ту ел ни је му-
стре. Ка да ша бло не до не се у ра ди о ни цу, по чи ње 
тру ко ва ње ко је су оба вља ли оста ли чла но ви по-
ро ди це: су пру га Сло бо дан ка, син Пе ра и сна ха Го-
ца. Ша бло ни од не про зир не пла сти ке, на др ве ном 
ра му, пред ста вља ли су сво је вр сно си то на ко ме је 
„сли ка“ из ве де на тач ки ца ма. Лу ко ви ћи су има-
ли сто за шест ра мо ва. Пр во би се бе ло па муч но 
плат но фик си ра ло за сто, а пре ко плат на при чвр-
шћи вао би се ша блон у ра му. За тим би се ода бра-
ло шест ша бло на са „сли ка ма“ ко је су у ис тој бо ји, 
нпр. пла вој. Бо ју у пра ху, нај че шће пла ву и цр ве-
ну, Лу ко ви ћи су ку по ва ли у џа чи ћи ма у Бе о гра ду. 
Прах је раз му ћи ван с ма ло во де, па је сво је вр сном 
гу ме ном шпа хтлом бо ја на но ше на на ша блон. Бо-
ја би про ла зи ла кроз ру пи це и оста вља ла траг на 
плат ну. Та ко на тру ко ва но плат но, без по ме ра ња 
ра ма, су ши ло се не ко ли ко са ти, па се од ла га ло на 

по ли цу. Ако је пред ви ђе но тру ко ва ње плат на са ви ше бо ја, би ло је по треб но 
оно ли ко ша бло на ко ли ко је бо ја за сту пље но на ку ва ри ци. 

Тру ко ва не ку ва ри це, от при ли ке тре ћи ну, Лу ко ви ћи су про да ва ли у свом 
ло ка лу, а нај ве ћи део из но си ли су на пи ја це и ва ша ре у Аран ђе лов цу, у окол-
ним се ли ма и гра до ви ма (Ва ље ву), у Вој во ди ни (где су оста ја ли од два до де сет 
да на), у Брч ком и на сај мо ви ма у Бе о грa ду.

Сл. 3 – Ми лу тин Лу ко вић  
на сај му би ра му стре  

(фот. вла сни штво Г. Лу ко вић)
Fig. 3 – Мilutin Lukоvić,  
cho o sing de signs at a fa ir  

(photo ow ned by Gоca Lukоvić)

Сл. 4 – Ми лу тин и Пе ра на ва ша ру (фотографија вла сни штво Го це Лу ко вић)
Fig. 4 – Мilutin and Pеrа at a fa ir (photo ow ned by Gоca Lukоvić)
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По сле Сло бо дан ки не смр ти, 1974. го ди не, и Ми лу ти но ве, 1978. го ди не, 
би жу те риј ску рад њу на ста вља да во ди син Пе ра са су пру гом Го цом до 1990. 
го ди не.11

Осим тру ко ва ња, мо ти ви су пре но ше ни и са већ из ве зе них ку ва ри ца на 
плат но, уз по моћ алу ми ни јум ске ка ши ке или ин ди га.12 Ста ри ји на чин пре-
но ше ња ор на мен та на плат но из во дио се та ко што се плат но ста вља ло пре-
ко ку ва ри це и по ве зу пре вла чи ло ви ше пу та алу ми ни јум ском ка ши ком ко ја 
се прет ход но про вла чи ла кроз ко су.13 На плат ну је оста јао си ви траг мо ти ва 
по ко ме се ка сни је ве зло. Мо ти ве са ку ва ри це же не су, та ко ђе, пре цр та ва ле 
на та њи па пир или па ус, а за тим пре ко ин ди га олов ком пре но си ле цр теж на 
плат но за вез. „На овај на чин мо гли су се ком би но ва ти де та љи са ви ше ку-
ва ри ца, што је на не ким при ме ри ма очи глед но. То су ра ди ли и из ра ђи ва чи 
ку ва ри ца – тру ке ри али и са ме ве зи ље, би ло да се ра ди о ли ко ви ма, ор на мен-
ти ма или тек сту – по сто ја ла је сло бо да из бо ра... Че сто су гра ма тич ки не пра-
вил не по ру ке на ста ле упра во на овај на чин, али ни је за не мар љив ни ни зак 
ни во обра зо ва но сти ве зи ља.“14

Ку ва ри це су нај че шће ве зле де вој ке ста са ле за уда ју, као део де во јач ке спре-
ме, па се че сто де ша ва ло да, осим ку ва ри це, из ве зу и оста ле де ко ра тив не тка-
ни не (плат на за зид, ква драт не и пра во у га о не стол ња ке, над стол ња ке, че шља-
ре, чет ка ре, ши би ца ре, дра пе ре и др.) са истим мо ти вом. Та ко ђе, де вој чи це су 
уз ба ке учи ле да ве зу и тру ку ју. Че сто су и уда те же не ве зле ку ва ри це но вих 
мо ти ва или би пре тру ко ва ле све кр ви ну ку ва ри цу.15 

11 Пре ма ка зи ва њу Го це Лу ко вић. 
12 Пре ма ка зи ва њу Рад ми ле Ми лин ко вић. 
13 Пре ма ка зи ва њи ма Рад ми ле Ми лин ко вић и Ми ре Ла зо вић, чи ја је ба ба алу ми ни јум ску 

ка ши ку, пре тру ко ва ња, про вла чи ла кроз ко су ра ди ма шће ња ка ши ке.
14 Ни ко лић 2006, без па ги на ци је.
15 Пре ма ка зи ва њу Мир ја не Бо шко вић, ку ва ри ца кат. бр. 64 и 65.

Сл. 5 – Ло кал Лу ко ви ћа у глав ној аран ђе ло вач кој ули ци (фот. вла сни штво Ли ле Дро бац-Кр стић)
Fig. 5 – Lukоvić’s pla ce on the Aran dje lo vac high stre et (photo ow ned by Li la Dro bac-Kr stić)
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За ку ва ри це се ко ри сти ло бе ло или не бе ље но плат но ин ду стриј ске про из-
вод ње, а ре ђе плат но руч но тка но на раз бо ју. Нај че шће се ко ри сти ла ума ји ја (ја-
ко па муч но плат но), ши фон (та ње, фи ни је тка но па муч но плат но) и аме ри кан 
(аме ри кен) плат но (де бље, не бе ље но па муч но плат но). 

Пре о вла ђу ју ћи мо ти ви на ку ва ри ца ма су „жа нр-сце не“: те ме из сва ко-
днев ног жи во та, нај че шће иди лич не сли ке из жи во та по ро ди це – до ма ћи ца, 
вред на, уред на и спо соб на, по ред шпо ре та са по су да ма у ко ји ма се ку ва ру чак, 
муж и же на око шпо ре та, де вој чи ца по ред шпо ре та, за гр ље ни пар, де ца ко ја 
се игра ју, бе ру цве ће, бо кал и ла вор... Ку ва ри це упот пу њу ју и тек сто ви ко ји, 
углав ном, ис ти чу основ ни мо тив.

Тек сто ви (пи са ни ћи ри лич ним или ла ти нич ним сло ви ма) из ве зе ни су у јед-
ном или у ви ше ре до ва, пра во ли ниј ски или по лу луч но или ком би но ва но, ако 
има ви ше ре до ва. Они пра те сли ку на ку ва ри ца ма, ве ли ча ју по ро ди цу, љу бав, 
хар мо ни ју, деч ју ра дост, чи сто ћу и ред у ку ћи, спрет ност и ве шти ну до ма ћи це 
или пре но се ша љи ве по ру ке. При сут не су гра ма тич ке гре шке, че сто не пра вил но 
на пи са не ре чи, по гре шно упо тре бље ни зна ко ви ин тер пунк ци је и слич но. „Гре-
шке су мо жда пра вље не и с раз ло гом, а то је же ља по је ди них ве зи ља за ори ги нал-
но шћу и ду хо ви то шћу ко ја је иза зи ва ла ве се ло рас по ло же ње уку ћа на и го сти ју.“16

Кла си фи ка ци ја ве зи лач ких тех ни ка да ти ра с по чет ка 20. ве ка. „Је ли ца Бе ло-
вић Бер над зи ков ска је уста но ви ла и да нас ва же ћу по де лу на две основ не ве зи-
лач ке тех ни ке, ‘вез бро јем’ (или ‘вез по жи ци’) и ‘вез по пи сму’, са на по ме ном да 
је вез бро јем ста ри ји од ве за по пи сму, за то што је срод ни ји ткач ким тех ни ка ма, 
пре ма угле ду на ко је је и на стао.“17

На ку ва ри ца ма су мо ти ви из ве зе ни раз ли чи тим вр ста ма бо да, за јед но гру пи-
са ним у ве зи лач ку тех ни ку „вез по пи сму“. Ова тех ни ка се сма тра јед но став ни јом 
и ма ње зах тев ном, јер у са мој из ра ди ор на мен та ве зи ља иглом и кон цем пра ти 
уна пред ис цр та ну ли ни ју мо ти ва.18 Нај че шће вр сте бо до ва су: за иглу (за иглом, 
за и глач ки), ра ван бод, пу ње ни бод, по кр сти ца, лан ча ни бод, пу жи ћи (шу шкав ци) 
и оба мет. Бод за иглу је још по знат и као бод тра ве19 и њи ме се до би ја цр теж на 
плат ну, тј. ве зе се основ ни мо тив. Рав ним бо дом се ве зу уже по пу ње не по вр ши не, 
нај че шће ли сти ћи, ла ти це цве то ва и сл. Текст је ве зен бо дом за иглу, рав ним или 
лан ча ним бо дом. По кр сти цом, обич но рас тег ну том, ру бље не су иви це ку ва ри це. 
Бод оба ме та се ко ри сти за об ра ђи ва ње иви ца, би ло да су оне рав не, ка да се ко ри-
сти ре ђи оба мет или су у ви ду по лу кру жних цак ни, ка да се ко ри сти гу шћи оба-
мет. Лан ча ни бод и бод чво ри ћа у из ра ди ку ва ри ца се рет ко ко ри сте, осим ка да 
се же ли да се на гла си део не ког ор на мен та, а ко ри сте их са мо спрет ни је ве зи ље. 
Ве зло се из ру ке или на ра му пра во у га о ног или кру жног об ли ка – ђер ђе фу.20 

16 Вел ко ва 2006, 77.
17 Вит ко вић Жи кић 1994, 75.
18 Три фу но вић 2009, 14.
19 Вит ко вић Жи кић 1994, 79.
20 Вел ко ва 2006, 78.
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Ку ва ри це су ве зе не па муч ним кон цем смо та ним у ка ну ри це (сма тра ло се 
да је нај бо љи ко нац мар ке DMC), али и дру гим упре де ним кон ци ма смо та ним 
у „ко ки це“. Нај че шће су ко ри шће ни пла ви или цр ве ни кон ци, па су ку ва ри це 
углав ном „јед но бој не“. У Ет но граф ској збир ци аран ђе ло вач ког му зе ја на ла зе се 
и ку ва ри це из ве зе не ра зно бој ним кон ци ма. Све је то за ви си ло од по ну де на тр-
жи шту, али и сен зи би ли те та и ве шти не са ме ве зи ље.

Ше зде се тих го ди на 20. ве ка про да ју се и штам па не ку ва ри це (ма ла не) са 
мо ти ви ма у бо ји и тек сту ал ним по ру ка ма.21 Не ке до ма ћи це су ру би ле ку ва ри цу 
ма шин ски или руч но, ко ри сте ћи тех ни ку рас тег ну те по кр сти це (кат. бр. 24).

Везилачки бодови22

1. Бод за иглу       2. Ра ван бод  3. Пу ње ни бод

               4. По кр сти ца             5. Ду пла и рас тег ну та 6. Лан ча нац
  и дво стру ка по кр сти ца              по кр сти ца           и ши ро ки лан ча нац  

 7. Оба мет           8. Цвет ни бод      9. Пу жи ћи

21 Ни ко лић 2006, без па ги на ци је.
22 Везилачки бодови 1–9: Марковић 2010, 148–149; везилачки бодови 10–12: Витковић 

Жикић 1994, 66–69.
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 10. Бод папрати        11. Бод прошивања       12. Расплет (ажур)

У овом ра ду об ра ђе не су 84 зид не де ко ра тив не тка ни не: 67 ку ва ри ца, 
је дан пе шкир у функ ци ји ку ва ри це, де вет че шља ра и се дам ши би ца ра. Пре 
по чет ка при пре ма за из ло жбу у Збир ци је би ло се дам ку ва ри ца, 20 је по кло-
ње но у то ку при пре ме и са ме ре а ли за ци је из ло жбе, јед на од по зајм ље них 
по кло ње на је при са мом отва ра њу из ло жбе, пет је от ку пље но то ком тра ја ња 
из ло жбе, 31 је по зајм ље на од на ших су гра ђа на за Ноћ му зе ја, а че ти ри је по-
кло ње но у то ку пи са ња овог ра да. Та ко смо ко лек ци ју ку ва ри ца уве ћа ли и 
са да бро ји 37 при ме ра ка. Све об ра ђе не ку ва ри це раз вр ста не су пре ма мо ти-
ви ма или пра те ћем тек сту23 (ма да је код не ких би ло ди ле ма – да ли је „сна-
жни ји“ ор на мент или текст):

1. По ро дич не (кат. бр. 1–19)
На овим ку ва ри ца ма из ве зе не су пред ста ве ве за не за ку хи њу, као 
цен трал ном ме сту оку пља ња по ро ди це. Нај че шћи мо тив је жен ска 
осо ба, опа са на ке це љом, са вар ја чом у ру ци, по ред зи да ног шпо ре та 
са по су да ма из ко јих из ла зи па ра. Пра те ћи тек сто ви обич но ве ли ча ју 
до ма ћи це и њи хо ве ку вар ске спо соб но сти.

2. Љу бав не (кат. бр. 20–29)
На ку ва ри ца ма из ове гру пе из ве зе не су пред ста ве за љу бље них па ро ва 
или мо ти ви уса мље них де во ја ка. По ру ке на овим ку ва ри ца ма го во ре о 
смер но сти де во ја ка, њи хо вим ма шта њи ма и љу бав ним пат ња ма. 

3. Хи ги јен ске (кат. бр. 30–42) 
Глав ни мо ти ви на ку ва ри ца ма из на ве де не гру пе су бо ка ли и ла во ри, 
као сим бо ли одр жа ва ња лич не хи ги је не. Основ ни мо ти ви упот пу ње-
ни су биљ ним ор на мен ти ма. Углав ном, на овим ку ва ри цама су из ве-
зе не ко ри сне по ру ке. Би ле су при чвр шће не на зид из над уми ва о ни ка.

4. Па три от ске (кат. бр. 43)
На овим ку ва ри ца ма су из ве зе ни пор тре ти кра љев ске по ро ди це, Ма-
ри је и Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, по сле њи хо вог вен ча ња 1922. го-
ди не, као и по сле кр ште ња њи хо вог пр вог си на Пе тра 1923. го ди не.24 

23 Три фу но вић 2009, 22.
24 Вел ко ва 2006, 80.
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По тре ба за из ра жа ва њем љу ба ви и по што ва ња пре ма кра љев ском па-
ру, пре сто ло на след ни ку или отаџ би ни, та ко је на шла ме сто и на ве зе-
ној ку хињ ској тек сти ли ји, ко ја је ви си ла из над сто ла или штед ња ка.25 

5. Хо ланд ски мо ти ви (кат. бр. 44–45)
Код ку ва ри ца из ове гру пе нај че шће су из ве зе не пред ста ве же на и 
му шка ра ца у хо ланд ској но шњи. На јед ној ку ва ри ци, свр ста ној у љу-
бав не (кат. бр. 23), ли ко ви су у хо ланд ским но шња ма, са ка рак те ри-
стич ном ка пом и клом па ма.26 Не ма дру гих мо ти ва ве за них за Хо лан-
ди ју (нпр. ве тре ња че), а тек сту ал не по ру ке од у да ра ју од при ка за услед 
ком би но ва ња раз ли чи тих тех ни ка тру ко ва ња и при ла го ђа ва ња тек-
ста по је ди нач ном уку су. 

6. Деч је (кат. бр. 46–50) 
Оми ље ни мо ти ви на ку ва ри ца ма је су пред ста ве де це ко ја се игра ју 
или по ма жу у ку хи њи. Ова кве ку ва ри це има ју пе да го шку уло гу при 
од ра ста њу де це, јер их уче основ ним пра ви ли ма по на ша ња у по ро ди-
ци и дру штву.27 Нај че шће су ка че не на зид из над сто ла или кре ве та 
где де ца спа ва ју.

7. Кре вет ске (кат. бр. 51)
Ова ку ва ри ца је ве ћих ди мен зи ја и ка чи ла се из над уз гла вља кре ве та 
ко ји је ста јао у ку хи њи. У ко лек ци ји ку ва ри ца аран ђе ло вач ког му зе-
ја, ова ква је јед на у ком пле ту са још две ку ва ри це и два ми љеа (исто 
плат но, исти мо ти ви ру жа). Та ко се мо же за кљу чи ти да је то део де во-
јач ке спре ме не по зна те ве зи ље. 

8. Ша љи ве (кат. бр. 52–58)
На овим ку ва ри ца ма ша љи ва тек сту ал на по ру ка до ми ни ра над из ве-
зе ним мо ти ви ма и има уло гу да на сме је уку ћа не и го сте. Чест мо тив 
је сте лик оџа ча ра ко ји, пре ма ве ро ва њу, до но си сре ћу, али је и ве ли ки 
ша љив џи ја.

9. Ре ли ги о зне (кат. бр. 59)
У ову гру пу спа да ју ку ва ри це са из ве зе ним сце на ма ре ли гиј ских са-
др жа ја или нат пи са. У слу ча ју ку ва ри це из аран ђе ло вач ког му зе ја то 
је пред ста ва два ан ђе ла. 

10. Оста ле28 (кат. бр. 60–68) 
Ове ку ва ри це су обич но без тек ста, са из ве зе ним мо ти ви ма мр тве 
при ро де (кор пе са цве ћем, чи ни је са во ћем), мо ти ви ма па у но ва, пу-
же ва и сл. Не ко ли ко ку ва ри ца има ју нео д ре ђе ну тек сту ал ну по ру ку, 
те се ни су мо гле сврс та ти у од ре ђе не гру пе.

25 Три фу но вић 2009, 22.
26 Ив ко вић 2012, 58.
27 Вел ко ва 2006, 80.
28 Дру га чи ју по де лу ви де ти: Ни ко лић 2006, без па ги на ци је; Вел ко ва 2006, 81.
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Ка та лог ку ва ри ца

1. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–155
Па муч но (чвр шће) фа брич ко плат но. Вез је 
из ве ден разнобојним кон ци ма (цр ве ним, 
пла вим, жу тим, љу би ча стим и си вим, који 
доминира), тех ни ком за и глач ки, рав ног бо-
да (ли сти ћи) и рас тег ну те по кр сти це. Ве зла 
Кр сти на Ги ца Пе ро вић (1914–1993), рођ. 
Уро ше вић из Ву ко са ва ца; Му зе ју по кло ни ла 
Рад ми ла Пе ро вић, Ги ци на сна ха из Ву ко са-
ва ца, 2005. го ди не. Ди мен зи је су 72,5 х 67,5 
cm. Опис: С де сне стра не је же на, по ве за на 
ма ра мом и пре ко ха љи не опа са на ке це љом, 
ко ја сто ји по ред зи да ног шпо ре та на ко јем 
се у шер па ма и лон ци ма ку ва ју је ла. Из над шпо ре та је по ли ца са по су да ма. С ле ве стра не, по-
ред вра та, стоји же на спрем на за из ла зак у ка пу ту, с ше ши ром на гла ви, сун цо бра ном ис под 
де сне ру ке у ко јој др жи та шну, а ле вом ру ком др жи п са на узи ци. У гор њим угло ви ма из ве-
зен је цвет ни ор на мент – на јед ној гра ни три цве ти ћа са ли сти ћи ма. Ку ва ри ца је по ру бље на 
бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст је из над сли ке из ве зен ћи ри лич ним сло ви ма, у два пра ва 
ре да (крај опа ран, али се ра за зна је): 
 Куварицемањезборинемо
 Ручакдазагори. (ГицаУрошевић) 

2. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–163
Па муч но, та ње, фа брич ко плат но. Вез је из-
ве ден цр ве ним кон цем, тех ни ком за и глач-
ки и рав ног бо да. Ве зла Бран ка Шар че вић 
(1920–1989) из Стој ни ка, рођ. Ни ко лић у 
Је лен цу; Му зе ју по кло нио њен унук Де јан 
Ла ло вић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди-
мен зи је су 71 х 52 cm. Опис: С де сне стра не, 
по ред зи да ног шпо ре та на ко ме су по су де 
у ко ји ма се ку ва ру чак сто ји же на, опа са-
на ке це љом пре ко ха љи не, с лан чи ћем око 
вра та и при ве ском у об ли ку кр ста, ко ја се че гу ску. Чи тав мо тив уокви рен је по лу кру жном 
сти ли зо ва ном гра ном са тре шња ма и ли сти ћи ма. Ку ва ри ца је ма шин ски по ру бље на бе лим 
кон цем. Текст је из над и ис под сли ке из ве зен ћи ри лич ним сло ви ма, у два по лу луч на ре да: 
 Добродошлигостимили,
 далистесеуморили?
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3. Ку ва ри ца
Ура мље на под ста клом. Па муч но фа брич ко 
плат но. Вез је из ве ден пла вим, те гет, цр ве-
ним, љу би ча стим, зе ле ним и жу тим кон ци-
ма, тех ни ком за и глач ки, рав ног и пу ње ног 
бо да. Ве зла Жив ка Дра го вић (1925–2011) 
из Бре зов ца, рођ. Ста ни ми ро вић у Јар ме-
нов ци ма; у вла сни штву ње не ћер ке Ра дин ке 
Ми ло ва но вић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је, 
са ра мом, су: 87 х 55 cm. Опис: С де сне стра-
не ме тал ног шпо ре та, на ко ме су отво ре на вра та рер не, на ла зи се же на, опа са на ке це љом 
пре ко ха љи не, ко ја у ле вој ру ци др жи вар ја чу, а у де сној ви љу шку ко јом обр ће гу ску у пле ху. 
С ле ве стра не шпо ре та сто ји муж у оде лу, с ле вом ру ком у џе пу од пан та ло на, на сло њен ле-
вим ко ле ном на хо кли цу. По ред же не, с ње не ле ве стра не, на ла зи се ку хињ ски сто на ко јем је 
ван гли ца са бућ ка ли цом, чи ни ја („са сто пом“) на пу ње на во ћем и др ве ни млин за ка фу. Иза 
сто ла је кре де нац, чи ји је гор њи део укра шен из ве зе ним цвет ним ор на мен ти ма. Из над шпо-
ре та су из ве зе ни цвет ни ор на мен ти уком по но ва ни та ко да пред ста вља ју ку ва ри цу. А, из над 
те „ку ва ри це“ на зи ду је ока чен сат. Иза му жа је ви се ћа по ли ца са те гла ма за за чи не, ко је су 
укра ше не цве ти ћи ма. Чи та ву сли ку упот пу њу је, с ле ве стра не, сти ли зо ва ни цвет ни ор на-
мент, као и ма њи из над кре ден ца. Ку ва ри ца је ура мље на, под ста клом, у др ве ни рам. Текст је 
из над и ис под сли ке из ве зен ћи ри лич ним сло ви ма, у два пра ва ре да:
 УКујниМужуместанема!
 ГдимуженаручакСпрема

4. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–219
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, тех ни ком за и глач-
ки, по кр сти це, ду пле по кр сти це, рав ног 
и пу ње ног бо да. По клон ОШ „Шу ма диј-
ски пар ти за ни“ из Аран ђе лов ца, по сред-
ством на став ни ка Ве ли бо ра Мак си мо ви-
ћа 1986. го ди не. Пред мет је део де во јач ке 
спре ме не по зна те ве зи ље и у ком пле ту је 
са још два плат на за зид и два ми љеа, са 
истим мо ти ви ма ру жа у угло ви ма. Ди-
мен зи је су 81,5 х 59 cm. Опис: У до њој по ло ви ни ку ва ри це на ла зи се кру жни ме да љон 
у ко ме је из ве зе на пред ста ва две ју же на, опа са них ке це ља ма пре ко ха љи на. Же на с ле-
ве стра не на ла зи се крај шпо ре та и ме ша ру чак вар ја чом ко ју др жи у ле вој ру ци, док 
де сном ру ком при др жа ва ду гач ку др шку по су де. Дру га же на, ко ја је у пр вом пла ну, 
окла ги јом раз ви ја те сто на ку хињ ском сто лу. У гор њим угло ви ма су, у раз ли чи тим по-
ло жа ји ма, по ста вље не по јед на из ве зе на ве ли ка про цве та ла ру жа са пу пољ ком и два 
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ли ста на др шци. Ова ку ва ри ца је упот пу ње на из ве зе ним мо ти ви ма ло на ца са по клоп-
ци ма с ле ве и де сне стра не од сре ди не ме да љо на, као и сти ли зо ва ним пра вим и са ви-
је ним ли ни ја ма на гор њој и на боч ним стра на ма плат на. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом 
рас тег ну те по кр сти це.

5. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–158
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
зе ле ним (у две ни јан се) и цр ве ним кон-
ци ма, за и глач ки и бо дом по кр сти це. Ве-
зла Ива на Ар се ни је вић (1927–2002), рођ. 
Јо шић из Про го ре ла ца; Му зе ју по кло ни-
ла ње на ћер ка Рад ми ла Ра до ва но вић из 
Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 
72,5 х 42 cm. Опис: У овал ном ме да љо ну, с 
де сне стра не, пред ста вље на је же на ве за не ко се, опа са на ке це љом пре ко ха љи не, ко ја сто ји 
за зи да ним шпо ре том, на ко јем су по су де за ку ва ње. У де сној ру ци др жи вар ја чу, а ле ву је 
ста ви ла на кук. Ку ва ри ца је упот пу ње на фло рал ним мо ти ви ма – гра на ма са ли сти ћи ма и 
во ћем и сти ли зо ва ним пра вим и кри вим ли ни ја ма. На овој ку ва ри ци су се, ве ро ват но због 
ло шег ко пи ра ња, из бри са ле ли ни је пре ве зе ња, па је оста ла „сли ков но“ не до вр ше на. Ку ва-
ри ца је по ру бље на цр ве ним кон цем бо дом рас тег ну те по кр сти це. 

6. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
цр ве ним кон цем, за и глач ки и бо дом оба-
ме та. Ве зла 1935. го ди не На та ли ја Ада-
мо вић (1912–1976) из Аран ђе лов ца, рођ. 
Бла го је вић у Вр би ци; у вла сни штву ње не 
уну ке Ја сне Ка ра ди но вић из Аран ђе лов-
ца. Ди мен зи је су 78 х 53 cm. Опис: Плат но 
је вер ти кал но по де ље но из ве зе ним сти-
ли зо ва ним ор на мен ти ма са два цве та на 
вр ху. С де сне стра не на ла зи се мла да же-
на, ве за не ма шне на гла ви и пре ко ха љи не опа са на је ке це љом, ко ја сто ји по ред зи да ног 
шпо ре та и с вар ја чом у де сној ру ци ме ша је ло у ду бљем ти га њу, чи ју др шку др жи ле вом 
ру ком. Из над шпо ре та је ока чен зид ни сат са те го ви ма ко ји по ка зу је вре ме 1135. С ле ве 
стра не, по ред вра та, стоји же на спрем на за из ла зак, у ка пу ту, са ше ши ром на гла ви, сун-
цо бра ном ис под де сне ру ке у ко јој др жи та шну, а у ле вој др жи пса на узи ци. Уз де сну 
иви цу из ве зен је цвет ни ор на мент – бу кет пољ ског цве ћа са сун цо кре том. Иви це ку ва-
ри це су у ви ду ве ћих и ма њих цак ни об ра ђе не бо дом гу стог оба ме та. Текст је из над сли ке 
из ве зен ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном правом ре ду:
 Поднејошније,алиручакготовмије.



185

Куварицеаранђеловачкогкраја

7. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но – „аме ри кен“. 
Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех ни ком 
за и глач ки и рав ног бо да. Ве зла вла сни-
ца ку ва ри це, Мир ја на Бо шко вић (1950) из 
Вр би це. Ди мен зи је су 91 х 65,5 cm. Опис: 
У цен трал ном де лу, ко ји је са до ње стра не 
оиви чен из ве зе ном сти ли зо ва ном по лу-
кру жном ли ни јом са мо ти ви ма во ћа с обе 
стра не, до ми ни ра при каз же не у ку хи њи. 
С ле ве стра не је зи да ни шпо рет, на ко јем је 
шер па из ко је из ла зи па ра. Из над шпо ре та, ма ло де сно, на зи ду је ока чен сат са клат ном и 
те го ви ма ко ји по ка зуј вре ме 1152. На сре ди ни у пр вом пла ну на ла зи се до ма ћи ца ко ја има 
ве за ну ма ра му „на стра ну“. Пре ко сук ње у стру ку је ве за на ке це ља, са на ши ве ним џе пом 
с де сне стра не, па се ле по ви ди блу за, ти рол ског ти па. Де сном ру ком се под бо чи ла, а ле ва 
јој сло бод но па да низ те ло. С ње не де сне стра не на ла зи се мач ка. Иза же не је ку хињ ски сто 
на ко јем су сме ште ни ло нац из ко јег из ла зи па ра и та њир. По ред сто ла, са де сне стра не, 
сто ји хо кли ца. Иза сто ла и хо кли це, де сно, уза зид на ла зи се кре де нац. Чи та ва ку ва ри ца је 
оп ши ве на тра ком од пла вог па муч ног плат на ши ри не 3 cm. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним 
сло ви ма из над сли ке у рав ном ре ду, а ис под сли ке у по лу луч ном ре ду:
 Поднејоштеније.
 алиручакготовмије

8. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–168
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
пла вим кон цем, тех ни ком за и глач ки. Ве-
зла Су за на Тов чар (1938–1996) из Вр шца; 
Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка Ве ра Фе хер 
из Пан че ва ко ја има ви кен ди цу у Вр би ци, 
2013. го ди не. Ди мен зи је су 68,5 х 59 cm. 
Опис: У цен трал ном де лу из ве зен је при-
каз за гр ље ног па ра ко ји сто ји иза зи да ног 
шпо ре та са но га ри ма на ко јем су по су де за 
ку ва ње. Пар је де сно по лу о кре нут. Же на 
у ру ка ма др жи по слу жав ник са фла ша ма, 
ча шом и хра ном. Иза њих, ле во, на ла зи се 
сто на ко јем сто ји чи ни ја са сто пом у ко јој је во ће. Мо тив за гр ље ног па ра је уокви рен 
по лу луч ном ли ни јом ко ју чи не сит ни кру жи ћи и елип се. На ћо ше од шпо ре та, ле во, на-
до ве зу је се из ве зе ни фло рал ни мо тив – ду гач ка др шка са цве том и сти ли зо ва ним ли ни-
ја ма, а на гор њој сто је две пти це ко је су кљу но ви ма са ста вље не. Уз ле ву и де сну иви цу 
плат на спу шта ју се по јед на сти ли зо ва на гра на са ли сти ћи ма, а на дну се за вр ша ва ју са 
по три цве та. Та ко ђе, на гор њим гра на ма ко је се са ви ја ју ка цен трал ном де лу из ве зен је 
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по је дан цвет. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма из над сли ке у по лу луч ном ре ду, а 
ис под сли ке у рав ном ре ду:
 Засвакогмужа срећајета,
 Кадженадоброкуватизна.

9. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
там но пла вим и пла вим кон ци ма, за и глач-
ки и тех ни ком рав ног бо да. Ве зла Ми лој-
ка Јан ко вић (1904–1973), рођ. Ран ко вић из 
Да ро са ве; у вла сни штву уну ко ве су пру ге, 
Рад ми ле Ми лин ко вић из Аран ђе лов ца. Ди-
мен зи је су 68 х 42 cm. Опис: У цен трал ном 
де лу из ве зен је при каз за гр ље ног па ра. Му-
шка рац се на ла зи крај сто ла на ко ме се ди 
же на пре кр ште них но гу. Сто је, ина че, пре кри вен стол ња ком и на ње му се на ла зи ван гли ца с 
вар ја чом. Изa сто ла, уза зид, сто ји кре де нац. Ле во сто ји зи да ни шпо рет са по су да ма у ко ји ма 
се ку ва ру чак. Чи та ва сли ка уокви ре на је сти ли зо ва ним ор на мен том са па ром тре шњи ца на 
јед на ким раз ма ци ма, са гор ње стра не, у об ли ку ћи ри лич ног сло ва П. Ку ва ри ца је по ру бље на 
рет ким оба ме том. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у пет правих ре до ва (нај ве ро ват-
ни је је текст на кнад но уба чен у пра зан про стор, а тач ке су ко ри шће не и за раз два ја ње ре чи): 
 Жену.своју
 љубимја.
 јерми.
 Кухат.добро
 Зна.

10. Ку ва ри ца (зид ни ца), инв. бр. Е–170
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
цр ним, жу тим, цр ве ним, зе ле ним, бра-
он, ро зе и љу би ча стим кон ци ма, бо дом за 
иглу, по кр сти цом, пу ње ним бо дом и бо-
дом пу жи ћа (шу шкав ци). Ве зла На та ли ја 
Не сто ро вић (1928–2012), рођ. То до сић из 
Љу би жда, у око ли ни При зре на, до се ље на 
у Аран ђе ло вац 1981. го ди не; Му зе ју по кло-
ни ла ње на ћер ка Ол га Ду нић из Аран ђе-
лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 75,5 х 54,5 
cm. Опис: У пр вом пла ну, на сре ди ни, из ве зе на је пред ста ва за гр ље ног па ра у ку хи њи. Ле во 
сто ји же на у ха љи ни рас ко шне краг не и с ке це љом ве за ном у струк. Де сна ру ка, у ко јој др-
жи вар ја чу, осло ње на је на струк док је ле ва ру ка пру же на пре ма му шкој осо би. Ле во, иза 
па ра, из ве зен је зи да ни шпо рет на ко ме је ло нац из ко јег из ла зи па ра и по кло пље на шер па. 
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Из над шпо ре та ока че не су две ку тла че – вар ја че. Ис пред шпо ре та су сит ни је ис це па на др ва 
за ло же ње. Де сно је из ве зен ку хињ ски сто на ко јем сто ји пли ћа шер па са ду гач ком др шком. 
Из над сто ла о зид су ока че не две ма ње кр пе и је дан уред но са ви јен убрус. Уз до њу иви цу, 
ле во и де сно пру жа се сти ли зо ва ни ге о ме триј ски ор на мент ко ји уокви ру је до њи део сли ке. 
Из над сли ке, у об ли ку ћи ри лич ног сло ва П, из ве зе на је сти ли зо ва на ви ше луч на ло зи ца са 
пла вим цве то ви ма – шу шкав ци ма на гор њим по ло ви на ма лу ко ва и у гор њим ћо шко ви ма, а 
са цр ве ним шу шкав ци ма на спо ју лу ко ва. У сло бод ном про сто ру, ис под ло зи це, из ве зе ни су 
сти ли зо ва ни цвет ни бу ке ти ћи са шу шкав ци ма и пољ ским цве ти ћи ма по ве за ни по кр сти цом 
у је дан низ, ле во и де сно од цен трал ног пла вог цве та – шу шкав ца. Ку ва ри ца је по ру бље на 
бо дом рас тег ну те по кр сти це. 

11. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, тех ни ком за и глач ки и 
рав ног бо да (цве ти ћи и туф не на ру ка ви ма 
же ни не ха љи не). Ве зла Љу би ца Ми ло је вић 
из Бу ко ви ка, рођ. Ти мо ти је вић у Ми са чи; у 
вла сни штву Ми ре Ста нић из Аран ђе лов ца. 
Ди мен зи је су 64 х 48,5 cm. Опис: На плат ну 
је из ве зен при каз же не крај шпо ре та. Ле во 
је из ве зен зи да ни шпо рет са шер пом и по-
лу по кло пље ним лон цем из ко га из ла зи ма-
ло па ре. Же на је пре ко ха љи не са ру ка ви ма на туф не опа са на ве ли ком ке це љом. У ле вој 
ру ци др жи вар ја чу и њом ме ша је ло, а де сном др жи по кло пац од шер пе. До њи део при ка за 
уокви ру је сти ли зо ва на луч на гра на са цве ти ћи ма на кра је ви ма. Око чи та ве сли ке, са гор ње и 
обе боч не стра не, из ве зе ни су пра вил но ра за су ти цве ти ћи са по два ли ста, окре ну ти до ле, а 
про стор из ме ђу њих по пу њен је из ве зе ним сит ним кру жи ћи ма по де ље ним ли ни јом на по ла. 
Ку ва ри ца је по ру бље на рет ким оба ме том. 

12. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, за и глач ки и тех-
ни ком рав ног бо да (туф не на же ни ној 
ха љи ни). Ве зла Ан ге ли на Ми ха ји ло вић 
(1914–1983) из Аран ђе ло ва, рођ. Об ра до-
вић у Ора шцу; у вла сни штву ње не ћер ке 
Ми лан ке Ми це Јев тић из Аран ђе лов ца. 
Ди мен зи је су 78 х 58 cm. Опис: На плат-
ну је из ве зен при каз же не крај шпо ре та. 
Ле во је из ве зен зи да ни шпо рет са шер-
пом и по лу по кло пље ним лон цем из ко га из ла зи ма ло па ре. Же на је пре ко ха љи не са 
ру ка ви ма на туф не опа са на ве ли ком ке це љом. У ле вој ру ци др жи вар ја чу и њом ме ша 
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је ло, а де сном др жи по кло пац шер пе. До њи део при ка за уокви ру је сти ли зо ва на луч на 
гра на. У гор њим угло ви ма из ве зе не су, ли сто ви ма по ве за не, две сти ли зо ва не гра не са 
по јед ним цве том и не ко ли ко пу по ља ка и ли сто ви ма раз ли чи тих ве ли чи на. Гра не ко је 
се пру жа ју низ плат но ду же су од оних ко је пра те гор њу иви цу плат на. Ку ва ри ца је по-
ру бље на рет ким оба ме том. 
 
13. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден бор до-љу би ча стим и ме ли ра ним љу-
би ча стим кон ци ма, бо дом за иглом и по-
кр сти це. Ве зла Ан ге ли на Ми ха ји ло вић 
(1914–1983) из Аран ђе ло ва, рођ. Об ра до-
вић у Ора шцу; у вла сни штву ње не ћер ке 
Ми лан ке Јев тић Ми це из Аран ђе лов ца. 
Ди мен зи је су 81 х 56,5 cm. Опис: У цен-
трал ном де лу плат на из ве зе на је пред ста ва 
же не и му шкар ца ис пред зи да ног шпо ре-
та, на ко јем су по су де за ку ва ње је ла. С ле ве стра не на ла зи се му шка рац са пр слу ком пре ко 
ко шу ље и пан та ло на ма уву че ним у ду бо ке чи зме. У де сној са ви је ној ру ци др жи ду гач ку 
лу лу за пу ше ње, а ле ва ру ка му је пру же на пре ма шер пи на шпо ре ту. С де сне стра не сто ји 
же на по ве за не ма ра ме на по ти љак и опа са на ке це љом пре ко ха љи не. Де сном ру ком др жи 
по кло пац ко јим је по кло пље на шер па на шпо ре ту, а ле ву ру ку др жи по лу са ви је ну, као да 
њом не што об ја шња ва. Чи та ва сли ка је уокви ре на из ве зе ним ге о ме триј ским ор на мен ти ма 
(низ тро у гло ва), у два ре да, у об ли ку ћи ри лич ног сло ва П, оста вља ју ћи до њу иви цу плат на 
сло бод ну. Ку ва ри ца је ма шин ски по ру бље на (по руб око 3,5 cm).

14. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–166
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
пла вим кон цем, бо дом по кр сти це и за и-
глач ки. Ве зла Ја вор ка Га ври ло вић (1950) 
из Вр би це, рођ. Пе ри шић у Стој ни ку; Му-
зе ју по кло ни ла ње на ћер ка Ми лан ка Жи-
ва но вић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди-
мен зи је су 70 х 50 cm. Опис: На плат ну је 
из ве зен при каз де вој чи це ис пред зи да ног 
шпо ре та ко ји се на ла зи на ле вој стра ни. На 
шпо ре ту сто је два лон ца из ко јих из ла зи 
па ра. Де вој чи ца, наг ну та пре ма шпо ре ту, оде ве на је ха љи ном са шал-краг ном ко ја се на-
пред ве зу је, а у ко си има ве ли ку ма шну. На но га ма има обу ве не сок ни це и ци пе ле. У ле вој 
ру ци др жи вар ја чу, а де сна ру ка је пру же на пре ма шпо ре ту. На де сној стра ни је ку хињ ски 
сто, пре кри вен стол ња ком. Чи та ва сли ка је уокви ре на, у об ли ку ћи ри лич ног сло ва П, сти-
ли зо ва ним ни зом ко ји фор ми ра ју мо ти ви цве то ва са ли сти ћи ма, у са ви је ним ли ни ја ма 
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ко је се до ди ру ју. Мо ти ви цве то ва у гор њим угло ви ма су ве ћи од оста лих. Ку ва ри ца је по ру-
бље на по кр сти цом. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном пра вом ре ду:
 Куватучинашамала,доксеудадабизнала.

15. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–193
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, бо дом по кр сти це и 
за и глач ки. Ве зла Зор ка Ја ко вље вић (1912–
1974), рођ. Га ври ло вић из Ту ле жа; Му зе ју 
про да ла ње на уну ка, Рад ми ла Ми лин ко-
вић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен-
зи је су 74 х 55 cm. Опис: На плат ну је из-
ве зен при каз де вој чи це ис пред зи да ног 
шпо ре та ко ји се на ла зи на де сној стра ни. 
На шпо ре ту сто је два лон ца из ко јих из ла-
зи па ра. Де вој чи ца, наг ну та пре ма шпо ре ту, оде ве на је ха љи ном са шал-краг ном ко ја се на-
пред ве зу је, а у ко си има ве ли ку ма шну. На но га ма има обу ве не сок ни це и ци пе ле. У де сној 
ру ци др жи вар ја чу, а ле ва ру ка јој је пру же на пре ма шпо ре ту. На ле вој стра ни је ку хињ ски 
сто, пре кри вен стол ња ком. Чи та ва сли ка је уокви ре на, у об ли ку ћи ри лич ног сло ва П, ни-
зом ко ји фор ми ра ју сти ли зо ва ни мо ти ви цве то ва са ли сти ћи ма, у са ви је ним ли ни ја ма ко је 
се до ди ру ју. Мо ти ви цве то ва у гор њим угло ви ма су ве ћи од оста лих. Ку ва ри ца је по ру бље-
на оба ме том, ду плим на из ме нич но кра ћим и ду жим бо дом. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним 
сло ви ма у јед ном пра вом ре ду:
 Јошсамкуварицамалазатонезнамштодакувамсада. 

16. Ку ва ри ца (зид ни ца), инв. бр. Е–171
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, бо дом по кр сти це и 
за и глач ки. Ве зла На та ли ја Не сто ро вић 
(1928–2012), рођ. То до сић из Љу би жда, у 
око ли ни При зре на, до се ље на у Аран ђе ло-
вац 1981. го ди не; Му зе ју по кло ни ла ње на 
ћер ка Ол га Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. 
го ди не. Ди мен зи је су 77,5 х 62,5 cm. Опис: 
На плат ну је из ве зен при каз де вој чи це ис-
пред зи да ног шпо ре та ко ји се на ла зи на 
ле вој стра ни. На шпо ре ту сто је по су де за 
ку ва ње је ла. Де вој чи ца ко ја сто ји по ред шпо ре та оде ве на у ха љи ну пре ко ко је је ве за на 
ке це ља са ма лим џе пом на ле вој стра ни. На гла ви има ку вар ску ка пу. У де сној ру ци др жи 
вар ја чу ко јом ме ша је ло у по су ди са ду гач ком др шком ко ју при др жа ва ле вом ру ком. На де-
сној стра ни је ку хињ ски сто, пре кри вен столња ком, на ко јем сто ји по кло пље на по су да са 
сто пом и ка ши ка по ред. Чи та ва сли ка уокви ре на је сти ли зо ва ним ли ни ја ма и фло рал ним 
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ор на мен ти ма – сти ли зо ва не гран чи це и цве ти ћи. Ку ва ри ца је по ру бље на рас тег ну том по-
кр сти цом. Текст је ис пи сан ла ти нич ним сло ви ма у јед ном пра вом ре ду:
 Zaudajunijezrela,kojaneznasprematjela. 

17. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
пла вим кон цем, за и глач ки и бо дом рас тег-
ну те по кр сти це. Ве зла вла сни ца Ра дин ка 
Ми ло ва но вић (1944) из Аран ђе лов ца, рођ. 
Мар ко вић у Бре зов цу. Ди мен зи је су 78,5 х 
51,5 cm. Опис: У цен трал ном де лу плат на 
ле во је из ве зен при каз же не ко ја сто ји по-
ред зи да ног шпо ре та, ко ји је с де сне стра-
не, и при пре ма гу ску за пе че ње. Же на је 
оде ве на у ха љи ну крат ких ру ка ва ко ји се 
за вр ша ва ју кар не ри ма и опа са на је ке це љом. У де сној ру ци др жи нож, а у ле вој ви љу шку 
за бо де ну у гу ску, ко ја је у пле ху на плот ни шпо ре та. На шпо ре ту су отво ре на вра та рер не. 
Сли ку, са до ње стра не, уокви ру је сти ли зо ва на ло зи ца ко ја се пру жа пре ма боч ним стра на-
ма. На сре ди ни је са ви је на у ма њи круг, а пре ма стра на ма на њој су гра не са по три ја бу ке и 
по две гра не са три тре шње. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом рас тег ну те по кр сти це. 

18. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–173
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем бо дом за иглу и по-
кр сти це. Ве зла Бог дан ка Ра ко њац (1938) 
из Аран ђе лов ца, рођ. Сто ја но вић у ме сту 
Га бров ни ца (оп шти на Кња же вац); Му зе-
ју по кло ни ла 2013. го ди не. Ди мен зи је су 
89,5 х 57 cm. Опис: Цен трал ну сли ку чи ни 
из ве зе на пред ста ва две ју же на у ку хи њи. 
Де сно је зи да ни шпо рет на ко јем је по кло-
пљен ло нац и ве ли ка плит ка шер па са го то вим је лом. Же на крат ке ко се, с лан чи ћем око 
вра та и опа са ном ке це љом (има ма ли џеп с ле ве стра не) пре ко ха љи не, сто ји иза шпо ре та и 
у ле вој ру ци др жи ви љу шку ко јом ва ди го то во је ло. У де сној ру ци др жи вар ја чу ко јом си-
па спре мље но је ло у та њир на по слу жав ни ку ко ји др жи дру га же на, ле во од шпо ре та. Она 
има ду жу, пу ште ну ко су и опа са на је ке це љом у стру ку, пре ко ха љи не. Са обе ру ке др жи 
по слу жав ник, на ко јем су фла ша, та њи ри и дру ге по су де. Скроз ле во, на по ду сто ји ко фа 
за во ду. Сли ка је уокви ре на, од о зго и боч но, сти ли зо ва ном ло зи цом са бу ке ти ћи ма цве ћа 
и све то уком по но ва но je са из ве зе ном „ис пре ки да ном по кр сти цом“ у два ре да. Ку ва ри ца 
је по ру бље на по кр сти цом. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном пра вом ре ду:
 Женакадмужамази,онаиручакпази
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19. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–197
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
кон цем цр ве не бо је, бо дом за иглу, по кр-
сти це, пу жи ћа (шу шкав ци) и рав ним бо-
дом. Ве зла Еми ли ја Та дић (1941) из Аран-
ђе лов ца, ро дом из Бла ца; Му зе ју про да ла 
Рад ми ла Ми лин ко вић из Аран ђе лов ца 
2013. го ди не. Ди мен зи је су 86 х 59,5 cm. 
Опис: У до њој по ло ви ни плат на је кру жни 
ме да љон у ко ме је из ве зе на пред ста ва две-
ју же на, опа са них ке це ља ма пре ко ха љи-
на. Же на са ле ве стра не сто ји за шпо ре том и ме ша ру чак вар ја чом ко ју др жи у ле вој ру ци, 
док де сном ру ком при др жа ва ду гач ку др шку по су де. Дру га же на, ко ја је у пр вом пла ну, 
окла ги јом раз ви ја те сто на ку хињ ском сто лу. Сли ка је уокви ре на сти ли зо ва ном ло зи цом 
са ли сти ћи ма и цве то ви ма: ма њи су шу шкав ци, а три ве ћа цве та су по ста вље на у гор ње 
угло ве и на сре ди ну гор њег де ла ло зи це. Остављен је про стор из ме ђу ло зи це и ме да љо на 
за текст. Ку ва ри ца је по ру бље на рет ким оба ме том. Текст је ис пи сан, с гор ње стра не ме-
да љо на, ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном по лу луч ном ре ду:
 Пријатан Ручак:

20. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–176
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из-
ве ден цр ве ним и ро зе кон ци ма, бо дом 
за иглу и тех ни ком рав ног бо да. Ве зла 
Љу би ца Ву јић (1920–2011), рођ. Мар тић 
из се ла Ми о чић, из ме ђу Кни на и Др ни-
ша, пре се ље на на Ко со во, а по сле Дру гог 
свет ског ра та у Ко сто лац; Му зе ју по кло-
нио њен унук Сло бо дан Ву јић из Аран-
ђе лов ца. Ди мен зи је су 76,5 х 49 cm. Опис: 
С ле ве стра не плат на из ве зен је при каз де вој ке, ду ге пу ште не ко се, одеве не у ти рол ску 
но шњу, ко ја ми ри ше ру же. Оста так плат на ис пу ња ва ве ли ка сти ли зо ва гра на са рас-
цве та лим ру жа ма и ње ним пу пољ ци ма. Иза де вој ке је је дан леп тир. Ку ва ри ца је по-
ру бље на бо дом за иглу. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма, из над сли ке – ви ше у 
де сну стра ну, у три пра ва ре да:
 Нисамвиладазбијам
 облакеВећдевојка
 дагледампредасе
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21. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–165
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, за и глач ки и тех ни-
ком по кр сти це. Ве зла Ја вор ка Га ври ло вић 
(1950) из Вр би це, рођ. Пе ри шић у Стој-
ни ку; Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка Ми-
лан ка Жи ва но вић из Аран ђе лов ца 2013. 
го ди не. Ди мен зи је су 79 х 63,5 cm. Опис: 
У цен трал ном де лу из ве зе на је пред ста-
ва же не и му шкар ца ка ко за гр ље ни се де 
на клу пи са на сло ном. Же на је оде ве на у 
ти рол ску ха љи ну пре ко ко је је, у стру ку, 
ве за на крат ка ке це ља, а де сну но гу је пре кр сти ла пре ко ле ве. С ње не ле ве стра не се ди му-
шка рац у оде лу, са кра ва том ве за ном око вра та. Де сном ру ком за гр лио је же ну, а ле вом 
ру ком др жи ње ну де сну ру ку. С до ње стра не, сли ка је оиви че на из над тек ста, сти ли зо ва-
ном ло зи цом ко ја се са стра на за вр ша ва гран чи ца ма с ли шћем. С гор ње стра не, чи та ва 
сли ка уокви ре на је у об ли ку ћи ри лич ног сло ва П, ни зом ко ји фор ми ра ју сти ли зо ва ни 
мо ти ви цве то ва са ли сти ћи ма, у са ви је ним ли ни ја ма ко је се до ди ру ју. Мо ти ви цве то ва у 
гор њим угло ви ма су ве ћи од оста лих. Ку ва ри ца је по ру бље на по кр сти цом. Текст је ис пи-
сан ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да:
 Свестелепеаликаотиниједнаније
 Тебеволимзатебемисрцебије

22. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
цр ве ним кон цем, за и глач ки и тех ни ком 
рав ног бо да. Ве зла Де сан ка Стан ко вић 
(1921–2004), рођ. Ни ки то вић из Бу ко ви-
ка; у вла сни штву Ра до са ва Стан ко ви ћа 
из Бу ко ви ка. Ди мен зи је су 84 х 50,5 cm. 
Опис: У сре ди ни овал ног ме да љо на из ве-
зен је при каз мла де де вој ке, опа са не цвет-
ном ке це љом пре ко ха љи не, ко ја у ру ка ма др жи ку хињ ску кр пу. Она је ле ђи ма окре ну та 
зи да ном шпо ре ту, из ве зе ном на ле вој стра ни плат на, на ко јем сто ји по кло пљен ло нац и 
ван гла са уре ђе ном гу ском. Ис пред шпо ре та је овал на плит ка кор па са упо ла про су тим 
по вр ћем (кром пир и шар га ре па). С де сне стра не на ла зи се из ве зе на по ли ца на че ти ри 
но га ра, на ко јој сто је две др ве не по су де за во ду (бу це), бо кал и лон че. Ис пред по ли це, 
пре ма де вој ци окре ну та на ла зи се мач ка са ма шном око вра та и по диг ну том пред њом 
де сном ша пом. Иви це ме да љо на су од за ви је них по лу луч них ли ни ја, а на сре ди ни до ње 
ли ни је на ла зе се три сти ли зо ва на цве та и по два ли ста са стра не. Чи тав ме да љон упот пу-
њен је, с обе боч не стра не, сти ли зо ва ним ор на мен том на ко ји се на сла ња ју ви со ке кор пе 
са др шка ма пу не во ћа. Ку ва ри ца је ма шин ски по ру бље на. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним 
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сло ви ма из над и по ред сли ке, у три пра ва ре да (у тре ћем ре ду реч кога је у окви ру сли ке и 
на ла зи се, ли ниј ски, из ме ђу дру гог и тре ћег ре да, али тек сту ал но при па да тре ћем ре ду):
                 ДобромБогу
 јасемолим, дамидаде
 мужакогаволим. 

23. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–192
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
пла вим кон цем, тех ни ком бо да за иглу, 
рав ног бо да и рас тег ну те по кр сти це. Плат-
но тру ко ва ла Бој ка Мар ко вић из Ко пља ра, 
а ве зла Бо сиљ ка Алек сан дро вић (1940) из 
Вин че, рођ. Ан дро вић у Бе ло сав ци ма. Му-
зе ју по кло ни ла Бо сиљ ки на ћер ка Би ља на 
Пе тро вић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. 
Ди мен зи је су 80 х 55 cm. Опис: У овал ном 
ме да љо ну из ве зе на је пред ста ва мла ди ћа и 
де вој ке у хо ланд ској но шњи, ко ји се на ла зе у со би. На сре ди ни је сто ли ца, по крај ко је су 
изу ве не клом пе, на ко јој се ди де вој ка и у де сној ру ци др жи огле да ло. С ње не ле ве стра не 
сто ји мла дић ко ји јој на ме шта ко су и огла вље. Крај ње де сно сто ји ни ска сто ли чи ца – ша-
мли ца, а иза њих дво је по ли ца на ко јој су две сак си је цве ћа. Ле во, у ћо шку со бе је ма ња 
по ли ца на ви со ким но га ри ма са јед ном сак си јом цве ћа. Из над те по ли це на зи ду је ока чен 
пор трет ура мљен у овал ни рам. Кроз отво ре на вра та со бе, крај ње ле во, ви ди се у дру гој 
про сто ри ји про зор, са за ве сом и дра пе ри ја ма, као и сто пре кри вен стол ња ком. Чи та ва 
сли ка је упот пу ње на са цвет ним мо ти ви ма у угло ви ма плат на. Ку ва ри ца је по ру бље на рас-
тег ну том по кр сти цом. Текст је ис пи сан, из над и ис под сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у два 
ре да – гор њи по лу луч ни, а до њи прав:
 ДобромБогујасемолим,
 дамидадемужакогаволим.

24. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–161
Па муч но фа брич ко штам па но плат но. 
Ку ва ри цу је по ру би ла Ми ле на Јо ва но вић 
(1940) из Вен ча на, рођ. Пе тро вић у Ве ли-
кој Иван чи; Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка 
Ве ра То шић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. 
Ди мен зи је су 81,5 х 49 cm. Опис: На сли ци 
је љу би ча стом бо јом од штам пан у пр вом 
пла ну зи да ни шпо рет на ко јем су раз не по-
су де и теп си ја са пе че ним пи ле том. Иза шпо ре та је му шка рац у све ча ном оде лу и леп тир 
ма шном око вра та, ко ји је за гр лио же ну око стру ка, док она у ру ка ма др жи по слу жав ник 
са хра ном (пе че но пи ле), фла ша ма пи ћа и ча шом. За гр ље ни пар је по лу про фил но окре нут, 
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та ко да им се ви де ли ца и ле ве ру ке. Иза њих, де сно сто ји ку хињ ски сто на ко јем је чи ни ја 
са ви со ком сто пом пу на во ћа. Штам па ни при каз је, од гор њих иви ца шпо ре та, оиви чен 
по лу луч ном сти ли зо ва ном ли ни јом ко ја се са сто ји од на из ме нич них кру жи ћа и зе ле ном 
бо јом по пу ње них ма лих елип са. Од тих угло ва шпо ре та, ле во и де сно, пру жа се гра на са 
ли сти ћи ма и рас цве та лом ру жом. Ис под обе ру же је по је дан цвет са гран чи ца ма са обе 
стра не, на ко ји ма су по два ли ста. Из над ру жа је по је дан бу кет од три цве ти ћа. Гра не и 
ли сто ви су штам па ни зе ле ном бо јом, а ру же и цве то ви ни јан си ра ном цр ве но-ро зе бо јом. 
Ку ва ри ца је по ру бље на пла вим кон цем, бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст је од штам пан 
љу би ча стом бо јом ла ти нич ним сло ви ма, из над сли ке, у јед ном пра вом ре ду:
 Nijeblagonisrebronitzlato,većjeblagoštojesrcudrago.

25. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–156
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден ра зно бој ним кон ци ма (цр ве ни, жу ти, 
пла ви, зе ле ни, љу би ча сти, ро зе, цр ни и ме-
ли ра ни жу ти), за и глач ки и тех ни ком рав-
ног бо да. Ве зла Ду шан ка Ми ле тић (1943) 
из Ву ко са ва ца, рођ. Бр кић у Гор њој Тре-
шње ви ци; Му зе ју по кло ни ла 2005. го ди не. 
Опис: На плат ну је из ве зе на пред ста ва же не и му шкар ца ко ји се ру ку ју. С ле ве стра не је 
же на оде ве на у фал та ну ха љи ну пре ко ко је је опа са ла ке це љу. Ле ву ру ку је ста ви ла на му-
шкар че ва ле ђа, док се де сном, на ко јој је руч ни сат, ру ку је с њим. Му шка рац је у оде лу, са 
кра ва том ве за ном око вра та и ше ши ром и шта пом у ле вој ру ци. Они су у по кре ту из ме ђу 
две др ве не огра де ко је су упот пу ње не зи да ним сти ли зо ва ним сту бо ви ма, са по сто љем, на 
чи јим вр хо ви ма су ва зе ра зно бој ног цве ћа и ли шћа. У до њим угло ви ма су сти ли зо ва ни мо-
ти ви ко је чи не по два цве та и ли сто ви. Ди мен зи је су 90,5 х 48,5 cm. Ку ва ри ца је по ру бље на 
упре де ним жу тим и цр ве ним кон цем, тех ни ком за иглу. Текст је ис пи сан, ис под сли ке, ћи-
ри лич ним сло ви ма у јед ном пра вом ре ду:
 Успелаженидба,правајесрећа.

26. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–175
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из-
ве ден ра зно бој ним кон ци ма (на ран џа-
сти, бра он, пла ви, цр ни, окер и зе ле ни), 
тех ни ком по кр сти це, рав ног и пу ње ног 
бо да, као и бо дом оба ме та. Ве зла са 20 
го ди на Си бин ка Сто ји чић (1949), пи ја-
ни ста из Бе о гра да, ко ја има ви кен ди цу у 
Вр би ци; Му зе ју по кло ни ла 2013. го ди не. 
Ди мен зи је су 81 х 56 cm. Опис: На сре ди-
ни плат на је из ве зен овал ни ме да љон ко ји чи не сти ли зо ва ни фло рал ни мо ти ви, гра-
на са ли сти ћи ма и рас цве та лим ру жа ма на гор њој и до њој сре ди ни гра не. У овал ном 
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ме да љо ну из ве зе на је пред ста ва же не, с ле ве, и му шкар ца, с де сне стра не, у за гр ља ју. 
Ме да љон је с гор ње стра не уокви рен из ве зе ним ква дра ти ма у ко ји ма су из ве зе ни раз-
ли чи ти цвет ни мо ти ви. Ку ва ри ца је по ру бље на оба ме том у об ли ку пра вил ног сло ва П, 
пла вим кон цем гор ња, а цр ве ним до ња иви ца. Текст је ис пи сан, ис под сли ке, ћи ри лич-
ним сло ви ма у јед ном по лу луч ном ре ду:
 Запољубацједанврео,даобихтиживотцео. 

27. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–195
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, бо дом за иглу, тех-
ни ком рав ног бо да и оба ме та. Ве зла 
Ми ли на Ја ко вље вић (1932), рођ. Мак си-
мо вић из Ту ле жа; Му зе ју про да ла ње на 
ћер ка Рад ми ла Ми лин ко вић из Аран-
ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 75 х 
55 cm. Опис: Цен трал но ме сто на плат ну 
за у зи ма из ве зен ле ви про фил мла де же-
не ко ја око гла ве има ве за ну ужу тра ку с 
цве том. Сли ка је уокви ре на с до ње стра не сти ли зо ва ном гра ном са цве то ви ма и ли сти-
ћи ма. Ку ва ри ца је по ру бље на тро стру ким ре ђим оба ме том. Текст је ис пи сан ћи ри лич-
ним сло ви ма у три пра ва ре да и то два из над, а је дан ис под сли ке, с тим да су 2. и 3. ред 
ис пре ки да ни, јер „ула зе“ у сли ку: 
 Илмидрагипишиилнемојникададоћи.
 тешкомите  јечекати.
 уовојтужној  пустојноћи.

28. Ку ва ри ца (зид ни ца), инв. бр. Е–169
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, тех ни ком за иглом, 
рав ног бо да, по кр сти це и оба ме та. Ве зла 
На та ли ја Не сто ро вић (1928–2012), рођ. 
То до сић из Љу би жда, у око ли ни При зре-
на, до се ље на у Аран ђе ло вац 1981. го ди-
не; Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка Ол га 
Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди-
мен зи је су 75 х 62,5 cm. Опис: У из ве зе-
ном сти ли зо ва ном ра му од де вет ква дра-
та, у ко ји ма су бу ке ти ћи цве ћа, изв езена 
је представа де вој ке (ле во) и мла ди ћа (де сно) с ду гач ком тра ком у ру ка ма, ко јом су 
оба ви је ни. У пр вом пла ну је де вој чи на ле ва и мла ди ће ва де сна но га, док игра ју на род-
ну игру. Обо је су одеве ни у ти рол ску но шњу и де вој ка има ка пи цу на гла ви, а мла дић 
ше шир. Ку ва ри ца је по ру бље на рас тег ну том по кр сти цом. 
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29. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
бор до-љу би ча стим кон цем, тех ни ком за и-
глач ки, а оквир око њих ме ли ра ним љу би-
ча стим кон цем, тех ни ком по кр сти це. Ве-
зла Ан ге ли на Ми ха ји ло вић (1914–1983) из 
Аран ђе лов ца, рођ. Об ра до вић у Ора шцу; 
у вла сни штву ње не ћер ке Ми лан ке Јев тић 
Ми це из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 80,5 х 
57 cm. Опис: У из ве зе ном ра му од два ре да 
сти ли зо ва них ни зо ва тро у гло ва из ве де на је 
пред ста ва же не (де сно) и му шкар ца (ле во) ко ји пле шу. Ње на ле ва ша ка је у ње го вој де сној. 
Му шка рац је у оде лу са пр слу ком и кра ва том око вра та, а же на је опа са на крат ком ке це љом 
пре ко ха љи не. Ку ва ри ца је ма шин ски по ру бље на (по руб око 3,5 cm).

30. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–153
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (бор до, цр ве ни, ро-
зе, пла ви, бле до зе ле ни, окер, жу ти и цр ни), 
тех ни ком бода за иглу, цвет ног и рав ног бо-
да и оба ме том. Ве зла Да ни ца Ди мић (1924–
2010) из Но вог Ми ло ше ва, Ба нат, до се ље на 
17. апри ла 1956. го ди не у Аран ђе ло вац; Му-
зе ју по кло ни ла 2006. го ди не. Ди мен зи је су 
81,5 х 53,5 cm. Опис: Из ве зе на је пред ста ва 
ју тар њег уми ва ња. Мај ка, ле во, косe скупљенe у пун ђу на по тиљ ку, опа са на ке це љом пре ко 
ха љи не, у де сној ру ци др жи са пун, а ле вом ру ком из бо ка ла по ли ва во дом си на оде ве ног у 
крат ке пан та ло не са тре ге ри ма пре ко ма ји це. Он сто ји с де сне стра не сто ла, са фи о ком, на 
ко јем је ла вор. ћер ка (де сно) бри ше ру ке о пе шкир. Она је у ком би не зо ну и с ве ли ком ма-
шном у ко си. Сли ку уокви ру ју сти ли зо ва не цвет не гра не. Иви це ку ва ри це су у ви ду јед на ких 
цак ни об ра ђе не бо дом гу стог оба ме та. Текст је ис пи сан, ис под сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма 
у јед ном пра вом ре ду (из ме ђу сва ке ре чи је по је дан цвет):
 РукарукумијеОбразобадвије

31. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–160
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
цр ве ним кон цем, тех ни ком за и глач ки 
и рав ног бо да. Ве зла Ми ле на Јо ва но вић 
(1940) из Вен ча на, рођ. Пе тро вић у Ве ли-
кој Иван чи; Му зе ју по кло ни ла ње на ћер-
ка Ве ра То шић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи-
је су 72 х 41 cm. Опис: У цен трал ном де лу 
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плат на из ве зен је при каз бо ка ла у ла во ру. Бо кал и ла вор су укра ше ни сти ли зо ва ним ор-
на мен ти ма. Сли ка је по лу луч но са гор ње стра не оиви че на сти ли зо ва ним ге о ме триј ским 
ор на мен ти ма и на кра ју гран чи ца ма с ли сти ћи ма и цве ти ћи ма. У гор њим угло ви ма „ра-
ма“ су при ка зи де вој ке (ле во) и мла ди ћа (де сно), оде ве них у ти рол ску но шњу. Ку ва ри ца 
је ма шин ски по ру бље на. Текст је ис пи сан, из над бо ка ла, ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном 
по лу луч ном ре ду (пре ки ну том на сре ди ни):
 Рукарукумије образобадвије 

32. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–164
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, тех ни ком за и глач-
ки (за иглу). Ве зла Ми лан ка Бла го је вић 
Ми ца на (1957) из Аран ђе лов ца, рођ. 
Бо шко вић у Ко пља ри ма; Му зе ју по кло-
ни ла 2013. го ди не. Ди мен зи је су 65 х 44 
cm. Опис: У цен трал ном де лу плат на из-
ве зен је мо тив бо ка ла, укра шен цвет ном 
гра ном, ко ји сто ји у ла во ру. Ис под то га 
је цвет и по јед на сти ли зо ва на цвет на гра на ко је се пру жа ју пре ма боч ним стра на ма. 
Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом за иглу. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном 
по лу луч ном ре ду из над сли ке:
 Рукарукумијеобразобадвије 

33. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–167
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, тех ни ком бо да за 
иглу, по кр сти це, рав ног бо да и оба ме-
та. Ве зла Су за на Тов чар (1938–1996) из 
Вр шца; Му зе ју по кло ни ла 2013. го ди не 
ње на ћер ка Ве ра Фе хер из Пан че ва ко ја 
по се ду је ви кен ди цу у Вр би ци. Ди мен зи-
је су 71,5 х 54,5 cm. Опис: У цен трал ном 
де лу плат на из ве зен је при каз бо ка ла у 
ла во ру, који су укра ше ни сти ли зо ва ним 
ор на мен том ло зи це. Из над сли ке из ве-
зен је је дан низ сти ли зо ва них ге о ме триј ских и фло рал них мо ти ва, а с обе стра не су по 
две гра не са ли сти ћи ма. Иви ца је об ра ђе на бо дом оба ме та у ви ду пра вил ног сло ва П. 
Текст је ис пи сан у до њем де лу ку ва ри це ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном ре ду и то – пр-
ва реч у пра вом ре ду, а дру га – у ко сом ре ду: 
 Добро Јутро.
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34. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–189
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
пла вим кон цем, тех ни ком бо да за иглу, 
по кр сти це, рав ног бо да и оба ме та. Ве зла 
Ана Ма тић (1937) из Аран ђе лов ца, рођ. 
Па нић у Ко тра жи (Стра га ри); Му зе ју по-
кло ни ла 2013. го ди не. Ди мен зи је су 80 х 
73 cm. Опис: У цен трал ном де лу плат на 
из ве зен је при каз бо ка ла у ла во ру, који су 
укра шени сти ли зо ва ним цвет ним ор на-
мен ти ма. Уз сам при каз, с гор ње и боч них 
стра на, из ве зе ни су сти ли зо ва ни ге о ме триј ски и фло рал ни мо ти ви. Чи та ву сли ку уокви-
ру је сти ли зо ван ши ри рам у ви ду сло ва П са из ву че ним гор њим угло ви ма. Осим сти ли-
зо ва них ге о ме триј ских сит них мо ти ва, рам упот пу њу ју мо ти ви ру жа: с боч них стра на 
по јед на, у гор њим угло ви ма по јед на ве ћа ру жа и две ру же на сре ди ни гор ње стра не 
ра ма. Иви ца је ма шин ски по ру бље на. Текст је ис пи сан, у до њем де лу ку ва ри це – ис под 
ла во ра, ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном пра вом ре ду: 
 ДоброЈутро!

35. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим и цр ве ним кон ци ма, тех ни-
ком бо да за иглу. Ве зла Бран ка Јо ва но вић 
(1938) из Бла зна ве, рођ. Ерић у Љу би чев-
цу; у вла сни штву Би ља не Кр сто је вић из 
Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 70,5 х 56 cm. 
Опис: У цен трал ном де лу плат на из ве зен 
је при каз бо ка ла у ла во ру. Ла вор је укра-
шен ли ни ја ма, а бо кал цвет ном гра ном 
(цр ве ним кон цем из ве зе на). Око сли ке 
из ве зен је, с обе стра не, уга о ни фриз од 
сти ли зо ва них фло рал них мо ти ва, где до ми ни ра ју по три цве та на до њим кра је ви ма. Ку-
ва ри ца је по ру бље на ма шин ски. Текст је ис пи сан у гор њем де лу ку ва ри це, с јед не и дру ге 
стра не бо ка ла, ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном пре ки ну том ре ду:
 Добро јутро!

36. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–194
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, бо дом по кр сти це, за иглу и 
оба ме том. Ве зла Ми ли на Ја ко вље вић (1932), рођ. Мак си мо вић из Ту ле жа; Му зе ју про-
да ла ње на ћер ка Рад ми ла Ми лин ко вић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 77 
х 60,5 cm. Опис: У цен трал ном де лу плат на из ве зен је при каз бо ка ла у ла во ру. Ла вор 
је укра шен ли ни ја ма, а бо кал сти ли зо ва ним цвет ним мо ти вом. Око сли ке из ве зен је 
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рам у об ли ку сло ва П, са чи њен од две 
пра ве ли ни је, из над ко јих су сти ли зо ва-
ни сит ни ром бо ви, а на и из ме ђу ли ни ја 
су сти ли зо ва ни мо ти ви ру жа. Из два ја ју 
се овал ни ме да љо ни, у гор њим угло ви ма 
ра ма, с ру жа ма ра ђе ним дру гом тех ни-
ком бо да у од но су на оста ле. Ку ва ри ца је 
по ру бље на не јед на ким оба ме том. Текст 
је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у два 
ре да – из над бо ка ла у по лу луч ном, а ис-
под ла во ра у пра вом ре ду: 
 Свакидандозореране
 сунцесрећенектисване

37. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
пла вим кон цем, бо дом за иглу, по кр сти-
це и оба ме та. Ве зла Ве ра Не дељ ков (1910–
1982), рођ. Ара ђа нин из Са мо ша, код 
Пан че ва; у вла сни штву ње не се стри чи не 
На та ше Ми ло ва но вић ко ја се 1968. го ди не 
из Са мо ша до се ли ла у Аран ђе ло вац. Ди-
мен зи је су 78 х 53 cm. Опис: У цен трал ном 
де лу плат на из ве зен је при каз бо ка ла у ла-
во ру. Ла вор и бо кал су укра ше ни фри зом од сти ли зо ва них ор на ме на та (низ кр сти ћа?). 
Из гор њих угло ва плат на пру жа ју се цвет не ло зи це пре ма сре ди ни гор ње иви це, где се 
и до ди ру ју ли сто ви ма. Дру ги крај ло зи ца сло бод но се спу шта низ боч не стра не и за вр-
ша ва гра ном са ли сти ћи ма. Ку ва ри ца је по ру бље на не јед на ким, на из ме нич но гу шћим и 
ре ђим, бо дом оба ме та. 

38. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–159
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден цр ве ним кон цем, бо дом по кр сти-
це, за иглу и бо дом па пра ти. Ве зла Ива-
на Ар се ни је вић (1927–2002), рођ. Јо шић 
из Про го ре ла ца; Му зе ју по кло ни ла ње на 
ћер ка Рад ми ла Ра до ва но вић из Аран ђе-
лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 84 х 49,5 
cm. Опис: На сре ди ни плат на из ве зен је 
приказ бо ка ла у ла во ру, који су укра шени сти ли зо ва ним фло рал ним мо ти ви ма. Из над 
бо ка ла је сти ли зо ван мо тив ру же ко ја је по ве за на са ве ћим цвет ним бу ке ти ма у гор њим 
угло ви ма. Од њих се до ле спу шта по јед на гра на. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом за иглу, 
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али у ви ду цак ни. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у три пра ва ре да та ко да је пр ви 
део по ру ке из ве зен с ле ве стра не, а дру ги део по ру ке с де сне стра не цен трал ног мо ти ва: 
 Ладнавода  Умисе
 добро  типаћу
 прија   ија.

39. Ку ва ри ца
Па муч но до ма ће тка но, та ње, плат но. 
Вез је из ве ден бор до и цр ве ним кон ци-
ма, тех ни ком бода за иглу и рав ног бо-
да. Ве зла Зор ка Пе тро вић (1914–1989) из 
Вен ча на, рођ. Ан дрић у Да ро са ви; у вла-
сни штву ње не уну ке Ве сне Јо ви чић из 
Ра ни ло ви ћа. Ди мен зи је су 76 х 49,5 cm. 
Опис: У цен трал ном де лу плат на из ве зен 
је при каз бо ка ла у ла во ру, који су укра-
шени сти ли зо ва ним ор на мен том ло зи це. При каз је уокви рен из ве зе ном ло зи цом са 
ли сти ћи ма и цве то ви ма не јед на ко гру пи са ним. У угло ви ма су по че ти ри цве та, на сре-
ди ни гор њег де ла ло зи це су три цве та, а из ме ђу ових бу ке ти ћа су по два раз дво је на 
цве та на ло зи ци. Иви це ку ва ри це су об ра ђе не бо дом гу стог оба ме та ко ји пра ви цак не 
раз ли чи тих ве ли чи на. Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да, с тим 
што је пр ви ред у скло пу сли ке по де љен ле во и де сно од бо ка ла, а дру ги ред је у на став-
ку „ра ма“ од ло зи це и пра ти до њу иви цу ку ва ри це: 
 Ладнавода таприја.
 Умисетипаћуаја.

40. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но ко је ни је 
стан дар ног об ли ка – луч но су ис кро је-
ни гор њи угло ви пра во у га о ног плат на!? 
Вез је из ве ден цр ве ним кон цем, бо дом 
за иглу. Ве зла Ан ге ли на Ми ха ји ло вић 
(1914–1983) из Аран ђе лов ца, рођ. Об-
ра до вић у Ора шцу; у вла сни штву ње не 
ћер ке Ми лан ке Јев тић Ми це из Аран ђе-
лов ца. Ди мен зи је су 74,5 х 54 cm. Опис: 
У цен трал ном де лу плат на из ве зен је 
при каз бо ка ла у ла во ру, који су укра шени сти ли зо ва ним ор на мен том ло зи це. При каз 
је уокви рен из ве зе ном ло зи цом са ли сти ћи ма и цве то ви ма не јед на ко гру пи са ним. У 
угло ви ма су по че ти ри цве та, на сре ди ни гор њег де ла ло зи це су три цве та, а из ме ђу 
ових бу ке ти ћа су по два раз дво је на цве та на ло зи ци. Ку ва ри ца је ма шин ски по ру бље на. 
Текст је ис пи сан ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да, с тим што је пр ви ред у скло-
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пу сли ке по де љен ле во и де сно од бо ка ла, а дру ги ред је у на став ку „ра ма“ од ло зи це и 
пра ти до њу иви цу ку ва ри це: 
 Ладнавода таприја,
 Умисетипаћуија.

41. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (цр ве ни, ме ли ра ни 
цр ве ни, пла ви, ме ли ра ни пла ви, све тло-
љу би ча сти, љу би ча сти и зе ле ни), бо дом за 
иглу (за и глач ки), по кр сти це и тех ни ком 
пу ње ног и рав ног бо да. Ве зла Жив ка Дра-
го вић (1925–2011) из Бре зов ца, рођ. Ста-
ни ми ро вић у Јар ме нов ци ма; у вла сни штву 
ње не ћер ке Ра дин ке Ми ло ва но вић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 81,5 х 49 cm. Опис: У цен-
трал ном де лу плат на из ве зен је при каз бо ка ла у ла во ру, ко ји су укра ше ни сти ли зо ва ним 
ор на мен том ло зи це. При каз је уокви рен бо га то из ве зе ном по лу луч ном ло зи цом са на из ме-
нич но по ста вље ним ли сти ћи ма и цве то ви ма. У угло ви ма и на сре ди на ма боч них стра на су 
по три цве та и три ли ста на ве ћој гран чи ци. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом по кр сти це у ви ду 
сти ли зо ва ног ге о ме триј ског ра ма. Текст је ис пи сан, у окви ру сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у 
два пра ва ре да, с тим што је пр ви део по ру ке с ле ве, а дру ги део с де сне стра не бо ка ла: 
 Умиседраги  Убришиобраз
 мој   твој.

42. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (пла ви, зе ле ни, љу-
би ча сти, бор до, цр ве ни, све тло цр ве ни, ро-
зе и жу ти), тех ни ком бо да за иглу, рав ног 
и пу ње ног бо да и тех ни ком оба ме та. Ве зла 
Де сан ка Стан ко вић (1921–2004), рођ. Ни-
ки то вић из Бу ко ви ка; у вла сни штву Ра до-
са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. Ди мен зи је су 
69 х 58 cm. Опис: На сре ди ни плат на из ве-
зен је при каз бо ка ла и ла во ра, који су укра-
ше ни мо ти вом ша ре ног цве ћа. Цен трал ну 
сли ку уокви ру ју две сти ли зо ва не гра не са ра зно бој ним цве ћем ко је се по лу луч но од сре ди не 
до ње стра не пру жа ју ле во и де сно. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом оба ме та у об ли ку не пра-
вил ног сло ва П. Текст је из ве зен ла ти нич ним сло ви ма у два пра ва ре да, с тим што је пр ви ред 
из над сли ке, а дру ги се де ли ле во и де сно од бо ка ла: 
 Zaštomivodumutiš?Kaddrugu
 curu  ljubiš!
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43. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (пла ви, све тло пла-
ви, ме ли ра ни ро зе, цр ве ни, жу ти и све-
тло зе ле ни), тех ни ком бо да за иглу. Ве зла 
Де сан ка Стан ко вић (1921–2004), рођ. Ни-
ки то вић из Бу ко ви ка; у вла сни штву Ра до-
са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. Ди мен зи је 
су 80 х 61 cm. Опис: Из ве зе на пред ста ва 
кра љев ске по ро ди це Ка ра ђор ђе вић. Ле во 
је кра љи ца Ма ри ја ко ја се ди у кра љев ској 
сто ли ци, с на ки том на гру ди ма и ди ја де мом на гла ви. Де сно је краљ Алек сан дар у сто је ћем 
ста ву, оде вен у вој нич ку уни фор му с ме да ља ма на гру ди ма и са бљом за по ја сом. У сре ди ни 
је њи хов син Пе тар. По ред кра љи чи не гла ве је из ве зе но ћи ри лич но сло во М, а из над гла ве 
мла дог пре сто ло на след ни ка ћи ри лич но сло во П. Крај ње де сно, иза кра ља из ве зе на је цр-
ква. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом за иглу. 

44. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–174
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (пла ви, све тло пла-
ви и жу ти), тех ни ком бо да за иглу, рас-
тег ну те по кр сти це и пу ње ног бо да. Ве зла 
Ми ли ца Пан те лић (1928–1998), рођ. Но-
ва ко вић из Гор ње Ша тор ње, по сле уда је 
(1949) пре се ли ла се у Бе о град, а од 1955. 
го ди не жи ве ла у Аран ђе лов цу; Му зе ју по-
кло ни ли њен син и сна ха, Зо ран и Ми ли ца 
Пан те лић Миц ка 2013. го ди не. Ди мен зи је су 77 х 53,5 cm. Опис: На сре ди ни плат на из ве зе-
на је пред ста ва две ју де во ја ка ко је се де на клу пи и мла ди ћа ко ји сто ји ис пред њих, а у ле вој 
ру ци др жи туф на сту ма ра ми цу. Сво тро је оде ве но је у хо ланд ску но шњу. У гор њим угло-
ви ма су из ве зе на по три цве та (у сре ди ни пла ви, а са стра на све тло пла ви), а из над сли ке и 
при кра је ви ма боч них стра на по два цве та (пла ви и све тло пла ви). Ку ва ри ца је по ру бље на 
рас тег ну том по кр сти цом. Текст је, ис под сли ке, из ве зен ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном 
пра вом ре ду. При лич но је опа ран, али се ра за зна је: 
 (Косе)чува(Боггачува)

45. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–196
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех ни ком бо да за иглу, бо дом 
па пра ти, по кр сти це, лан чан ца (текст) и оба ме та. Ве зла Ми лој ка Јан ко вић (1904–1973), 
рођ. Ран ко вић из Да ро са ве; Му зе ју про да ли њен унук и ње го ва су пру га, Рад ми ла Ми-
лин ко вић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 79 х 51 cm. Опис: Цен трал но ме сто на плат ну 
за у зи ма ју из ве зе на три ме да љо на у јед ном ре ду. Сред њи ме да љон је нај ве ћи и у ње му 
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су из ве зе ни мо ти ви мр тве при ро де (бо-
кал, ти кве, во ће и цве ће). У ле вом је пор-
трет же не, а у де сном ме да љо ну пор трет 
му шкар ца. Обо је су у хо ланд ској но шњи. 
Сва три ме да љо на су уокви ре на сти ли зо-
ва ном ло зи цом. На сло бод ном де лу плат-
на из ве зе ни су ква дра ти, ме ђу ко ји ма су 
сред њи гор њи и сред њи до њи ис пу ње ни 
сти ли зо ва ним гран чи ца ма. Ку ва ри ца је 
по ру бље на оба ме том у об ли ку пра вил ног 
сло ва П. Текст је из ве ден, из над и ис под сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да: 
 Пунакућавоћаслада
 најслађајеженамлада 

46. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
цр ним кон цем, тех ни ком бо да по кр сти-
це, рас тег ну те по кр сти це, рав ног и бо дом 
за иглу. Ве зла 1935. го ди не На та ли ја Ада-
мо вић (1912–1976) из Аран ђе лов ца, рођ. 
Бла го је вић у Вр би ци; у вла сни штву ње не 
уну ке Ја сне Ка ра ди но вић из Аран ђе лов ца. 
Ди мен зи је су 78,5 х 51 cm. Опис: На плат ну 
је из ве зе на пред ста ва две де вој чи це, окре ну те јед на пре ма дру гој (као у огле да лу), оде ве не 
у лет ње ха љи ни це с по ја сом око стру ка ко ји се за вр ша ва бо га том ма шном на ле ђи ма. Оне 
бе ру цве ће и ста вља ју у кор пи цу ко ја се на ла зи из ме ђу њих. У сва че ти ри угла из ве зе на је по 
јед на сти ли зо ва на цвет на гра на. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст 
је из ве ден, из над сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да:
 Узмладостицвеће,
 Кућајепунасреће.

47. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
пла вим кон цем, тех ни ком за иглом, рав ног 
бо да и раз ву че не по кр сти це. Ве зла Ми лен-
ка Кр сто је вић (1924–2007) из Аран ђе лов-
ца, рођ. Ко ла ре вић у Бре зов цу; у вла сни-
штву ње не ћер ке Би ља не Кр сто је вић из 
Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 65 х 52,5 cm. 
Опис: У сти ли зо ва ном цвет ном ме да љо-
ну из ве зе на је пред ста ва де це око зи да ног 
шпо ре та док спре ма ју ко ла че. С ле ве стра-
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не су две де вој чи це и де чак ко ји на тац ни об ли ку ју ко ла че, док дру ги де чак, де сно, на шпо-
ре ту у ду бљој по су ди ме ша сме су вар ја чом ко ју др жи с обе ру ке. Де вој чи це су у ха љи ни ца-
ма, а де ча ци су опа са ни ке це ља ма пре ко оде ће и на гла ви има ју ку вар ске ка пе. Ку ва ри ца је 
по ру бље на бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст је из ве ден, из над и ис под сли ке, ћи ри лич-
ним сло ви ма у два по лу луч на ре да:
 Свакосерадујенечему
 Адецасерадујушећеру

48. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–154
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
цр ве ним кон цем, тех ни ком бо да за иглу и 
по кр сти це. Ве зла Кр сти на Ги ца Пе ро вић 
(1914–1993), рођ. Уро ше вић из Ву ко са ва-
ца; Му зе ју по кло ни ла ње на сна ха Рад ми-
ла Пе ро вић из Ву ко са ва ца 2005. го ди не. 
Ди мен зи је су 83 х 59,5 cm. Опис: У из ве-
зе ном сти ли зо ва ном ра му, од три ли ни је, 
са по јед ним цве том у гор њим угло ви ма, 
пред ста вље ни су де вој чи ца, с ле ве, и де-
чак, с де сне стра не, ка ко се др же за ру ке и ше та ју ли ва дом. Де вој чи ца је оде ве на у ха љи-
ни цу с кар не ри ма (во ла ни ма) и има ве ли ку ма шну на гла ви. Де чак је у крат ким пан та-
ло на ма (ле ва ру ка му је у џе пу од пан та ло на) и ко шу љи ци мор нар ске краг не. Око њих су 
тра ва и цве ти ћи. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом по кр сти це.

49. Ку ва ри ца
Плат но за зид из над ко лев ке или кре ве-
ца. Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве-
ден ра зно бој ним кон ци ма (пла ви, зе ле-
ни, цр ве ни, на ран џа сти, бра он и цр ни), 
тех ни ком бо да за иглу и рав ног бо да. Ве-
зла Де сан ка Стан ко вић (1921–2004), рођ. 
Ни ки то вић из Бу ко ви ка; у вла сни штву 
Ра до са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. Ди-
мен зи је су 50,5 х 36,5 cm. Опис: У цен-
трал ном де лу је де чак ко ји чу чи и шта-
пи ћем у де сној ру ци рас те ру је ро де ко је се на ла зе ле во и де сно од ње га. Услед мно гог 
ко ри шће ња основ на сли ка је ис кро је на и на ста вље на истим плат ном од о здо и са стра-
на. Плат но је ма шин ски по ру бље но. 

50. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех ни ком бо да за иглу и 
оба ме том. Ве зла Љу би ца Ми ло је вић из Бу ко ви ка, рођ. Ти мо ти је вић у Ми са чи; у вла-
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сни штву Ми ре Ста нић из Аран ђе лов ца. 
Ди мен зи је су 63 х 48,5 cm. Опис: У цен-
трал ном де лу је из ве зе на пред ста ва де те-
та (де сно) ко је пу зи за мач ком (ле во) ко ја 
је про су ла шо љу мле ка. С гор ње стра не и 
с боч них стра на сли ка је уокви ре на ши-
ро ким ра мом у по лу лу ко ви ма којe чи не 
сти ли зо ва ни фло рал ни ор на мен ти. Ку-
ва ри ца је по ру бље на бо дом оба ме та пра-
вил ног сло ва П. 

51. Ку ва ри ца, плат но за зид из над кре ве та, инв. бр. Е–152
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден пла вим кон цем, тех ни ком бо да за 
иглу, по кр сти це, рав ног, пу ње ног бо да и 
оба ме та. Пред мет је део де во јач ке спре-
ме не по зна те ве зи ље и у ком пле ту је с две 
ку ва ри це и два ми љеа, с истим мо ти ви ма 
ру жа; по клон ОШ „Шу ма диј ски пар ти за-
ни“ из Аран ђе лов ца, по сред ством на став ни ка Ве ли бо ра Мак си мо ви ћа 1986. го ди не. 
Ди мен зи је су 122 х 49,5 cm. Опис: Дуж плат на у ли ниј ском ра му, у об ли ку сло ва П, из ве-
зе не су три исте, али у раз ли чи тим по ло жа ји ма, про цве та ле ру же с пу пољ ци ма. Оне су 
по ста вље не по јед на у угло ве и на сре ди ну плат на. С три стра не (боч не и гор ње) плат но 
је по ру бље но бо дом оба ме та пра вил ног сло ва П. До ња иви ца је фа брич ка.

52. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–172
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
пла вим кон цем, тех ни ком бо да за иглу 
и оба ме та. Ве зла Ми ло са ва Ми тро вић 
(1928–1987), рођ. Пе тро вић у ме сту Ве ли-
ко На бр ђе (Ђа ко во, Хр ват ска), до се ље на 
1971. у Аран ђе ло вац; Му зе ју по кло ни ли 
син Здрав ко и сна ха Пла нин ка Ми тро вић 
из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је 
су 82,5 х 50,5 cm. Опис: На плат ну је из-
ве зе на пред ста ва же не и му жа ко ји раз го ва ра ју на бал ко ну. С ле ве стра не на ла зи се же на 
у ду гој кућ ној ха љи ни са шал-краг ном и цве том у ко си. Њен ле ви ка жи прст је пре те ћи 
по диг нут пре ма му жу, док де сном ру ком при др жа ва ха љи ну. Осме ху ју ћи се ис под бр-
ко ва, муж сто ји с де сне стра не и слу ша же ну. Оде вен је у фрак с цве том у ле вом ре ве ру. 
На гла ви но си ше шир-ци лин дар, у де сној ру ци др жи ру ка ви це, а у ле вој штап. Огра ду 
бал ко на, ко ји је на сре ди ни луч но „ис кро јен“, с обе стра не кра се ва зе са цве ћем. Иви це 
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ку ва ри це су об ра ђе не гу стим бо дом оба ме та – цак на ма. Текст је ис пи сан, из над сли ке, 
ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да:
 Идимужудисидосадбио,алушерпу
 даниси  ништадиро.

53. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
пла вим и цр ним кон ци ма, тех ни ком бо да 
за иглу, по кр сти це, рав ног и пу ње ног бо-
да. Ве зла Де сан ка Стан ко вић (1921–2004), 
рођ. Ни ки то вић из Бу ко ви ка; у вла сни-
штву Ра до са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. 
Ди мен зи је су 87 х 50,5 cm. Опис: У ср цо-
ли ком ме да љо ну, на сре ди ни плат на, из-
ве зе на је пред ста ва же не и оџа ча ра. Ле во стоји же на опа са на ке це љом пре ко ха љи не и 
у ле вој ру ци др жи ру жу. Де сно, окре нут пре ма же ни, на ла зи се оџа чар у уни фор ми и 
са ви је ном оџа чар ском жи цом и мер де ви на ма ко је при др жа ва де сном ру ком. Око ме-
да љо на из ве зе не су пра ве ли ни је у сва че ти ри сме ра. Ка гор њим угло ви ма су сти ли зо-
ва не ва зе са по јед ном ру жом. Пре ма до њим угло ви ма пру жа ју се сти ли зо ва не гра не са 
ли шћем и по јед ном ру жом. Ку ва ри ца је ма шин ски по ру бље на. Текст је ис пи сан, из над 
сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да:
 Миларужоручакспреми,
 великусрећудонесемтеби. 

54. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–190
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве-
ден цр ве ним кон цем, тех ни ком бо да за 
иглу, рав ног бо да и оба ме та. Ве зла Ја на 
Ан дри је вић (1916–2011) из Пру жа тов ца, 
рођ. Пе тро вић у Ора шцу; Му зе ју по кло-
ни ла ње на уну ка Мир ја на Ла за ре вић из 
Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 
83 х 75 cm. Опис: На плат ну је из ве зе н 
при ка з же не и оџа ча ра. Ле во, же на сто-
ји крај сто ла ко ји има фи о ку и на ње му 
је ду бо ка чи ни ја за ме ше ње. Же на је оде-
ве на у ха љи ну ве зе них де та ља, око вра та 
јој је лан чић са окру глим при ве ском, а на гла ви пре ко ко се ве за на јој је ма шна. Де сно, 
окре нут пре ма же ни, сто ји бр ка ти оџа чар у уни фор ми и са ви је ном оџа чар ском жи-
цом око ле ве ру ке и мер де ви на ма ко је при др жа ва де сном ру ком. Сли ку упот пу њу је, с 
гор ње стра не, сти ли зо ва на цвет на ло зи ца о ко ју су ока че не ку хињ ске по су де: ту чак и 
бућ ка ли ца, бо кал, др ве ни млин за ка фу, ду бо ка шо ља, при бор за је ло, ле вак, по су да са 
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др шком и пли ћа шо ља. Овај фриз је од сли ке одво јен по лу кру жним цак на ма из ве де-
ним бо дом оба ме та (ма њим цак на ма). До њу иви цу до пу њу ју сти ли зо ва не цвет не гра не. 
Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом оба ме та у ви ду цак ни. Текст је ис пи сан, у сред сли ке, ћи-
ри лич ним сло ви ма у че ти ри пра ва ре да:
 Немојникадузјело
 приговоритјерћеш
 стименеугодност
 створит.

55. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–157
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
пла вим и зе ле ним (по по ру бу) кон ци-
ма, тех ни ком бо да за иглу, по кр сти це и 
рав ног бо да. Ве зла Зо ри ца Ва сић (1957) 
из Про го ре ла ца; Му зе ју по кло ни ла 2013. 
го ди не. Ди мен зи је су 87 х 53 cm. Опис: 
Цен трал ни део плат на за у зи ма из ве зе на 
пред ста ва две ју же на и јед ног му шкар ца 
око шпо ре та, на ко ме је пу но по су да у ко-
ји ма се спре ма ју је ла. Ле во, за шпо ре том, сто ји же на, опа са на ке це љом пре ко ха љи не и 
по ве за на ма ра мом на туф не, ко ја ле вом ру ком ме ша је ло, а де сном уз по моћ кр пе по ди же 
по кло пац. Де сно је же на у ша ре ној ха љи ни, опа са на ке це љом, ко ју ко ри сти да би при-
др жа ла ру ком врућ хлеб. Ис пред ње је уре ђе на гу ска у пле ху ко ји сто ји на ку хињ ском 
сто лу. Из ме ђу же на на ла зи се му шка рац у оде лу, са кра ва том око вра та и пре ба че ном 
ку хињ ском кр пом пре ко де сне ру ке. Он је окре нут же ни у ша ре ној ха љи ни. У гор њим 
угло ви ма су слич ни сти ли зо ва ни фло рал ни ор на мен ти ко је чи не ви ше раз ли чи тих цве-
то ва. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом за иглу. Текст је ис пи сан, ис под сли ке, ћи ри лич ним 
сло ви ма у јед ном пра вом ре ду:
 Гостинашимогусвакогчасадоћизатомепољубипаћутипомоћи.

56. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
љу би ча стим кон цем, тех ни ком за иглу, 
рав ног бо да и по кр сти це. Ве зла Љу би ца 
Ми ло је вић из Бу ко ви ка, рођ. Ти мо ти је-
вић у Ми са чи; у вла сни штву Ми ре Ста-
нић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 73,5 
х 49,5 cm. Опис: Цен трал ни део плат на 
за у зи ма из ве зе на пред ста ва две ју же на и 
јед ног му шкар ца око шпо ре та, на ко ме је 
пу но по су да у ко ји ма се спре ма ју је ла. Ле во, крај шпо ре та, на ла зи се же на, опа са на ке це-
љом пре ко ха љи не и по ве за на туф на стом ма ра мом, ко ја ле вом ру ком ме ша је ло, а де сном 
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уз по моћ кр пе по ди же по кло пац. Де сно је же на у туф на стој ха љи ни, опа са на ке це љом, 
уз по моћ ко је при др жа ва врућ хлеб. Ис пред ње је уре ђе на гу ска у пле ху ко ји сто ји на ку-
хињ ском сто лу. Из ме ђу же на сто ји му шка рац у оде лу, са кра ва том око вра та и пре ба че-
ном ку хињ ском кр пом пре ко де сне ру ке. Он је окре нут же ни у туф на стој ха љи ни. У гор-
њим угло ви ма су слич ни сти ли зо ва ни фло рал ни ор на мен ти ко је чи не ви ше раз ли чи тих 
цве то ва. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст је ис пи сан, из над и 
ис под сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у два пра ва ре да:
 Гостинашимогусвакогчасадоћи,
 затомепољубипаћутепомћи!

57. Пе шкир на пре клоп, у функ ци ји ку ва ри це
Па муч но до ма ће тка но плат но. Вез из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (цр ни, зе ле ни, ме ли-
ра ни цр ве ни, ме ли ра ни ро зе, ме ли ра ни љу-
би ча сти и ме ли ра ни жу ти), тех ни ком бо да 
за иглу, рав ног бо да, пу ње ног бо да и оба ме-
та.Ве зла Ста ни ца Лу ко вић Ца ја (1921–1990), 
рођ. Ра ден ко вић из Стој ни ка; у вла сни штву 
ње ног си на Пре дра га Лу ко ви ћа из Стој ни-
ка. Ди мен зи је су 45,5 х 140 cm. Опис: Иви це 
ужих стра на пе шки ра су по лу луч но об ра-
ђе не у че ти ри ве ли ке „цак не“, бо дом гу стог 
оба ме та – цак на ма (кра ћа иви ца је из ве зе-
на „с ли ца“, а ду жа „с на лич ја“). У ве ли ким 
цак на ма сме ште на је по јед на из ве зе на ру жа 
са ли сто ви ма, ко је су ме ђу соб но по ве за не 
луч ним ли ни ја ма, та ко да чи не цвет ни фриз 
од ра зно бој них ру жа. Ка да се пе шкир пре-
кло пи, ве ли ке цак не су јед на из над дру ге, а 
ру же се не по кла па ју пре ма бо ји. На кра ћем 
де лу пе шки ра, из над цвет ног фри за, из ве зе-
на је цвет на ло зи ца у об ли ку обр ну тог сло ва 
П. На сре ди ни ло зи цу чи не мо ти ви од три ру же са ли сто ви ма и пу пољ ци ма с обе стра не 
окре ну тим до ле пре ма боч ним стра на ма и по јед ном ру жом и јед ним пу пољ ком уз боч не 
стра не „на го ре“. Текст је ис пи сан, у сло бод ном про сто ру ко ји је цвет на ло зи ца ство ри ла, 
ћи ри лич ним сло ви ма у че ти ри пра ва ре да:
 Косеумијединардасамо
 свекарбадаваонсемлого
 истрошијодокјеснају
 испросијо.
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58. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–178
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве-
ден пла вим и цр ве ним кон ци ма, тех ни-
ком бода за иглу, рав ног бо да и оба ме та. 
Ве зла За гор ка Јо ва но вић (1924–1991) из 
Вен ча на; Му зе ју по кло ни ле ње на сна ја 
Ми ле на Јо ва но вић из Вен ча на и бра ти-
чи на Ве ра То шић из Аран ђе лов ца, на дан 
отва ра ња из ло жбе у окви ру Но ћи му зе ја, 
18. ма ја 2013. го ди не. Ди мен зи је су 80 х 
50,5 cm. Опис: У цен трал ном де лу плат на из ве зен је при каз бо га те тр пе зе – на сре ди-
ни је ви со ка чи ни ја са сто пом, на пу ње на раз ли чи тим во ћем, а у овал ним та њи ри ма 
за себ но су сер ви ра ни – пе че на гу ска, пи ле, свињ ска гла ва и две пе че не ри бе. По ред 
тих ова ла де сно је та њир на ко ме је ку глоф, а ле во су сит ни ко ла чи. На тр пе зи су и две 
фла ше с пи ћем – ле ва је на пу ње на ко мо вом ра ки јом, као и две ча ше. Чи тав са др жај 
је оиви чен пра вим ли ни ја ма са сит ним кру жи ћи ма, боч но и де ли мич но с гор ње обе 
стра не, где се пра ва ли ни ја пре тва ра у по лу кру жну. Та ко се до би ја ути сак уокви ре не 
сли ке. У сло бод ним гор њим угло ви ма су цвет ни мо ти ви. Иви це ку ва ри це су об ра ђе не 
бо дом гу стог оба ме та – цак на ма. Текст је ис пи сан, ис под сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма 
у јед ном пра вом ре ду: 
 Когасрцеболи,несибираштоодјелаволи.

59. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–191
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден 
цр ве ним и пла вим кон ци ма, тех ни ком 
бо да за иглу и рав ног бо да. Ве зла Ја на 
Ан дри је вић (1916–2011) из Пру жа тов ца, 
рођ. Пе тро вић у Ора шцу; Му зе ју по кло-
ни ла ње на уну ка Мир ја на Ла за ре вић из 
Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 
89 х 81 cm. Опис: На плат ну је из ве зе на 
пред ста ва два ан ђе ла ко ји ода ју ли ко-
ве де ча ка са кри ли ма на ле ђи ма. Они су 
окре ну ти је дан пре ма дру гом, а по ста-
вље ни су бли же боч ним стра на ма плат-
на. Је дан ан ђео, ле во, др жи се за цвет ну ло зи цу (као да сви ра хар фу), а дру ги, де сно, 
ру ка ма др жи ду гач ку фру лу ко ју сви ра. Основ ни мо тив је упот пу њен сти ли зо ва ним 
фло рал ним мо ти ви ма, у ви ду цвет не ло зи це ко ја се пру жа од њи хо вих ле ђа, па са до ње 
стра не до сре ди не плат на где се ве зу је у јед ну ма шну. Чи та ва сли ка уокви ре на је сти-
ли зо ва ним ра мом ко ји чи не ге о ме триј ски и фло рал ни ор на мен ти, с тим што су угло ви 
ра ма бо га ти је укра ше ни. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом рас пле та (ажу ра).
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60. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–151
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
кон цем пла ве бо је, тех ни ком бо да за иглу, 
по кр сти це, рав ног и пу ње ног бо да. Пред-
мет је део де во јач ке спре ме не по зна те ве-
зи ље и у ком пле ту је с ку ва ри цом, плат ном 
за зид и два ми љеа, са истим мо ти вом ру-
жа у угло ви ма; по клон ОШ „Шу ма диј ски 
пар ти за ни“ из Аран ђе лов ца, по сред ством 
на став ни ка Ве ли бо ра Мак си мо ви ћа 1986. 
го ди не. Ди мен зи је су 81,5 х 58,5 cm. Опис: 
Цен трал ни мо ти ви – из ве зе но во ће (кру шке, ја бу ка и шљи ве) – уокви ре ни су сти ли зо ва-
ним ге о ме триј ским ор на мен ти ма (два ром ба), на ко је се на до ве зу ју сти ли зо ва ни фло рал ни 
мо ти ви. У гор њим угло ви ма су мо ти ви ве ли ких ру жа са по јед ним пу пољ ком, уз ко је су сти-
ли зо ва не ли ни је раз ли чи тих об ли ка. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом рас тег ну те по кр сти це. 

61. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
там но пла вим кон цем, тех ни ком рав ног бо-
да и бо дом за иглу. Ве зла 1935. го ди не На та-
ли ја Ада мо вић (1912–1976) из Аран ђе лов ца, 
рођ. Бла го је вић у Вр би ци; у вла сни штву ње-
не уну ке Ја сне Ка ра ди но вић из Аран ђе лов-
ца. Ди мен зи је су 68 х 55 cm. Опис: Сре ди ну 
плат на за у зи ма из ве зен мо тив кор пе са др-
шком за ко ју је ве за на ма шна. Кор па је пу на 
ра зно ли ког цве ћа, али до ми ни ра ју ру жа, у 
пр вом пла ну, цвет сун цо кре та, ле во, и цвет 
хри зан те ме, де сно. Чи та ву сли ку упот пу њу ју, у угло ви ма, из ве зе ни леп ти ри ко ји су по ста вље-
ни ди ја го нал но: го ре ле во и до ле де сно – леп ти ри са ра ши ре ним, а го ре де сно и до ле ле во – 
леп ти ри са ску пље ним кри ли ма. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом за иглу. 

62. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
цр ним кон цем, тех ни ком бо да по кр сти це, 
за иглу и оба ме та. Ве зла вла сни ца Ра дин-
ка Ми ло ва но вић (1944) из Аран ђе лов ца, 
рођ. Мар ко вић у Бре зов цу. Ди мен зи је су 
77,5 х 65,5 cm. Опис: На сре ди ни плат на 
из ве зе на је кор пи ца с др шком, пу на цве ћа 
и с две ма шне са стра не. У за ми шље ним 
угло ви ма ква дра та на ла зи се по цвет ни 
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мо тив. Основ ни мо тив уокви ру је бо га та сти ли зо ва на цвет на ло зи ца. Ку ва ри ца је по ру-
бље на бо дом оба ме та, пра вил ног сло ва П. 

63. Ку ва ри ца, инв. бр. Е–162
Па муч но фа брич ко штам па но плат но. Бо-
је ко је пре о вла ђу ју на ку ва ри ци су: пла во-
љу би ча ста, цр ве на, на ран џа ста и зе ле на. 
Ко ри сти ла Ол га Гру јић (1931–2009) из Да-
ро са ве, рођ. Ар се ни је вић у Про го ре о ци-
ма; Му зе ју по кло ни ла ње на уну ка Бо ја на 
Гру јић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 102 
х 58,5 cm. Опис: На сре ди ни плат на, с ле ве 
стра не, од штам пан је при каз де вој чи це с 
блу зом и сук њом ко ја др жи у ру ци гра ну са 
пло до ви ма ви шње, а де сно на ла зи се же на, опа са на ке це љом пре ко ха љи не и плат не ном ка-
пи цом на гла ви, ко ја др жи кор пу са убра ним ви шња ма. Сли ку уокви ру је штам па на ши ра 
тра ка по ко јој су ви шње и у гор њим угло ви ма по два цве та са пу пољ ци ма. Ку ва ри ца је ма-
шин ски по ру бље на. Текст је штам пан, ис под сли ке, ла ти нич ним сло ви ма у два пра ва ре да:
 Dajevišnjakotrešnja
 Јabibilajošljepša!

64. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но „аме ри кен“. 
Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех ни ком 
рав ног бо да, бо да за иглу и рас тег ну-
те по кр сти це. Ве зла Да рин ка Бо шко вић 
(1920–2005) из Вр би це, рођ. Ми ле тић у 
Га ра ши ма; у вла сни штву ње ног си на и 
сна је Мир ја не Бо шко вић из Вр би це. Ди-
мен зи је су 80,5 х 51,5 cm. Опис: На плат-
ну је из ве зе на пред ста ва две ју де во ја ка и 
па сти ра ко ји сви ра фру лу, чу ва ју ћи ов це. Сво тро је на ла зе се ис пред огра де и др ве не 
ка пи је, чи ји су сту бо ви укра ше ни сти ли зо ва ним раз ли чи тим ор на мен ти ма: јел ка на 
по сто љу и ша ра но ја је на др шци, ко ја је учвр шће на на по сто љу – сва по сто ља су укра-
ше на ср цо ли ким мо ти ви ма. Ле во је де вој ка ко се спле те не у ду гу пле те ни цу, у на род ној 
но шњи, ко ја но си кор пу око са ви је не де сне ру ке из ко је ви ри фла ша с пи ћем, а у ле вој 
др жи за ве жљај хра не. Дру га де вој ка сто ји крај сре ди не ка пи је и ли шћем хра ни јед ну од 
две ов це ко је има ју кле пе ту ше око вра та. Она је оде ве на у лет њу ха љи ну и на гла ви но си 
ше шир ши рег обо да с ма шном. Де сно је, осло њен на стуб, па стир са шу ба ром на гла ви, 
ко ји сви ра фру лу. До њом иви цом те че сти ли зо ва ни фриз са ста вљен од цвет них гра на 
из ме ђу спе ци фич них мо ти ва: иша ра но ја је на др шци ко ја је учвр шће на на по сто љу, са 
но жи ца ма, укра ше ном ср цо ли ким мо ти вом. Тај мо тив, али ве ћи, ја вља се и на сту бо ви-
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ма ка пи је. Ку ва ри ца је по ру бље на бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст је ис пи сан, из над 
сли ке, ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном по лу луч ном ре ду: 
 Коранорани,–Двесрећеграби.

65. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но „аме ри кен“. 
Вез је из ве ден там но пла вим кон цем, тех-
ни ком бо да за иглу и рав ног бо да. Ку ва-
ри цу пре тру ко ва ла са све кр ви не и из ве-
зла Мир ја на Бо шко вић (1950) из Вр би це. 
Ди мен зи је су 85,5 х 70 cm. Опис: На плат-
ну је из ве зе на пред ста ва две ју де во ја ка и 
па сти ра ко ји сви ра фру лу, чу ва ју ћи ов це. 
Сво тро је се на ла зе ис пред огра де и др ве не 
ка пи је, чи ји су сту бо ви укра ше ни сти ли-
зо ва ним раз ли чи тим ор на мен ти ма: јел ка 
на по сто љу и ша ра но ја је на др шци, ко ја је учвр шће на на по сто љу – сва по сто ља су укра-
ше на ср цо ли ким мо ти ви ма. Ле во је де вој ка ко се спле те не у ду гу пле те ни цу, у на род ној но-
шњи, ко ја но си кор пу око са ви је не де сне ру ке из ко је ви ри фла ша с пи ћем, а у ле вој др жи 
за ве жљај хра не. Дру га де вој ка на ла зи се по крај сре ди не ка пи је и ли шћем хра ни јед ну од 
две ов це ко је има ју кле пе ту ше око вра та. Она је оде ве на у лет њу ха љи ну и на гла ви но си 
ше шир ши рег обо да с ма шном. Де сно је, осло њен на стуб, па стир са шу ба ром на гла ви 
ко ји сви ра фру лу. До њом иви цом те че сти ли зо ва ни фриз са ста вљен од цвет них гра на 
из ме ђу спе ци фич них мо ти ва: иша ра но ја је на др шци, ко ја је учвр шће на на по сто љу, са 
но жи ца ма, укра ше ном ср цо ли ким мо ти вом. Тај мо тив, али ве ћи, ја вља се и на сту бо ви ма 
ка пи је. Ку ва ри ца је оп ши ве на пла вом тра ком ши ри не 3 cm. Текст је ис пи сан, из над сли ке, 
ћи ри лич ним сло ви ма у јед ном по лу луч ном ре ду: 
 Коранорани,–Двесрећеграби.

66. Ку ва ри ца
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден ра зно бој ним кон ци ма (бра он, окер, 
зе ле ни, цр ве ни, ме ли ра ни пла ви, ме ли-
ра ни љу би ча сти и ме ли ра ни цр ве но-бор-
до), тех ни ком бо да за иглу, рав ног бо да, 
пу ње ног бо да и оба ме та. Ве зла Де сан ка 
Стан ко вић (1921–2004), рођ. Ни ки то вић 
из Бу ко ви ка; у вла сни штву ње ног си на, 
Ра до са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. Ди-
мен зи је су 71,5 х 51 cm. Опис: Већи део 
плат на за у зи ма из ве зе на пред ста ва два па у на окре ну тих је дан пре ма дру гом, ко ји сто-
је на по јед ној цвет ној гра ни ко је су бо га те ли шћем пре ма боч ним стра на ма. Сли ка је 
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упот пу ње на, ле во и де сно, две ма из ве зе ним ла ста ма ра ши ре них кри ла и усме ре них ка 
гор њим угло ви ма плат на. Ку ва ри ца је по ру бље на тро стру ким бо дом оба ме та у об ли ку 
не пра вил ног сло ва П.

67. Ку ва ри ца – плат но за зид
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве-
ден ра зно бој ним кон ци ма (бра он, зе ле-
ни и си ви), тех ни ком бо да за иглу, рас-
тег ну те по кр сти це и ма ло рав ног бо да 
(уз вич ник). Ве зла Де сан ка Стан ко вић 
(1921–2004), рођ. Ни ки то вић из Бу ко ви-
ка; у вла сни штву Ра до са ва Стан ко ви ћа из 
Бу ко ви ка. Ди мен зи је су 78 х 41 cm. Опис: 
На гор њој по ло ви ни плат на из ве зе на је пред ста ва пу жа пу ште них ро го ва и с ку ћи цом 
на ле ђи ма. У до њој по ло ви ни плат на из ве зе ни су мо ти ви тра ве. Плат но је по ру бље но 
бо дом рас тег ну те по кр сти це. Текст је ис пи сан, у гор њем де лу (са боч них стра на ку ћи це 
пу жа), ћи ри лич ним сло ви ма, осим латиничног слова Р, у јед ном пра вом ре ду: 
 ВИНОГRАДСКИ ПУЖ!

68. Ку ва ри ца – плат но за зид
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден 
ра зно бој ним кон ци ма (на ран џа сти, жу ти, 
пла ви, зе ле ни, бра он, ме ли ра ни цр ве ни и 
ме ли ра ни ро зе), тех ни ком рав ног бо да, пу-
ње ног бо да и бо да за иглу (мо тив ко ња је 
опа ран од ду го трај не упо тре бе и пра ња). 
Ве зла Де сан ка Стан ко вић (1921–2004), рођ. 
Ни ки то вић из Бу ко ви ка; у вла сни штву ње-
ног си на Ра до са ва Стан ко ви ћа из Бу ко ви ка. 
Ди мен зи је су 40 х 41,5 cm. Опис: На плат-
ну је из ве зе на пред ста ва мла ди ћа на ко њу 
(чи ји се обри си ви де по ру пи ца ма кроз ко је 
је про ла зио ко нац) ко ји др жи узде. Мла дић 
на гла ви но си шу ба ру, а пре ко ко шу ље и 
„бриџ“ пан та ло на има са ко. Пре ко пан та ло на су ве зе не ча ра пе и на но га ма опан ци (ком би-
на ци је се о ске и град ске но шње). Ле во, ис пред мла ди ћа, из ве зен је мо тив из ла зе ћег Сун ца, 
док је до њи део укра шен фло рал ним мо ти ви ма. Пред мет је ду го ко ри шћен, па су не ки де ло-
ви ве за „не ста ли“. Плат но је ма шин ски по ру бље но. Текст је ис пи сан у три пра ва ре да: 
 Хајде брате,
  купи
  свате.
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Ши би ца ре

Из над шпо ре та је, уз ку ва ри цу, на зи ду ви си ла и ма ла ши би ца ра. То је пра-
во у га о но плат но, че сто по лу кру жно ис кро је но с гор ње стра не, са ши ве но у об-
ли ку џе па за др жа ње ши би ца (1/3 плат на је са ви је на ужом стра ном на пред). 
До њи део ши би ца ре је џеп, а гор њи се ка чи о зид. На ши би ца ри су из ве зе ни, 
јед но бој ним или кон ци ма у ви ше бо ја, раз ли чи ти мо ти ви и, пре ма по тре би, 
нат пи си. По је ди не ши би ца ре има ле су ом чи це за ка че ње на зид, док су дру ге 
ди рект но рајс на дла ма при чврш ћи ва не о зид.

Ка та лог ши би ца ра

1. Ши би ца ра
Па муч но фа брич ко плат но. Вез из ве ден цр ним кон цем, бо дом 
по кр сти це, оба ме та и рав ног бо да. Ве зла 1935. го ди не На та ли ја 
Ада мо вић (1912–1976) из Аран ђе лов ца, рођ. Бла го је вић у Вр би-
ци; у вла сни штву ње не уну ке Ја сне Ка ра ди но вић из Аран ђе лов-
ца. Ди мен зи је су 9 х 15 cm. Опис: Пра во у га о не иви це плат не ног 
џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду по лу кру жних цак-
ни. До њи део ши би ца ре укра шен је из ве зе ним сти ли зо ва ним 
фло рал ним мо ти ви ма, а гор њи део сти ли зо ва ним ге о ме триј-
ским ор на мен ти ма ко ји уокви ру ју ла ти нич ни нат пис у пра вом  
ре ду: Šibice

2. Ши би ца ра, инв. бр. Е–180
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден ра зно бој ним кон ци ма 
(бор до, цр ве ни, пла ви, зе ле ни, жу ти и ме ли ра ни цр ве но-бор до), 
тех ни ком бо да за иглу, пу ње ног бо да и оба ме та. Ве зла На та ли-
ја Не сто ро вић (1928–2012), рођ, То до сић из Љу би жда, у око ли ни 
При зре на, до се ље на у Аран ђе ло вац 1981. го ди не; Му зе ју по кло ни-
ла ње на ћер ка Ол га Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен-
зи је су 9 х 16 cm. Опис: По лу кру жна иви ца гор њег де ла и оста ле 
иви це плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. 
До њи део ши би ца ре укра шен је из ве зе ним сти ли зо ва ним фло-
рал ним мо ти ви ма ко је чи не два цве та с ли сти ћи ма, а гор њи део 
укра шен је јед ним цве том с ли сти ћи ма по лу кру жно рас по ре ђе-
ним око ње га и јед ним пу пољ ком. 
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3. Ши би ца ра, инв. бр. Е–181
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден ра зно бој ним кон ци ма 
(цр ве ни, зе ле ни, жу ти, на ран џа сти, цр ни и ме ли ра ни цр ве но-бор-
до), тех ни ком бо да за иглу и оба ме та. Ве зла На та ли ја Не сто ро вић 
(1928–2012), рођ. То до сић из Љу би жда, у око ли ни При зре на, до се-
ље на у Аран ђе ло вац 1981. го ди не; Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка 
Ол га Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 9 х 13,5 
cm. Опис: По лу кру жна иви ца гор њег де ла и оста ле иви це плат-
не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. До њи део 
ши би ца ре укра шен је из ве зе ним сти ли зо ва ним фло рал ним мо ти-
ви ма ко је чи не две ја го де с два ли ста и јед ним цве ти ћем. На гор-
њем де лу из ве зен је при каз отво ре не ку ти је за ши би це, где су ле во па ли дрв ца, а де сно, на 
ку ти ји, нат пис ћи ри лич ним пи са ним сло ви ма у ко сом ре ду (на до ле): Шибице
 
4. Ши би ца ра
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех-
ни ком бо да за иглу и оба ме та. Ве зла На та ли ја Не сто ро вић (1928–
2012), рођ. То до сић из Љу би жда, у око ли ни При зре на, до се ље на 
у Аран ђе ло вац 1981. го ди не; Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка Ол га 
Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 15,5 х 26 cm. 
Опис: Иви це плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду 
пра вил ног сло ва П. До њи део ши би ца ре укра шен је, у цен трал-
ном де лу, из ве зе ним фло рал ним мо ти ви ма којe чи не гран чи це с 
ли сто ви ма и три цве та. У гор њим угло ви ма и до њем де сном по 
јед на је гран чи ца с ли сти ћи ма, док је у до њем ле вом углу мо тив 
цветићa с три ла ти це и гран чи ца с ли сти ћи ма. На гор њем де лу је, 
у сре ди ни, из ве зен при каз отво ре не ку ти је за ши би це ко ја сто ји 
ко со. У гор њем ле вом углу је ве ћа, а у гор њем де сном ма ња гран-
чи ца, док је у до њем де сном углу цвет с гран чи цом и ли сти ћи ма. Нат пис је из ве ден из над 
мо ти ва ши би це ћи ри лич ним пи са ним сло ви ма у ко сом ре ду (на го ре): Шибица.

5. Ши би ца ра, инв. бр. Е–182
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден цр ве ним кон цем, тех-
ни ком бо да по кр сти це, бо да за иглу и оба ме та. Ве зла Бог дан ка 
Ра ко њац (1938) из Аран ђе лов ца, рођ. Сто ја но вић у ме сту Га бров-
ни ца (оп шти на Кња же вац); Му зе ју по кло ни ла 2013. го ди не. Ди-
мен зи је су 10 х 14,5 cm. Опис: По лу кру жна иви ца гор њег де ла и 
оста ле иви це плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду 
цак ни. До њи део ши би ца ре укра шен је из ве зе ним сти ли зо ва ним 
фло рал ним мо ти ви ма ко ји чи не цвет ну гра ну са два цве та. Гор-
њи део је при вр ху укра шен сти ли зо ва ним мо ти вом цве та ис под 
ко јег је нат пис из ве ден пи са ним ћи ри лич ним сло ви ма: Шибице.
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6. Ши би ца ра, инв. бр. Е–183
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, 
тех ни ком бо да за иглу и оба ме та. Ве зла Ста мен ка Сто ја но вић 
(1915–1987) из Аран ђе лов ца, рођ. Ђук нић у Ка ла њев ци ма; Му-
зе ју по кло нио њен унук Ми ро слав Сто ја но вић из Аран ђе лов ца 
2013. го ди не. Ди мен зи је су 10 х 16 cm. Опис: Иви це пра во у га о ног 
плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду бла гих (тек 
на зна че них) цак ни. До њи део ши би ца ре укра шен је из ве зе ним 
сти ли зо ва ним фло рал ним мо ти ви ма две цвет не гра не и ма њом 
гра ном из над ове две. Гор њи део је при вр ху укра шен из ве зе ним 
мо ти вом ку ти је за ши би це. С обе стра не овог мо ти ва при ка зи су 
упа ље ног па ли дрв це та. У окви ру ку ти је из ве ден је нат пис штам-
па ним ћи ри лич ним сло ви ма у пра вом ре ду: ШИ БИ ЦА 

7. Ши би ца ра, инв. бр. Е–184
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден си во-драп кон цем, 
као и жу тим и цр ним кон ци ма, тех ни ком бо да за иглу, по кр сти-
це, пу жи ћа (шу шкав ца) и оба ме та. Ве зла Ста мен ка Сто ја но вић 
(1915–1987) из Аран ђе лов ца, рођ. Ђук нић у Ка ла њев ци ма; Му-
зе ју по кло нио њен унук Ми ро слав Сто ја но вић из Аран ђе лов-
ца 2013. го ди не. Ди мен зи је су 9 х 15,5 cm. Опис: По лу кру жна 
иви ца гор њег де ла и оста ле иви це плат не ног џе па об ра ђе не су 
бо дом оба ме та, у ви ду бла гих цак ни. До њи део ши би ца ре укра-
шен је из ве зе ним сти ли зо ва ним фло рал ним мо ти ви ма ко је чи-
не два цве та. Гор њи део укра шен је сти ли зо ва ним цве том, по-
пут до њег де ла, а при вр ху из ве зен је цвет шу шкав ца (жу тим  
и цр ним кон цем). 

Че шља ре

По крај „хи ги јен ске ку ва ри це“ из над уми ва о ни ка не ка да је че сто би ла ока-
че на че шља ра или чет ка ра. Од ши би ца ра она се раз ли ку је пре ма ве ли чи ни и 
мо ти ви ма. То је пра во у га о но плат но, че сто по лу кру жно ис кро је но с гор ње стра-
не, са ши ве но у об ли ку џе па за др жа ње че шље ва или чет ки. До њи део че шља ре 
је џеп, а гор њи се ка чи о зид. На че шља ри су из ве зе ни, јед но бој ним или ви ше-
бој ним кон ци ма, раз ли чи ти мо ти ви и нат пи си, пре ма по тре ба ма. По је ди не че-
шља ре има ле су ом чи це за ка че ње на зид, док су дру ге при чвр шћи ва не на зид 
рајс на дла ма или ек сер чи ћи ма. 
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Ка та лог че шља ра

1. Че шља ра, инв, бр. Е–177
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден ра зно бој ним кон ци ма 
(цр ве ним, пла вим, зе ле ним, жу тим, бра он и ме ли ра ним жу тим), 
тех ни ком бо да за иглу, пу ње ног бо да и оба ме та. Ве зла не по зна та 
ве зи ља; по клон ОШ „Шу ма диј ски пар ти за ни“ из Аран ђе лов ца, по-
сред ством на став ни ка Ве ли бо ра Мак си мо ви ћа 1986. го ди не. Ди-
мен зи је су 21 х 33 cm. Опис: Тро у гла ста иви ца гор њег де ла и оста ле 
иви це плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. На 
до њем де лу изв езенa је пред ста ва но ја, де сно, ко ји ми ри ше цвет. 
Ле во је сти ли зо ва на цвет на гра на. На гор њем де лу је из ве зен, де-
сно, при каз зе ца ко ји је упре гао но ја и го ни га би чем. Ле во је сти ли-
зо ва на цвет на гра на, слична оној на до њем де лу че шља ре. 

2. Че шља ра, инв. бр. Е–185
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден зе ле ним и цр ве ним кон-
ци ма, тех ни ком бо да за иглу, пу ње ног бо да и оба ме та. Ве злаМи ле-
на Јо ва но вић (1940) из Вен ча на, рођ. Пе тро вић у Ве ли кој Иван чи; 
Му зе ју по кло ни ла ње на ћер ка Ве ра То шић из Аран ђе лов ца. Ди мен-
зи је су 21 х 31 cm. Опис: Тро у гла ста иви ца гор њег де ла и оста ле 
иви це плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. 
На до њем де лу из ве зе на је пред ста ва врап ца на дво кра кој гра ни 
тре шње. На обе гра не су по три тре шње. На гор њем де лу че шља ре 
је при каз врап ца на гра ни са тре шња ма. Ле во ис пред ње га су две 
тре шње, а иза три тре шње (јед на цр ве на и две зе ле не). 

3. Че шља ра, инв. бр. Е–186
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден ра зно бој ним кон ци ма 
(бор до, зе ле ни, цр ве ни, пла ви, љу би ча сти, цр ни, ро зе, бра он и на-
ран џа сти), тех ни ком бо да за иглу, рав ног, пу ње ног бо да и оба ме та. 
Ве зла На та ли ја Не сто ро вић (1928–2012), рођ. То до сић из Љу би жда, 
у око ли ни При зре на, до се ље на у Аран ђе ло вац 1981. го ди не; Му зе ју 
по кло ни ла ње на ћер ка Ол га Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. го ди не. 
Ди мен зи је су 20,5 х 33 cm. Опис: По лу кру жна иви ца гор њег де ла 
и оста ле иви це плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду 
цак ни. На до њем де лу из ве зе на је пред ста ва два го лу ба, на цвет ној 
гра ни. На гор њем де лу из ве зен је че шаљ са зуп ци ма окре ну тим до-
ле, из над ко јег је сти ли зо ван цвет ни ор на мент. Че шља ра има три 
ом чи це, од обич ног бе лог кон ца, за ка че ње. 
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4. Че шља ра, инв. бр. Е–187
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех-
ни ком бо да за иглу, по кр сти це, рав ног бо да и оба ме та. Ве зла 
На та ли ја Не сто ро вић (1928–2012), рођ. То до сић из Љу би жда, у 
око ли ни При зре на, до се ље на у Аран ђе ло вац 1981. го ди не; Му зе-
ју по кло ни ла ње на ћер ка Ол га Ду нић из Аран ђе лов ца 2013. го ди-
не. Ди мен зи је су 32,5 х 40,5 cm. Опис: Иви це пра во у га о не, ве ћих 
ди мен зи ја, ду пле че шља ре об ра ђе не су бо дом оба ме та у об ли ку 
сло ва П. На џе по ви ма су из ве зе ни исти при ка зи сти ли зо ва них 
фло рал них мо ти ва – на до њој иви ци по два цвет на мо ти ва од три 
цве та, ко ји се пру жа ју пре ма боч ним стра на ма, а из над je бу кет цве ћа. На гор њем де лу 
че шља ре из ве зе ни су исти ор на мен ти, али ре ђе рас по ре ђе ни не го на џе по ви ма – ле во и 
де сно су по јед на цвет на гра на од три цве та, окре ну те боч ним иви ца ма, из над њих је по 
је дан цвет, а у сре ди ни бу кет цве ћа, исто ве тан као на џе по ви ма. Че шља ра има на сва че-
ти ри угла ом чи це за ка че ње.

5. Че шља ра
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден ра зно бој ним кон ци ма 
(љу би ча сти, бра он, цр ни, цр ве ни, бле до зе ле ни и ме ли ра ни ро зе) 
тех ни ком бо да за иглу, по кр сти це, рав ног бо да и оба ме та. Ве зла 
Љу би ца Ми ло је вић из Бу ко ви ка, рођ. Ти мо ти је вић у Ми са чи; у вла-
сни штву Ми ре Ста нић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 21,5 х 31 cm. 
Опис: Иви ца гор њег де ла, ис кро је на у три по лу лу ка, и оста ле иви це 
плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. На до њем 
де лу из ве зе н је при ка з две па ра лел не, ус прав но по ста вље не фу тро-
ле, укра ше не сти ли зо ва ним ге о ме триј ским ор на мен ти ма. На гор-
њем де лу из ве зен је при каз че шља са зуп ци ма (с де сна) и чет ке са 
др шком (с ле ва), ко ја сто ји пре ко ње га. Ис под ове сли ке на ла зи се јед на ли ни ја, а из над је 
мо тив цве та с два ли ста. На че шља ри су отво ре не три ру пи це, об ра ђе не обич ним бе лим 
кон цем, бо дом оба ме та, за ка че ње на зид. 

6. Че шља ра
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех ни-
ком бо да про ши ва ња, по кр сти це и оба ме та. Ве зла Љу би ца Ми ло је-
вић из Бу ко ви ка, рођ. Ти мо ти је вић у Ми са чи; у вла сни штву Ми ре 
Ста нић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 21 х 30,5 cm. Опис: По лу-
кру жна иви ца гор њег де ла и оста ле иви це плат не ног џе па об ра ђе не 
су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. До њи део је вер ти кал но по де љен, 
по сре ди ни, две ма па ра лел ним ли ни ја ма. У та ко до би је ним пра-
во у га о ни ци ма из ве зе не су по две, јед на из над дру ге, сти ли зо ва не 
гра не са по два цве та, та ко да су до ње гра не по ста вље не јед на пре ма 
дру гој, а гор ње пре ма боч ним иви ца ма. На гор њем де лу из ве зе на 
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су три сти ли зо ва на цвет на мо ти ва по лу луч но по ста вље на уз гор њу иви цу. Че шља ра има 
се дам ис кро је них, и јед на ким кон цем об ра ђе них оба ме том, ом чи ца за ка че ње.

7. Че шља ра
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден пла вим кон цем, тех ни-
ком бо да за иглу, па пра ти (тра ве), рав ног бо да, по кр сти це и оба-
ме та. Ве зла Љу би ца Ми ло је вић из Бу ко ви ка, рођ. Ти мо ти је вић у 
Ми са чи; у вла сни штву Ми ре Ста нић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 
21 х 30,5 cm. Опис: По лу кру жна иви ца гор њег де ла и оста ле иви це 
плат не ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. На до њем 
де лу из ве зе не су пред ста ве два врап ца. До ле ле во на ла зи се вра бац 
ко ји пи је во ду из та њи ра, док се го ре де сно на ла зи мо тив врап ца у 
сле та њу. Мо тив цвет них гра на по стављен је у су прот ним угло ви ма 
од вра ба ца. У гор њем де лу из ве зен је че шаљ са зуп ци ма окре ну тим 
до ле (с ле ва) и чет ке (с де сна) пре ко ње га. Из над овог при ка за на ла зи се мо тив цве та са два 
ве ћа ли ста, док се у угло ви ма ис под на ла зи по је дан сти ли зо ва ни цвет. Че шља ра има пет 
ис кро је них, и истим кон цем об ра ђе них оба ме том, ом чи ца за ка че ње.

8. Че шља ра, инв. бр. Е–179
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден цр ве ним кон цем, тех ни-
ком бо да за иглу и оба ме та. Ве зла Љу би ца Ву јић (1920–2011), рођ. 
Мар тић из се ла Ми о чић, из ме ђу Кни на и Др ни ша, пре се ље на на 
Ко со во, а по сле Дру гог свет ског ра та у Ко сто лац; Му зе ју по кло нио 
њен унук Сло бо дан Ву јић из Аран ђе лов ца. Ди мен зи је су 22,5 х 32 
cm. Опис: По лу кру жна иви ца гор њег де ла и оста ле иви це плат не-
ног џе па об ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. На до њем де лу 
из ве зе на је пред ста ва две пти чи це на цвет ној гра ни. У гор њем де лу 
из ве зен је че шаљ са зуп ци ма окре ну тим до ле, из над ко јег је сти ли-
зо ван цвет ни ор на мент. Че шља ра има три ом чи це за ка че ње.

9. Че шља ра, инв. бр. Е–188
Па муч но фа брич ко плат но. Вез је из ве ден плавим кон це м, тех-
ни ком бо да па пра ти, по кр сти це и оба ме та. Ве зла Ана Ма тић 
(1937) из Аран ђе лов ца, рођ. Па нић у Ко тра жи (Стра га ри); Му-
зе ју по кло ни ла 2013. го ди не. Ди мен зи је су 20 х 35 cm. Опис: По-
лу кру жна иви ца гор њег де ла и оста ле иви це плат не ног џе па об-
ра ђе не су бо дом оба ме та, у ви ду цак ни. На до њем де лу су низ 
боч не стра не из ве зе ни сти ли зо ва ни цвет ни мо ти ви, по ста вље ни 
као у огле да лу. У гор њем де лу боч но су из ве зе ни сти ли зо ва ни 
цвет ни мо ти ви и на сре ди ни две сти ли зо ва не са ви је не ли ни је. 
Из над цвет ног при ка за, из ве зен је нат пис ћи ри лич ним пи са ним 
сло ви ма у пра вом ре ду:Чешаљ
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ARAN ĐE LO VAC KITCHEN WALL HAN GINGS
– Sum mary –

De co ra ti ve wall han ging tex ti le, as part of the ho me tex ti le, was in use by the end of the 20th 
cen tury, both in ci ti es and vil la ges. The most stri king and wi dely used wall tex ti le was kitchen wall 
han gings, along with smal ler pi e ces of cloth with poc kets for sto ring matches and combs. 

Usu ally it was a rec tan gu lar pi e ce of cot ton cloth with em bro i de red sce nes from everyday li fe. 
They we re typi cally han ging abo ve the sto ve, kitchen ta ble, sink or bed. Its pri mary ro le was a prac ti-
cal one – as a screen pro tec ting the wall from dirt, whi le the se con dary one was to de co ra te the ro om 
whe re the fa mily gat he red. 

In the early 20th cen tury such kitchen wall han gings ca me from Net her lands via Ger many, 
Austria and Hun gary, then over Voj vo di na to the ci ti es so uth of the Sa va and Da nu be ri vers. They 
first tur ned up in towns and ci ti es, then in vil la ges. Al so, in the sa me or der, they we re fa ding away. 



221

Куварицеаранђеловачкогкраја

In du strial ble ac hed or un ble ac hed cot ton fa bric was used or so me ti mes even hand wo ven cloth. 
Pre do mi nant mo tifs on the wall han gings we re usu ally idyllic pic tu res of fa mily li fe, a lo ving 

co u ple, chil dren, so me ti mes wash ba sins, flo wer or fru it ba skets and so on. Typi cally the re was a 
short text writ ten in both Cyril lic and La tin let ters. Such texts wo uld ce le bra te a fa mily, lo ve, har-
mony, joyful chil dren, ho u se or der and cle an li ness, a prac ti cal and skil ful ho u se wi fe or so me ti mes 
they we re just funny. 

A prin ting tec hni que – do ne by ma ster prin ters – pro vi ded an al ready prin ted de sign on the 
can vas. Be si des prin ting, for copying mo tifs on the can vas, ho u se wi ves used and alu mi ni um spoon 
or in di go. In this way, ac cor ding to the ir in di vi dual ta ste, they wo uld com bi ne mo tifs and texts from 
va ri o us wall han gings. 

The em bro i dery was stitched mostly in blue and red thread, but tho se mo re skil ful co uld ma ke 
them qu i te co lo ur ful. It was usu ally the eli gi ble girls who did the em bro i dery, pre pa ring the ir tro us-
se a us, but al so young wo men and di li gent ho u se wi ves. 

Even to day many ho u ses still ke ep va ri o us pi e ces of em bro i de red fa bric, in clu ding all sorts of 
kitchen wall han gings. The goal of the pa per was to po int to the va lue of the wall de co ra ti ve han gings 
and the ir im por tant pla ce in our tra di ti o nal cul tu re. 

Keywords: kitchen wall han ging, wall can vas, wall fa bric, cot ton match and comb sto ra ge poc-
ket, prin ting, em bro i dery, stitching.
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НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА
Потребе и могућности музејске презентације

Апстракт:Овајрадјепровоциранпрезентацијометнолошкихзбирки,односнотра
диционалнекултуреу,пресвега,комплексниммузејимаСрбије.Напримеруексперимен
талнереконструкцијеједногобичајаианализерезултатанастојимдаукажемнапо
требуимогућностипрезентациједуховнекултуре,теидаподржимноветенденције
усрпскојмузеологијикојезаговарајупревазилажењедосадашњегсхватањаулогемузеја.

Кључнеречи:музеј,музеологија,музејскипредмет,експозиција,обичаји,нематеријал
накултура,савременост,новетехнологије,реконструкција.

Срп ска му зе о ло ги ја је по след њих де це ни ја 20. ве ка, ма кар још увек са мо 
на те о риј ском пла ну, ко нач но по че ла да ускла ђу је свој ход са зах те ви ма но вог 
до ба, што је, не сум њи во, на го ве штај на пу шта ња тра ди ци о на ли стич ког схва-
та ња му зе о ло ги је и уло ге му зе ја у дру штву. Све ве ћи број ауто ра на сто ји да 
сво јим ра до ви ма ука же на нео п ход ност пре ва зи ла же ња тра ди ци о нал не кон-
цеп ци је му зе ја (му зеј-ри зни ца или му зеј-храм) и не ми нов ност но вог при сту-
па, чи ји је ко нач ни циљ ус по ста вља ње ква ли тет ни јег ни воа ко му ни ка ци је на 
ре ла ци ји му зеј–по се ти лац. 

Ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве овом те мом зна чај но ме сто за у зи ма ју ет но ло-
зи. Раз лог то ме се, ве ро ват но, на ла зи у са мом ка рак те ру ет но ло шке на у ке, од-
но сно ет но граф ске збир ке, чи ја ком плек сност на нај дра стич ни ји на чин ого-
љу је све не до стат ке до са да шње ме то до ло ги је из ла га ња, па и са ме му зе о ло шке 
об ра де му зеј ског ма те ри ја ла. 

У фо ку су ин те ре со ва ња но вих ет но ло шко-му зе о ло шких тен ден ци ја на-
ла зи се иден ти фи ко ва ње по тре бе пре зен ти ра ња кул ту ре као сло је ви тог си-
сте ма од но са, зна че ња, вред но сти, акул ту ра тив них про це са, а не са мо пред-
ста вља ње по је ди нач них пред ме та, ма ко ли ко их би ло и ка кви их атри бу ти 
ка рак те ри шу (ма те ри јал, ква ли тет из ра де, ле по та...). Пре све га, то под ра зу-
ме ва на пу шта ње по сто је ћег од но са струч ња ка пре ма ет но граф ском пред ме-
ту као ен ти те ту sui generis, од но сно не до дир љи вом и че сто бе сми сле ном у 

M У З Е О Л О Г И Ј А  /  M U S E O L O G Y
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сво јој изо ло ва но сти, а с дру ге стра не озна ча ва и ње го во „по ста вља ње“ у жи-
ви ор га ни зам кул тур ног си сте ма. Ова ква де ми сти фи ка ци ја пред ста вља ла би 
пр ви ко рак ка са вре ме ном, отво ре ном и функ ци о нал ном му зе ју бу дућ но сти, 
спо соб ном да ко му ни ци ра, еду ку је и „ства ра“ кул ту ру.1 

Број не ана ли зе по сто је ћег ста ња ука зу ју на су мор не сли ке на ших му зе ја 
ко ји ви ше под се ћа ју на кон зер ва тив не гра ђан ске уста но ве 19. ве ка, чи ји је 
циљ за пра во не го ва ње на ци о нал них ми то ва (ства ра ње илу зи ја о на ци о нал-
ној и, са мим тим, лич ној ве ли чи ни) ме то дом ин стру и ра ња,2 а не под сти цај 
упо зна ва ња од го ва ра ју ћег кул тур ног си сте ма ме то дом ви ше стру ке ко му ни-
ка ци је (по се ти лац–из ло жба, ку стос–по се ти лац, му зеј–по се ти лац, ку стос–
му зеј ски пред мет...). Oд по чет ка је тра ди ци о нал ни му зеј био схва ћен као 
је мац сли ке чо ве ка. У тој пер спек ти ви, очи глед но му је по да ре на функ ци ја 
исто вре ме ног из ра жа ва ња иден ти те та и чу ва ња ба шти не, јер он је ме сто у 
ко јем успе вам да сим бо лич но при сво јим де ла чо ве чан ства ка ко бих и сам 
по стао чо век. Стро го би ра ју ћи и из два ја ју ћи пред ме те са за дат ком чу ва ња 
и све до че ња људ ско сти, му зеј је по стао алат ка пра вог скре та ња, пре о бра зио 
се у ме сто кул та, у ма ши ну ко ја фа бри ку је све то и то у то ли кој ме ри да се 
че сто за бо ра вља ми си ја ко му ни ка ци је.3 

Дру ги аспект ин те ре со ва ња на ше но ве те о риј ске му зе о ло ги је пред ста-
вља ју раз ма тра ња мо гућ но сти при ме не са вре ме них аудио-ви зу ел них сред-
ста ва. Без об зи ра на то што, у ауто ру до ступ ним ра до ви ма, не ма де таљ ни-
је и кон крет ни је раз ра де ових пред ло га, ипак по сто ји мно жи на иде ја ко је 
мо гу да про бу де ам би ци је и ин вен тив но сти му зеј ских струч ња ка, од ко јих 
ис кљу чи во и за ви си да ли ће, и ко ли ко бр зо, до ћи до по ма ка у овом прав цу, 
јер је из ве сно да ће при ме на но вих тех но ло ги ја већ у бли ској бу дућ но сти 
по ста ти оба ве зни део сва ке му зеј ске пре зен та ци је (и не са мо пре зен та ци је, 
већ и за шти те – об ра де) кул ту ре.

У ви ше не го до вољ ном оби му до ма ће и ино стра не ли те ра ту ре на ла зи мо 
то ли ко увер љи вих ар гу ме на та о по тре би дру га чи јег од но са му зеј ских струч-
ња ка пре ма сво јој на у ци да је сва ки бу ду ћи от пор овим про ме на ма са мо нео-
бја шњив гу би так дра го це ног вре ме на, као и ге не ра ци ја по се ти ла ца.4 Сми сао 
ових раз ма тра ња је сте ини ци ра ње дру га чи јег схва та ња му зе о ло ги је, што ће 
не ми нов но во ди ти то ли ко по треб ним про ме на ма на ших му зеј ских екс по зи-
ци ја. Не по сто ји та ко ма ли по ку шај ко ји не ће оправ да ти уло же ни труд, ма кар 
он не био вред ни ји од ути ски ва ња кљу ча у бра ву, ка ко би се ви ше де це ниј ски 
за ман да ље на вра та ко нач но отво ри ла. 

1 Га ври ло вић 2005, 273. 
2 Шур дић 2001–2003, 176. 
3 Де лош 2006, 83. 
4 Ме ђу, ме ни, до ступ ним ра до ви ма нај ко ри сни ји су би ли при ло зи: Љи ља не Га ври ло вић, 

Ве сне Мар ја но вић, Ве ли бо ра Сто ја ко ви ћа, Ве сне Ду шко вић, Мар ка Сто ја но ви ћа, Бо ри-
во ја Шур ди ћа, Са ше Срећ ко ви ћа, То ми сла ва Шо ле и Бер на ра Де ло ша.
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Из ме ђу оста лог, ра де ћи са по се ти о ци ма без ма ло две де це ни је мо гао сам 
и лич но да упо знам њи хо ве ре ак ци је по во дом раз ли чи тих му зеј ских екс по-
зи ци ја: од спе ци ја ли зо ва них (ов де под ра зу ме вам и те мат ске) до ком плек сних 
из ло жби. Од нос по се ти ла ца пре ма му зе ју су бли ми рао бих пи та њем ко је ми је 
по ста вио по се ти лац Му зе ја у Аран ђе лов цу 2004. го ди не: „За што код нас сви 
му зе ји ли че је дан на дру ги?“. То ком раз го во ра, ко ји је за тим усле дио, су о чио 
сам се са пер цеп ци јом ко ја је, на осно ву упо зна ва ња око де сет му зе ја у Ср би-
ји, фо то граф ски тач но мар ки ра ла не до стат ке уоби ча је ног на чи на пре зен та-
ци је му зеј ског ма те ри ја ла. У из не на ђу ју ће оп шир ној кри ти ци „не струч ног“ 
по сма тра ча (сту дент за вр шне го ди не Ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду), ини ци ра ној не до стат ком до жи вља ја, до ми ни ра ла су за па жа ња 
исто вет но сти (по на вља ња) ма те ри ја ла у на шим му зе ји ма, као и мо но то но сти 
на чи на ње го вог из ла га ња. Овом при ли ком при се тио сам се ско ро иден тич ног 
ис ку ше ња ко ме сам био из ло жен пру жа ју ћи од го во ре ака дем ском сли ка ру 
срп ског по ре кла (из Вра ња) ко ји жи ви и ра ди у Па ри зу, а то ком ње го ве по се те 
На род ном му зе ју „Си ма По га ча ре вић“ у Вра њу 1986. го ди не. Без об зи ра на на-
пор, уло жен ра ди од бра не стру ке (ве ро ват но и се бе као струч ња ка), ни ме ни 
са мом ни су зву ча ли увер љи во соп стве ни ар гу мен ти не про ми шље но иден ти-
фи ко ва ни ис кљу чи во као објек тив не окол но сти, на ста ле, пре све га, услед од-
лу ке да за Му зеј бу де опре де љен скан да ло зно не у сло ван обје кат – спо ме ник 
кул ту ре Па шин ко нак (јед на од две згра де – се ла млук). Све ана ли зе, кри ти ке 
и „апе ли“ струч ња ка ко ји се ба ве са вре ме ном му зе о ло ги јом до би ли су овим 
при ме ри ма нај бо љу по твр ду оправ да но сти за ла га ња за пре ва зи ла же ње до-
са да шњег на чи на раз ми шља ња и од но са пре ма по се ти о ци ма на ших му зе ја. 
Уоста лом, за фор ми ра ње објек тив не сли ке ста ња у на шим му зе ји ма до вољ но 
је уочи ти ин ди фе рент но по на ша ње де це (уче ни ци су да ле ко нај за сту пље ни ја 
ка те го ри ја по се ти ла ца). Из ла ском из му зе ја, у њи хо вој ме мо ри ји оп ста је тек 
по не ки фраг мент (из у зет ност), не до во љан да пре вла да осе ћај при ну де (по се-
та му зе ју је оба ве зни део про гра ма школ ске екс кур зи је) ко ји ће без сум ње и у 
њи хо вом бу ду ћем жи во ту опре де ли ти му зеј као не по треб но ис ку ство. 

У ет но граф ским екс по зи ци ја ма на ших му зе ја по сто је три до ми нант на 
про бле ма:

1. Пр ви про блем од но си се на пре зен ти ра ње тра ди ци о нал не кул ту ре 
(про шло сти) из ла га њем не кон тек сту а ли зо ва них по је ди нач них пред ме та. Та-
ко из ло жен ет но граф ски пред мет (че сто и ар хе о ло шки, а исто риј ски из ве-
сно), без об зи ра да ли је по ста вљен по је ди нач но или у гру пи дру гих пред ме-
та, уз уоби ча је ни текст ко ји је нај че шће крат ка ле ген да, го во ри са мо о сво јој 
спо ља шно сти. Ње го ва ле по та, ве шти на из ра де, ди мен зи је или не ки дру ги 
ква ли тет мо гу иза зва ти тре нут ну па жњу по се ти ла ца, али је ди но уко ли ко је 
реч о из у зет ном пред ме ту. У нај ве ћем бро ју му зе ја та квих (ет но граф ских) 
пред ме та је вр ло ма ло или их уоп ште не ма (у На род ном му зе ју у Аран ђе ло ва-
цу сви ет но граф ски пред ме ти при па да ју III ка те го ри ји). Ка да та кав пред мет 
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пра ти уоби ча је на ин фор ма ци ја: „Гре бе ни за че шља ње ву не – по че так 20. ве-
ка“, он да сав труд ку сто са по ста је уза лу дан, уто ли ко да се чак мо же по ста ви-
ти и пи та ње сми сла му зеј ске по став ке. По се ти о ци ма ко ји ни су ет но ло зи или 
ко ји не ма ју по себ на ет но ло шка зна ња, а они чи не из ра зи ту ве ћи ну, ова ква 
ин фор ма ци ја не го во ри, ско ро, ни шта, јер из ње ни је мо гу ће до зна ти кул тур-
ни кон текст, си стем зна че ња, обра за ца и кул тур них ко до ва ко ји би, из ве сно, 
иза зва ли раз у ме ва ње из ло же ног екс по на та, што нај по сле оправ да но на ме ће 
пи та ње свр сис ход но сти по се та му зе ји ма. Ако ово ме до да мо чи ње ни цу да се 
му зеј ски пред ме ти нај че шће по ста вља ју у про сто ру скулп ту рал но, у ма ни ру 
ва јар ских де ла и то у не а де кват ним и су мор ним, па ти ни ра ним ам би јен ти ма 
на ших му зе ја, он да не чу ди по ја ва да се, од ла ском из му зе ја, по жељ ни ен ту-
зи ја зам по се ти ла ца за ме њу је осе ћа њем рав но ду шно сти. 

Ви ше сам се пу та лич но уве рио да се му зе о ло ги ја (по себ но са вре ме на) 
не на ла зи до вољ но у сфе ра ма ин те ре со ва ња му зе а ла ца. Сто га је, у на шим 
му зе ји ма, пре зен та ци ја му зеј ског ма те ри ја ла све де на на из ла га ње рас по ло-
жи вог ма те ри ја ла у да тим усло ви ма. При то ме, основ на те жња, уства ри на-
сто ја ње је у то ме да пред мет бу де из ло жен – опре мљен ле по, за ни мљи во, 
мо жда и атрак тив но, та ко да уку пан ути сак че сто ни је вред ни ји од уре-
ђе ња стам бе ног ен те ри је ра или из ла га ња екс по на та (ро бе) у лук су зни јим 
про дав ни ца ма. Не рет ко ква ли тет и атрак тив ност по ста мен та или ле ген ди 
при вла че ве ћу па жњу од са мог екс по на та. Не до вољ но по све ће на па жња ме-
то до ло ги ји из ра де му зе о ло шке екс по зи ци је иде то ли ко да ле ко да ку сто си 
(ар хе о лог, исто ри чар и ет но лог) кон ци пи ра ју и уре ђу ју по на о соб свој део, 
ина че, за јед нич ке ком плек сне из ло жбе. Та ко се, већ пр вим по гле дом, уоча-
ва ју стро го одво је не це ли не, „ис пи са не“ три ма раз ли чи тим ру ко пи си ма.5 
Је ди но што их, евен ту ал но, по ве зу је је сте ути сак пре на тр па но сти про сто ра 
ма те ри ја лом. Сто га се је ди ни еле ме нат стил ског је дин ства на ла зи у по ку ша-
ји ма да се на ма лом про сто ру ис так не што ве ћа ко ли чи на ле по опре мље ног 
ма те ри ја ла, а због че га по се ти лац мо ра да уло жи мно го на по ра ка ко би пра-
тио хо ри зон тал но-вер ти кал ну хро но ло ги ју.

Чуд но, па и ира ци о нал но, де лу је по да так да не ки до ка за ни мо де ли пре-
зен та ци је у све ту ег зи сти ра ју ско ро је дан век, а да их на ша му зе о ло шка ствар-
ност ни је по ну ди ла по се ти о ци ма. Ве ћи на нас је би ла у при ли ци да се пу тем 
на уч но-по пу лар них пу бли ка ци ја и те ле ви зиј ских еми си ја, ма кар и по вр шно, 
упо зна с ди о ра ма ма, „Pe riod ro oms“ ре кон струк ци ја ма и дру гим ви до ви ма 
ана лог не му зе о гра фи је.6 Ова, у мно гим свет ским му зе ји ма, још увек ак ту ел на 
ис ку ства на ша му зе о ло ги ја је, на жа лост, пот пу но иг но ри са ла. 

5 Ево но вог ни воа ис по ља ва ња функ ци је му зе ја. У од но су на Де ло шов став о му зе ји ма (ан-
тро по ло ги је) као ме сти ма нар ци со ид ног уз ди за ња иден ти те та у из у зет не вред но сти на 
ре ла ци ји из ло жба–по се ти лац, у овом слу ча ју се нар ци со ид ност иден ти те та по твр ђу је на 
ре ла ци ји ку стос–из ло жба (по се ти лац).

6 Мон пе ти, нав. пре ма: Гоб, Дру ге 2009, 135.



227

Нематеријалнакултура–потребеимогућностимузејскепрезентације

Ако схва ти мо да је уна пре ђе ње му зеј ске де лат но сти пре вас ход но оба ве за 
му зе а ла ца, он да ни на ве де ни про бле ми не мо гу оправ да ти ви ше де це ниј ску 
стаг на ци ју. „Кре та ње ута ба ним ста за ма је јед но став ни је...“7, ла год ни је, у не-
ким слу ча је ви ма и атрак тив ни је, али су за то по сле ди це круп не. Му зе ји се су-
о ча ва ју са стал ним опа да њем бро ја по се ти ла ца, пре тва ра ју ћи се у изо ло ва не 
уста но ве или ин сти ту ци је при ну де.

2. Дру ги про блем од но си се на чи ње ни цу да ет но граф ске из ло жбе (ет-
но граф ске це ли не ком плек сних из ло жби) нај че шће чи не пред ме ти из, са мо, 
не ко ли ко обла сти тра ди ци о нал не (чи тај се о ске) кул ту ре, као што су то ко-
сти ми, пред ме ти по кућ ства (по су ђе) или ала ти и ору ђа за рад, због чега и нај-
бо ље пре зен ти ран, а са аспек та це ло ви то сти кул ту ре си ро ма шан материјал, 
у нај бо љем слу ча ју омо гу ћа ва са гле да ва ње са мо де ли ћа кул тур ног кон тек ста. 
Ме ђу тим, људ ској при ро ди је свој стве но да соп стве не пси хо мен тал не по тен-
ци ја ле за до во ља ва, пре све га, ре цеп ци јом це ли не (оп што сти, од но сно си сте-
ма), а тек по том пар ци јал ним са зна њи ма. Ако се, при то ме, ова ко ода бра ни 
пред ме ти по ста ве у про стор на уоби ча је ни на чин, без об зи ра на евен ту ал ну 
на ме ру ауто ра из ло жбе да их кон тек сту а ли зу је (нај че шће су пред ме ти по ста-
вље ни по, еле мен тар но, функ ци о нал ном кри те ри ју му или се њи ма те жи „ре-
кон струк ци ји“ ма лих це ли на – нпр. ог њи ште), крај њи ре зул тат ће увек би ти 
ис кљу чи во ис ти ца ње вред но сти са мог пред ме та, ма кар он и не по се до вао 
свој ства ко ја би га из дво ји ла.8

Те мат ским су жа ва њем, зна чај не (мо жда и опре де љу ју ће) обла сти кул ту-
ре на шег на ро да оста ју из ван му зе о ло шке по ну де, а не рет ко ван и му зе о ло-
шке де лат но сти. Дра сти чан при мер пред ста вља оскуд на за сту пље ност не-
ма те ри јал не кул ту ре. Без об зи ра на број из ло же них ет но граф ских пред ме та 
и кон цеп ци ју из ло жбе, чи тав је дан фан та стич ни си стем срп ског не ма те ри-
јал ног на сле ђа пред ста вљен је по се ти о цу са мо ма те ри ја ли зо ва ним аспек-
том не ма те ри јал ног, од но сно тек по не ким пред ме том (ико на, ус кр шња ја ја, 
кућ ни ико но стас, по себ но укра шен пред мет као при мер умет нич ког из ра за 
– шкри ња...) и (или) фо то гра фи ја ма са сце на ма оби ча ја. Из ла га њем не ког 
за нат ског про из во да по се ти о цу ће би ти пре зен ти ран са мо крај њи про из-
вод-пред мет, али чи тав је дан ком плекс зна ња, ве шти на, кре а тив но сти, с 
јед не стра не, и ком плекс зна че ња, кул тур них ко до ва, с дру ге стра не, оста је 
ван ње го вог до ма ша ја. Уоста лом, пот пу но је ја сно да до са да шња стро га (де-
фи ни циј ска) по де ла кул ту ре на ма те ри јал ну и ду хов ну (не ма те ри јал ну) не 
мо же из др жа ти иоле озбиљ ни ју кри ти ку.

3. Тра ди ци о нал но (уоби ча је но) ода бран и екс по ни ран му зеј ски ма-
те ри јал им пли ци ра и тре ћи про блем ко ји Љ. Га ври ло вић де фи ни ше као 
„тран спо зи ци ју тра ди циј ског иде ал ног мо де ла у но ву фор му, са по ку ша јем 

7 Га ври ло вић 2004, 322.
8 Га ври ло вић 2006, 320.
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ства ра ња вир ту ел ног окру же ња ко је од го ва ра иде ал тип ском мо де лу кул-
ту ре/дру штва, ка ко га да нас ви де, од но сно же ле да га ви де ет но ло зи му зе-
ал ци“.9 Уоби ча је ним из бо ром му зеј ског ма те ри ја ла (ре пре зен та тив ни или 
екс по на ти ко ји су по пра ви лу при па да ли ма те ри јал но ста бил ни јим по је-
дин ци ма) ства ра се иде ал на сли ка дру штва с ко јом се и му зе а лац и по се ти-
лац ла ко по и сто ве ћу ју у тра га њу за ло кал ним, од но сно соп стве ним иден-
ти те том, па је од свих оче ки ва них ци ље ва му зеј ске по став ке нај при сут ни ји 
онај, нео че ки ва ни, ко јим се соп стве на про шлост (са да шњост) уз ди же у 
из у зет ну вред ност. „Реч ју, уз ди ћи соп стве не цр те иден ти те та у из у зет не 
вред но сти – то је но ви лик фе ти ши за ци је екс по на та.“10 Чак и ка да то ни је 
циљ, ова кав на чин се лек ци је и пре зен та ци је му зеј ског ма те ри ја ла не ми-
нов но се пре тва ра у сво је вр сни ин стру мент ин стру и ра ња, а са мим тим и 
ма ни пу ла ци је по се ти о ци ма. Ну де ћи иде а ли зо ва ну пред ста ву про шло сти, 
по се ти о цу се пру жа мо гућ ност „ку по ви не“ соп стве ног ега (све сти), фор-
ми ра ног на иде а ли ма злат не ка ши ке ца ра Ду ша на, док се у ства ри ра ди о 
ма ни пу ли са њу фраг мен тар но исти ни тим, а са аспек та це ло ви то сти кул ту-
ре ла жним, ин фор ма ци ја ма о ње го вом кул тур ном и на ци о нал ном иден-
ти те ту. У на шим му зе ји ма још увек ни сам при ме тио озбиљ ни ји на пор по-
све ћен пред ста вља њу нај си ро ма шни јих сло је ва дру штва ко ји су ве ко ви ма 
би ли ве ћин ски део ста нов ни штва.

Ге не за ова квог ста ња на ла зи се, ве ро ват но, у су бјек тив ној ко ли ко и у 
објек тив ној рав ни. Не у слов ни про сто ри,11 иг но ри са ње и не ра зу ме ва ње уло-
ге и зна ча ја му зе ја (кул ту ре) од стра не цен та ра мо ћи (осни ва ча), из ра же но 
де струк тив ним бу џе ти ма, је су опре де љу ју ћи фак то ри на чи на ра да на ших 
му зе ја, што спу та ва иоле ком плек сни је де ло ва ње, те и де мо ти ва ци о но ути-
че на љу де за по сле не у њи ма.12 На рав но да про стор ни усло ви у ко ји ма де ла-
ју на ши му зе ји ни су би ли аде кват ни ни у вре ме њи хо вог осни ва ња. Осим 
при ме ра не по сто ја ња из ло жбе них про сто ра (не ве ро ват но, исто вре ме но и 
по ра жа ва ју ће, де лу је по да так да чак и та ко ве ли ки му зеј ка кав је На род ни 
му зеј у Ни шу не ма из ло жбе ни про стор), овај про блем не мо же би ти али би 
не слав не му зеј ске ствар но сти, јер је не ре ал но оче ки ва ти да ће, бар у до глед-
но вре ме, из не на да про бу ђе на свест но си ла ца вла сти по че ти да гра ди аде-
кват не му зеј ске објек те. Али је за то оправ да но оче ки ва ти да ће не ки но ви 
по се ти о ци, од ра сли и вас пи та ва ни у ин фор ма тич ко-ки бер не тич кој ре ал-

9 Га ври ло вић 2006, 254.
10 Де лош 2006, 83. 
11 На род ни му зеј у Аран ђе лов цу че сто се на во ди као је дан од са мо три на мен ски из гра ђе-

на му зе ја у Ср би ји, што би тре ба ло да ис так не аде кват ност ње го вог објек та, али ка ко 
је ини ци јал на иде ја под ра зу ме ва ла из град њу „Му зе ја ре во лу ци је и со ци ја ли стич ке из-
град ње“, да нас, као ком плек сни му зеј, има не у по ре ди во не у слов ни ји про стор од мно гих 
дру гих му зе ја ко ји ег зи сти ра ју у об јек ти ма ко ји су спо ме ни ци кул ту ре.

12 Уко ли ко из у зе ци по твр ђу ју пра ви ла, он да је хва ле вре дан на пор струч ња ка На род ног 
му зе ја (и ве ро ват но оп штин ске упра ве) у Ва ље ву. 
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но сти, ис по љи ти оче ки ва ња на ко ја иде а ли зо ва на му зе о ло ги ја тра ди ци о на-
ли стич ких вред но сти не ће има ти оче ки ва ни од го вор. 

Сто га је, да нас, по след њи тре ну так да на ша му зе о ло ги ја по ну ди од го во-
ре на пи та ња о сми слу до са да шњег на чи на пре зен та ци је на ше кул ту ре и то 
искре но, без уоби ча је них али би ја и, за нас, та ко ка рак те ри стич не са мо од бра-
не ко ја крив це за ова кво ста ње ви ди ис кљу чи во из ван стру ке. 

Чвр сто ве ру ју ћи у ефи ка сност ма лих ко ра ка као де ло твор них сред ста ва у 
оства ре њу ве ћих по ма ка, овом при ли ком из ло жи ћу ана ли зу и ре зул та те јед-
ног екс пе ри мен та, као при мер евен ту ал не мо гућ но сти ко јом се ет но граф ска 
из ло жба мо же учи ни ти сми сле ни јом и за ни мљи ви јом. 

Пр во бит на иде ја под ра зу ме ва ла је проб ну ре кон струк ци ју не ког оби ча ја,13 
ње го во бе ле же ње ка ме ром, пре ба ци ва ње са др жа ја на аде ква тан но сач сли ке и 
зву ка, да би, на кра ју, по сред ством еми си о не тех ни ке (мо жда пре све га ра чу на-
ра?) по ста вље не на из ло жби, по се ти о цу би ло омо гу ће но да се упо зна са не по-
врат но не ста лим кул тур ним осо бе но сти ма на ро да ко ме при па да. Пре ма овом 
пла ну, про ве ра ре ак ци ја усле ди ла би то ком са ме му зеј ске по став ке.

Али, већ то ком пр вих по ку ша ја уоб ли ча ва ња иде је, а за хва љу ју ћи све ин-
тен зив ни јем упо зна ва њу струч не ли те ра ту ре из обла сти са вре ме не му зе о ло-
ги је, на мет ну ла се ми сао о јав ној ре кон струк ци ји, јер би на тај на чин би ло 
омо гу ће но уоча ва ње свих аспе ка та од но са при сут них пре ма екс пе ри мен ту, 
као и објек тив но са гле да ва ње ква ли те та ре кон струк ци је.

До по чет ка ре а ли за ци је, иде ја је до дат но упот пу ње на и од лу ком да се 
са при сут ни ма оба ви раз го вор с ци љем утвр ђи ва ња це ло ви то сти са знај ног 
про це са (ко ли чи не пер ци пи ра них де ло ва и де та ља), с јед не стра не, и сна ге 
до жи вља ја, с дру ге стра не. 

Ре кон струк ци ја

Пи та ње ко је ми се већ на по чет ку (2003. го ди не) про ми шља ња о на чи ни-
ма пре зен та ци је оби ча ја, аpriori, на мет ну ло ти че се ком пе тент но сти, од но-
сно прет по став ки да су за ова кав рад нео п ход на ин тер ди сци пли нар на зна ња, 
с об зи ром на то да се по тре бе ку сто са (ет но ло га) за пот пу ни јим зна њи ма од 
уоби ча је ног (ин фор ма тив ног) по зна ва ња му зи ке, сли кар ства, књи жев но сти, 
дра ме на ла зе у не ло гич ној ко ли зи ји са њи хо вим ака дем ским обра зо ва њем.14 
Имао сам сре ћу да, за хва љу ју ћи на сле ђе ним афи ни те ти ма пре по зна тим од 
стра не не ко ли ци не про фе со ра, још то ком гим на зиј ског шко ло ва ња стек нем 
те о рет ска и прак тич на зна ња из обла сти умет но сти (по себ но му зи ке, ли ков-
них умет но сти, тра ди ци о нал ног пле са...), што ме је охра бри ло у на ме ри да 

13 Би ло је за оче ки ва ње да ће овај екс пе ри мент по ка за ти мањ ка во сти, па је за то пла ни ра но 
да се он по но ви пре ко нач ног укљу чи ва ња у по став ку.

14 Га ври ло вић 2004, 321–322. 
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екс пе ри мен ти шем с не ким од аспе ка та не ма те ри јал не кул ту ре, као мо гу ћим 
де лом бу ду ће стал не (ком плек сне) из ло жбе у На род ном му зе ју у Аран ђе лов-
цу. Осим то га, под сти ца ј ми је пру жи ла и чи ње ни ца че стог кон так ти ра ња са 
не ма лим бро јем струч ња ка из раз ли чи тих обла сти (му зи ке, филм ске ре жи је, 
по зо ри шта, ли ков них ди сци пли на) с ко ји ма мо гу да се кон сул ту јем.15

С по чет ка пла ни ра ња екс пе ри мен та, пр ву ди ле му пред ста вљао је из бор 
ме тод ског по ступ ка:

1. Ори јен ти са ти се на те рен ски рад, по пут се ри ја ла еми си ја „Срп ски ис-
точ ни ци“ у про дук ци ји РТС-а16 или

2. од лу чи ти се за нај ри зич ни ју ва ри јан ту ко ја под ра зу ме ва рад са по себ-
но ода бра ним са рад ни ци ма.

По сле не ко ли ко раз го во ра и крат ких про ба (уз при су ство ка ме ре), ра ди 
про це не мо гућ но сти са рад ње са ста нов ни ци ма две се о ске за јед ни це и гру пом 
из ван ред них глу ма ца-ама те ра из Аран ђе лов ца, од лу чио сам се за ло кал ну, 
ама тер ску по зо ри шну гру пу ко ја је, већ при ли ком пр вих те сто ва, по ка за ла 
уоч љи во ве ћу до зу „спон та но сти“. Иако па жљи во би ра ни, чла но ви се о ских 
гру па ипак ни су пре ва зи шли ути цај ка ме ре, та ко да су оста ви ли ути сак вр ло 
не у ких глу ма ца. На су прот њи ма, аран ђе ло вач ки глум ци су, за хва љу ју ћи ви-
ше го ди шњем ис ку ству и ве шти ни при ла го ђа ва ња ре ди тељ ским зах те ви ма, 
те и раз ли чи тим усло ви ма, де ло ва ли пу бли ци знат но спон та ни је. Та ко су ове 
про бе (за ме не нео че ки ва но) ре зул ти ра ле са зна њем да при су ство ка ме ре мо-
же пот пу но да опре де ли ква ли тет ре кон струк ци је. 

По чет ком ра да де фи ни са ли смо иде ју и раз ре ши ли ди ле ме:

1. Основ но кон цеп циј ско опре де ље ње под ра зу ме ва ло је ства ра ње ути ска 
до ку мен тар но сти, та ко да је сва ко ак цен то ва ње, по ја шња ва ње и ту ма че ње 
сим бо ли ке од ре ђе них рад њи или сег ме на та оби ча ја по зо ри шним и филм-
ским сред стви ма (ре жи ја, мон та жа или ка ме ра) би ло пот пу но ис кљу че но.

2. Ова кав при ступ опре де лио је и оста ле аспек те ре а ли за ци је:
– за да ци глу ма ца, у овом слу ча ју, би ли су пре но ше ње тек ста и сцен ске 

рад ње, без ис ка зи ва ња умет нич ког ста ва, ка рак те ри за ци је ли ко ва, од но сно 
без ко ри шће ња глу мач ких сред ства. Ин си сти рао сам са мо на ко рект ној дик-
ци ји и уме ре ној ми ми ци;

– пред ло жак („сце на рио“), сце но гра фи ја и ко сти мо гра фи ја пред ста вље-
ни су на осно ву по сто је ћих ет но граф ских за пи са;

15 С по себ ним за до вољ ством ис ти чем са рад њу са др Је ле ном Јо ва но вић, на уч ним са рад ни-
ком Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ, за хва љу ју ћи ко јој су у На род ни му зеј у Аран ђе лов-
цу до спе ли и пр ви те рен ски аудио сним ци тра ди ци о нал не во кал не му зи ке за фо но те ку 
чи је сам фор ми ра ње ини ци рао не ко ли ко ме се ци прет ход но.

16 Сто ја но вић 2004, 43. 
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– сни ма ње ће би ти ре а ли зо ва но са мо јед ном ста тич ном ка ме ром, по-
ста вље ном на до вољ ном од сто ја њу ка ко би ши ро ким пла ном би ла об у хва-
ће на це ли на „сце не“;

– сни мље ни ма те ри јал би ће еми то ван у не мон ти ра ном, „си ро вом“ ста њу. 

Дру га ди ле ма про ис те кла је из нео п ход но сти прет ход не ва ло ри за ци је бу-
ду ће ре кон струк ци је, од но сно из по тре бе утвр ђи ва ња из во дљи во сти, ре ле-
вант но сти при сту па, као и иден ти фи ко ва ња сме ро ва и са др жа ја ре ак ци ја.17

По че так ре а ли за ци је зах те вао је по нов но, па жљи во чи та ње по сто је ће 
ли те ра ту ре о тра ди ци о нал ној кул ту ри у обла сти ма Ја се ни це, Шу ма диј ске 
Ко лу ба ре и Ка че ра (Б. Дроб ња ко вић, Ј. Ер де ља но вић, П. Ж. Пе тро вић, Т. 
Ђор ђе вић, М. Не дељ ко вић, Ј. Па вло вић, М. Ђ. Ми ли ће вић...). Зна чај, од-
но сно ком плек сност оби ча ја пред ста вља ли су од лу чу ју ће ар гу мен те да се 
опре де лим за ре кон струк ци ју јед ног де ла бо жић них оби ча ја, ко ји се, на 
Бад њи дан, уно ше њем пр вог бад ња ка, од ви ја у ку ћи. Од, ме ни, до ступ них 
опи са бо жић них оби ча ја у Шу ма ди ји, а услед за до во ља ва ју ће оп шир ног 
при ка за овог пра зни ка, иза брао сам књи гу Пе тра Ж. Пе тро ви ћа Животи
обичајинародниуГружи18:

„По ста ром оби ча ју на Бад њи дан из ју тра, пре сун ца, а да нас кад се стиг-
не, се ку се у пла ни ни бад ња ци, ко ји се уве че на ло же на ог њи ште. У ве ћи ни се-
ла у Гру жи се ку се ‘бад њак’ и ‘бад ња чи ца’. Њи хо ви овр шци се за се ку код ку ће 
и они слу же по ла зни ку као ‘чар ка чи’ за пре та ње по бад њој ва три, а до ма ћи ца 
њи ма пре ђе по че сни ци“.19

У да љем тек сту, П. Ж. Пе тро вић опи су је ри ту ал при пре ма и са мо се че ње 
бад ња ка, а овај део за вр ша ва кон ста та ци јом да се бад ња ци код ку ће „при сло-
не ус прав но, она ко ка ко су ра сли, уз зид код глав ног ула за, па се за тим до не се 
и бре ме сла ме, ко је ће се уне ти у ку ћу за бад ња ци ма“.20 По том сле ди опис Бад-
ње ве че ри ко ји је био си ноп сис бу ду ћег „сце на ри ја“:

„Бад ња ци се уно се у ку ћу уве че кад пад не мрак. До ма ћи ца при пре ми све 
по тре бе око об ре да при ли ком уно ше ња бад ња ка. Она из ба ци на по ље ме тлу, 
сто ли це и со фру, а игле и ма ка зе за де не за кућ ни кров. До ма ћин или ње гов 
син са ру ка ви ца ма на ру ка ма уно си пред сви ма уку ћа ни ма пр ви бад њак и на 
ула зу у ку ћу из го во ри: ‘До бро ви (вам) ве че и че сти то ви бад ње ве че!’ Бад њак 
по ло жи пре ко ва тре уз пре клад (ка ме ни сту бић) на ог њи шту. Уку ћа ни од го-
во ре до ма ћи ну: ‘Бог ти до бро дао и сре ћу имао!’ а до ма ћи ца га по си па жи том 
и ва ри вом из си та. Кад се бад њак спу сти на ог њи ште, он се по мак не ма ло 

17 Пр во бит на иде ја да ре кон струк ци ји при су ству ју са мо по зва ни по сма тра чи спон та но се 
пре тво ри ла у јав ну ре кон струк ци ју, од но сно у ет но-по зо ри шни до га ђај. 

18 Књи га ЖивотиобичајинародниуГружи са др жи нео п ход не еле мен те за јед ну ова кву 
ре кон струк ци ју. 

19 Пе тро вић 1948, 224.
20 Пе тро вић 1948, 225.
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уна пред, ра ди на прет ка у ку ћи. Има љу ди ко ји ка зу ју, да бад ња ке ‘не ва ља’ 
пре ска ка ти ни ти се пред њих из ла зи бо со (без обу ће). Та ко се уно се и оста ли 
бад ња ци. Они се на ла жу на ва тру де бљим кра је ви ма пре ма за па ду, а по не где 
пре ма глав ном ула зу у ку ћу, што за ви си од по ло жа ја ку ће.

За бад ња ци ма се уно си сла ма са истим об ре ди ма као и за бад ња ке. Она 
се рас ту ра по свим оде ље њи ма ку ће, а нај ви ше у оно оде ље ње где ће се по ста-
ви ти бад ња ве че ра и где ће се спа ва ти. Уно сач сла ме го во ри: ‘Кво, кво’, а де ца, 
чу па ју ћи сла му из бре ме на, од го ва ра ју ‘пи ју, пи ју’. То се чи ни да се ко ко шке 
ле гу. Из у зет но се у Дра чи и ње ној бли жој око ли ни бо жић на сла ма об не се три 
пу та око ку ће, па се уне се у ку ћу.

По што се сла ма уне се у ку ћу, до ма ћа че љад се оку пи око бад ња ка, на ко је 
је до ма ћи ца ста ви ла ора хе, ле шни ке, су ве шљи ве и мед. Пред бад ња ке ни ко 
не из ла зи бос, да не до би је пре ко го ди не на бој (жуљ). До ма ћин ока ди бад ња ке 
там ња ном, па у њи хо ву за че љу клек не и ста ви ко лач на пр ви бад њак. За тим, 
по што се пре кр сти, пре ре же уна крст ко лач на бад ња ку, па ње га и бад ња ке 
пре ли је ви ном. Че твр ти не ко ла ча ста ви на бад ња ке. У мно гим по ро ди ца ма 
че љад окре ће три пу та бад њи ко лач за бад њом ве че ром и из ло ме га. Али је по 
свој при ли ци, ста ри ји оби чај био, да се он пре ре же на бад ња ци ма, па се због 
не спрет но сти и ди ма, ло ми за ве че ром. До ма ћин пр ви љу би бад ња ке уз ово 
бла го си ља ње: ‘ка ко ја љу био бад ња ке, та ко ов це љу би ле јаг њад, го ве да те лад, 
ко њи ждре бад, кр ма че пра сад’ итд. По сле бла го си ља ња узме од сва ког во ћа 
ко је је ста вље но на бад ња ке и пар че ко ла ча ко је на ма же ме дом. Та ко чи не и 
оста ла че љад. У Гле ди ћу, пла нин ском се лу, чо ба ни ма се да ју ма ли пше нич-
ни ко ла чи ћи, ко је пре ло ме о глав ни бад њак и бла го си ља ју као и до ма ћин. У 
Дра чи и су сед ним се ли ма ма на сти ра Дра че не ки ро до ви не љу бе бад њак, ни-
ти над њим ло ме ко лач. Пред бад њу ве че ру до ма ћа че љад се мо ли Бо гу пред 
за па ље ном во шта ном све ћом, ко ја има об лик свит ка (уво ји це). Она се за па ли 
и при ле пи на ис точ ни кућ ни зид. До ма ћин пр во ока ди там ња ном све ћу, па 
че љад и поч не ова ко да се мо ли Бо гу: ‘Да се са стра хом по мо ли мо Го спо ду Бо-
гу, твор цу не ба и зе мље, ча сно ме кр сту Бла гој Ма ри ји и ма ло ме Хри сту. Бо же 
ми ло сти ви, са кри ли нас и са чу вај не ви ђе не бе де. Мо ли мо ти се, по др жи нас у 
жи во ту, здра вљу и сло зи!’ Ако за вре ме мо ли тве за ла је пас или за пе ва пе тао, 
он да се ве ру је, да ће не ко од уку ћа на умре ти у то ку го ди не.

Бад ња ве че ра је по сна. Она се по ста вља на ко стрет ну вре ћу или по кро-
вац, ко ји се про сти ру по бо жић ној сла ми. По ка зи ва њу ста ри јих љу ди ве че ра 
се ра ни је, кад су они би ли де ца, по ста вља ла по ред ог њи шта и бад ња ка, па се, 
због ди ма, са да по ста вља у со би. У вр ху по ста вље не ве че ре сед не до ма ћин 
на сла му, до ње га се да ју ње го ва бра ћа, за тим си но ви и оста ла че љад. Ред по-
са ђи ва ња за ве че ру је по го ди на ма ста ро сти. У за дру жним ку ћа ма сва че љад 
при ла зи до ма ћи ну да му по љу бе ру ку, па да за у зму ме сто по ред по ста вље не 
ве че ре. До ма ћин по ми лу је сва ко де те, по хва ли њи хо ву по слу шност и по ка же 
ме сто где ће ко је да сед не.
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За бад њу ве че ру се из но се ова је ла: ‘меџ га ник’ од гу сто ску ва ног па су ља 
или од кром пи ра, ко ји за пр жи ‘зеј ти ном’ (ма сли но вим уљем); ‘ђу веч’ од пи-
рин ча и кром пи ра са ри бом, по сна ‘сар ма’ од пи рин ча, ко ја се за ви ја у ли шће 
ки се лог ку пу са: ‘пи та’ ора сни ца или ку пу шња ча, тј. спре мље на са ора си ма 
или са ки се лим ку пу сом. До ма ћи ца још раз де ли ора ха, су вих шљи ва, ле шни-
ка, пек ме за, су ве ри бе ‘са ра ге’ (ска дар ске укље ве) и др. Она ба ци не ко ли ко 
ора ха по угло ви ма ку ће. Ови се ора си не кр ца ју, да се пре ко го ди не не ло ме 
су до ви, не го се из ба це у воћ њак тре ћи дан бо жи ћа за јед но са бо жић ном сла-
мом. Љу ди уз ве че ру пи ју хлад ну ра ки ју.

Уз бад њу ве че ру сва ко му шко че ља де нач не свој ко лач ра та ри цу, а жен-
ски ње сво ју ‘пле те ни цу’. Су тра дан они ума чу сво је ко ла че у маст од пе че ни це. 
Од сва ког је ла бад ње ве че ре и од че сни це, ко ја се ло ми на Бо жић, оста ви се по 
ма ло, па се то по је де на Кр стов дан (5. ја ну а ра).

По сле ве че ре же не гле да ју у ка ши ке и га та ју, ко ће се у иду ћој го ди ни оже-
ни ти, уда ти, до би ти де те, умре ти итд. У се ли ма До ње Гру же до ма ћи ца са ви је 
прут од ши пур ка, па се ис под ње га про вла че де ца, да бу ду здра ва. Прут се за-
тим ба ци на та ван или на кућ ни кров.

По ве че ри над гле да ју се бад ња ци. По што се они и по тре ћи пут стак ну 
на жа ру, он да се иде на спа ва ње. Има ро до ва ко ји не по ме ра ју бад ња ке док 
по ла зник не до ђе. Ме ђу тим у ве ћи ни ро до ва они се на мер но по ме ра ју (‘сти-
чу’) на пред, ра ди на прет ка у ку ћи. И да нас се на ђе још по ко ји ста рац, ко ји по 
ста ром оби ча ју, бу дан сву ноћ чу ва бад ња ке на ва три.

Пред спа ва ње се лу па туч ком у сту пу, а до ма ћи ца пи та: ‘Шта то ту чеш?’ 
Онај ко ји лу па од го во ри: ‘Ту чем пти ца ма но ге, кан џе, кљу но ве и кри ла!’

Спа ва се на бо жић ној сла ми. Да нас се спа ва под по кри ва чи ма, а има љу-
ди и же на ко ји спа ва ју у ста ром оде лу, без про сти ра ча и по кри ва ча. Пред спа-
ва ње сви исто вре ме но изу ва ју обу ћу, да под јед на ко ни че усев. Ле же се на јед-
ну стра ну, да се не би на њи ва ма за пле та ла пше ни ца.“21

Без об зи ра на не ко ли ко, за ова кву ре кон струк ци ју, не до вољ но ја сно опи-
са них ри ту ал них рад њи, текст је де таљ ни ји од свих оста лих, ме ни до ступ них, 
опи са Бад ње ве че ри у Шу ма ди ји. Ипак, због де фи ни са ња из во дљи вог „сце на-
ри ја“ он је мо рао да бу де под врг нут ре дук ци ји и да се „очи сти“ од не пре ци-
зно сти и су ви шног тек ста,22 па је по сле ин тер вен ци је до био сле де ћу фор му:

„Бад ња ци се уно се у ку ћу уве че кад пад не мрак. До ма ћи ца при пре ми све 
по тре бе око об ре да при ли ком уно ше ња бад ња ка. Она из ба ци на по ље ме тлу, 
сто ли це и со фру. До ма ћин или ње гов син са ру ка ви ца ма на ру ка ма уно си 
пред сви ма уку ћа ни ма пр ви бад њак и на ула зу у ку ћу из го во ри: ‘До бро ви 
ве че и че сти то ви бад ње ве че!’ Бад њак по ло жи пре ко ва тре уз пре клад на ог-

21 Пе тро вић 1948, 225–228. 
22 Под ра зу ме ва се да опи си ста ри јих при ме ра оби чај не прак се ни су узе ти у об зир, без об-

зи ра на то што их је аутор при бе ле жио као пре жит ке.
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њи шту. Уку ћа ни од го во ре до ма ћи ну: ‘Бог ти до бро дао и сре ћу имао!’ а до ма-
ћи ца га по си па жи том и ва ри вом из си та. Кад се бад њак спу сти на ог њи ште, 
он се по мак не ма ло уна пред... (до ма ћи ца ста вља ора хе, ле шни ке, су ве шљи ве 
и мед на бад ња ке, прим. М. С.).

За бад ња ци ма се уно си сла ма са истим об ре ди ма као и за бад ња ке. Она 
се рас ту ра по свим оде ље њи ма ку ће, а нај ви ше у оно оде ље ње где ће се по ста-
ви ти бад ња ве че ра и где ће се спа ва ти. Уно сач сла ме го во ри: ‘Кво, кво’, а де ца, 
чу па ју ћи сла му из бре ме на од го ва ра ју ‘пи ју, пи ју’...

По што се сла ма уне се у ку ћу, до ма ћа че љад се оку пи око бад ња ка. До ма-
ћин ока ди бад ња ке там ња ном, па у њи хо ву за че љу клек не и ста ви ко лач на 
пр ви бад њак. За тим, по што се пре кр сти, пре ре же уна крст ко лач на бад ња-
ку, па ње га и бад ња ке пре ли је ви ном. Че твр ти не ко ла ча ста ви на бад ња ке... 
До ма ћин пр ви љу би бад ња ке уз ово бла го си ља ње: ‘Ка ко ја љу био бад ња ке, 
та ко ов це љу би ле јаг њад, го ве да те лад, ко њи ждре бад, кр ма че пра сад’... По-
сле бла го си ља ња узме од сва ког во ћа ко је је ста вље но на бад ња ке и пар че 
ко ла ча ко је на ма же ме дом. Та ко чи не и оста ла че љад... (у овом тре нут ку до-
ма ћин дру ги пут ‘стак не’ бад њак на жа ру – прим. М. С.). Пред бад њу ве че ру, 
до ма ћа че љад се мо ли Бо гу пред за па ље ном во шта ном све ћом. Она се за па-
ли и при ле пи на ис точ ни кућ ни зид. До ма ћин пр во ока ди там ња ном све ћу, 
па че љад и поч не ова ко да се мо ли Бо гу: ‘Да се стра хом по мо ли мо Го спо ду 
Бо гу, твор цу не ба и зе мље, ча сно ме кр сту, Бла гој Ма ри ји и ма лом Хри сту. 
Бо же ми ло сти ви, са кри ли нас и са чу вај не ви ђе не бе де. Мо ли мо ти се по др-
жи нас у жи во ту, здра вљу и сло зи!’...

Бад ња ве че ра је по сна. Она се по ста вља на ко стрет ну вре ћу, ко ја се про-
сти ре по бо жић ној сла ми... У вр ху по ста вље не ве че ре сед не до ма ћин на сла-
му, до ње га се да ју ње го ва бра ћа, за тим си но ви и оста ла че љад...

За ве че ру се из но се ова је ла: гу сто ку ва ни па суљ, по сна сар ма, пи та 
(ора сни ца или ку пу шња ча). До ма ћи ца још раз де ли ора ха, су вих шљи ва, ле-
шни ка и др. Она ба ци не ко ли ко ора ха по угло ви ма ку ће... Љу ди уз ве че ру 
пи ју хлад ну ра ки ју...

По сле ве че ре же не гле да ју у ка ши ке и га та ју, ко ће се у иду ћој го ди ни оже-
ни ти, уда ти, до би ти де те, умре ти итд...

По ве че ри над гле да ју се бад ња ци. По што се они и по тре ћи пут стак ну на 
жа ру, он да се иде на спа ва ње...

Пред спа ва ње се (ста ри је де те) лу па туч ком у сту пу, а до ма ћи ца пи та: 
‘Шта то ту чеш?’ Онај ко ји лу па (оно) од го во ри: ‘Ту чем пти ца ма но ге, кан џе, 
кљу но ве и кри ла!’

Спа ва се на бо жић ној сла ми... Пред спа ва ње сви исто вре ме но изу ва ју 
обу ћу... Ле же се на јед ну стра ну...“

За „дра ма ти за ци ју“ ова квог тек ста ода брао сам укуп но шест уче сни ка 
ко ји су пред ста вља ли три ге не ра ци је јед не по ро ди це: де да–ба ба, отац–мај ка 
и син–ћер ка. Ово је нео п ход ни ми ни мум, јер је П. Ж. Пе тро вић у свом опи су 
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Бад ње ве че ри очи глед но имао у ви ду про ши ре ну по ро ди цу, па мо жда, иако 
он то не на во ди, и кућ ну за дру гу. Од де сет чла но ва ама тер ског по зо ри шта, 
ко је сам имао на рас по ла га њу, ода брао сам че ти ри (две ге не ра ци је) и то: нај-
ста ри је (54 и 51 го ди на), сред ње (32 и 30 го ди на), а нај мла ђе, де ча ка од 11 и 
де вој чи цу од 10 го ди на, пре по ру чи ла је обли жња основ на шко ла.

Уче сни ци ма („глум ци ма“) ове сво је вр сне драм ске ми ни ја ту ре ни су 
пре ци зно од ре ђе ни уоби ча је ни дра ма тур шки еле мен ти, као што су то сцен-
ски по крет или го вор, већ им је, то ком не ко ли ко про ба, оста вље но да са ми 
де фи ни шу сцен ско по на ша ње, она ко ка ко би се кре та ли или го во ри ли у 
сво јој ку ћи. 

За де фи ни са ње сце но гра фи је, ре кви зи то ри ја и ко сти ма, кон сул то ва но је 
на во ђе но де ло,23 а из ме ђу ве ћег бро ја опи са иза бра ни су они ко ји се од но-
се на, ма те ри јал но, про сеч ну по ро ди цу. По вољ ну окол ност пред ста вља ла је 
и чи ње ни ца да по тре бе ре кон струк ци је у до вољ ној ме ри ко ре спон ди ра ју са 
рас по ло жи вим ет но граф ским ма те ри ја лом, та ко да је овај део по сла оба вљен 
на за до во ља ва ју ћи на чин. 

По ла зе ћи од убе ђе ња да за оба вља ње би ло ка квог екс пе ри мен та не по сто-
је су ви шне про ве ре, по звао сам две гру пе по сма тра ча и то јед ну (де сет осо ба) 
ко ја ће при су ство ва ти са мо ре кон струк ци ји и дру гу гру пу јед на ког бро ја уче-
сни ка ко ји су по се ти ли не ки од ком плек сних му зе ја у Ср би ји и са за дат ком 
при су ство ва ња са мо еми то ва њу сни мље ног ма те ри ја ла. Је ди ни кри те ри јум 
за њи хов из бор пред ста вља ла је за ин те ре со ва ност, та ко да су они би ли раз-
ли чи тих ста ро сних, про фе си о нал них, обра зов них и со ци јал них ка те го ри ја.

Раз лог фор ми ра њу две одво је не гру пе по сма тра ча био је у скла ду с на ме-
ром да ре ак ци је на ви део ре кон струк ци ју упо ре дим са ре зул та ти ма (ре ак ци-
ја ма) по сма тра ња invivo и на тај на чин да до би јем упо ред не по ка за те ље.

По сма тра чи ма ре кон струк ци је ни је уна пред пре до чен циљ екс пе ри мен та 
ни ти су им пру же на би ло ка ква об ја шње ња, осим то га да је реч о јав ној ре кон-
струк ци ји јед ног де ла бо жић них оби ча ја у обла сти Гру же с по чет ка 20. ве ка.

По ред ода бра них, ре кон струк ци ји је при су ство ва ло и око 20 по сма тра ча 
ко ји ни су би ли по зва ни, што је ис пи ти ва ни узо рак учи ни ло ре ле ват ни јим.24

Екс пе ри мент

Већ сам по че так (тре ну так ка да до ма ћи ца из но си из ку ће ме тлу, сто ли це 
и со фру) на го ве стио је да ће ре кон струк ци ја те ћи у до бром прав цу, јер су сви 
уче сни ци (и глум ци и пу бли ка) би ли део јед не, мо жда у од ре ђе ној ме ри, ми-
стич не ат мос фе ре ко ју ни је мо гу ће под ве сти под по јам „по зо ри шне“ у уоби ча-

23 Пе тро вић 1948, 113–130, 139–167.
24 Ре кон струк ци ја је оба вље на 3. ја ну а ра 2004. го ди не, на пла тоу ис пред До ма омла ди не у 

Аран ђе лов цу.
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је ном сми слу. Из у зет но по на ша ње глу ма ца у ко ме је до ми ни рао осе ћај из бе га-
ва ња не при род них драм ских па у за (уоби ча је них у по зо ри шном ама те ри зму), 
ко је су глум ци пре ва зи ла зи ли сцен ским по кре том, ми ми ком и уме ре ним им-
про ви за ци ја ма на аде кват ним ме сти ма за да тог тек ста, во ди ло је ре кон струк-
ци ју си гур ном ста зом и на кон 30 ми ну та при ве ло ју је ве о ма успе шном кра ју.

Пр ви раз го вор оба вљен је на ред ног да на с чла но ви ма ве ће гру пе по сма тра-
ча ре кон струк ци је од ко јих сам оче ки вао од го вор на пи та ње о ко ли чи ни пер-
ци пи ра них ри ту ал них рад њи, у кон тек сту це ло ви то сти пре зен ти ра ног оби ча-
ја. Тек у том тре нут ку при сут ни ма је пре до чен пра ви циљ њи хо вог оку пља ња.

Уче сни ци раз го во ра има ли су за да так да пре при ча ју ви ђе не са др жа је. На 
кра ју раз го во ра оста вљен је про стор на ме њен ис ка зи ва њу ути са ка и по ста-
вља њу пи та ња о евен ту ал ним ди ле ма ма у ве зи са са мом ре кон струк ци јом.

С об зи ром на обим ис пи та ног узор ка, ни је би ло мо гу ће ста ти стич ко раз-
вр ста ва ње из не тих за па жа ња, па сам се опре де лио за сло бод но пре зен ти ра-
ње до би је них ре зул та та:

1. Уз из у зет ке два, од но сно три, слу ча ја, оста ла за па жа ња има ју иден тич-
ну пер цеп ци ју:

а) Уоче ни су сви основ ни еле мен ти ри ту ал них рад њи (из но ше ње ме тле, 
сто ли це и со фре из ку ће, уно ше ње бад ња ка..., раз но ше ње сла ме по ку ћи..., се-
че ње ко ла ча, љу бље ње бад ња ка...).

б) Су ми ра њем за па жа ња и од го во ра на по ста вље на пи та ња до би је ни су 
ре зул та ти ко ји по ка зу ју да, осим не ко ли ко по сма тра ча ко ји су би ли упо зна ти 
с бо жић ним ри ту а ли ма, ве ћи на ис пи та ни ка ни је уочи ла сле де ће де та ље:

– ру ка ви це на ру ка ма до ма ћи на ко ји уно си бад њак;
– по ме ра ње бад ња ка уна пред при ли ком ње го вог по ла га ња;
– ме сто (у од но су на бад њак – „на за че љу“) на ко ме до ма ћин клек не 

при ли ком ста вља ња ко ла ча;
– по ста вља ње све ће на ис точ ни зид;
– рас по ред се де ња при ли ком ве че ре;
– исто вет ни по ло жај свих уку ћа на то ком по чин ка („ле же се на јед ну 

стра ну“);
– број по ме ра ња бад ња ка на ог њи шту (три). 

То ком на ред ног раз го во ра, не ко ли ко ис пи та ни ка из ја сни ло се да су при-
ме ти ли пр во по ме ра ње бад ња ка на ог њи шту и ру ка ви це на ру ка ма до ма ћи на, 
али да овај де таљ ни су схва ти ли као оба ве зу ју ћи део ри ту а ла. 

Пре о ста ли део раз го во ра обе ле жи ле су по хва ле упу ће не за иде ју да се 
јав ном ре кон струк ци јом пре зен ти ра на ше ду хов но на сле ђе, те је усле ди ло 
и ви ше афир ма тив них из ја ва о чла но ви ма ама тер ског по зо ри шта ко је су 
се, пре све га, ти ца ле спон та но сти њи хо вог из ра за и сцен ског по на ша ња. 
Ма ло из не на ђе ње иза звао је по да так да је нај у пе ча тљи ви ји ути сак оста ви-
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ла са ма ат мос фе ра ко ја је вла да ла то ком ре кон струк ци је. Ко мен та ри – „као 
да сам би ла уче сник пра ве Бад ње ве че ри...“ или „исто је као код ме не на 
Бад ње ве че...“ – би ли су, пре све га, из ра зи за до вољ ства до жи вље ним, али 
и по хва ле иде ји, ка ко је то сле де ћи раз го вор и ја сно по ка зао, за хва љу ју ћи 
ко јој је омо гу ће но упо зна ва ње „из вор ног“ (?)25 ри ту а ла, ве за ног за је дан 
од три ју нај зна чај ни јих пра зни ка у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба (Бо жић, 
Ус крс и кућ на сла ва).

2. Дру ге ве че ри еми то ва на је ви део-про јек ци ја пред они ма ко ји су прет-
ход но по се до ва ли му зеј ска ис ку ства.

На кон еми то ва ња ви део-сни ма ка оба вље но је те сти ра ње, као и са прет-
ход ном гру пом. Де вет, од де сет, при сут них ис пи та ни ка ни је уочи ло са мо 
два де та ља (је дан ис пи та ник је био бли зу ни воа прет ход не гру пе):

– ме сто на ко је до ма ћин клек не при ли ком ста вља ња ко ла ча на бад њак и 
– по ста вља ње све ће на ис точ ни зид.
То ком раз го во ра, два ис пи та ни ка спо ме ну ла су мо гућ ност да ри ту ал, 

мо жда, зах те ва за у зи ма ње од ре ђе ног по ло жа ја („на кра ју“), при ли ком ста-
вља ња ко ла ча на бад њак, али да на осно ву ви део-сним ка то ни су екс пли-
цит но раз у ме ли. Сви ис пи та ни ци из ове гру пе (осим јед ног) на пи са ли су да 
се бад ња ци по ме ра ју три пу та у то ку ве че ри, али је њих че тво ро ми сли ло да 
се то оба вља два до три пу та.

Основ на им пре си ја при сут них мо же се илу стро ва ти ста вом јед ног уче-
сни ка екс пе ри мен та: „Ова ква пре зен та ци ја оби ча ја у му зе ји ма би ла би је ди-
ни пра ви на чин за упо зна ва ње са на шом тра ди циј ском кул ту ром“.

Ини ци ран ре зул та ти ма раз го во ра с пр вом гру пом, дру гој сам, на кра ју 
(ка да су сви ре зул та ти већ би ли по зна ти), по ну дио да још јед ном по гле да ју 
сни мак, али ово га пу та уз чи та ње ин те грал не вер зи је тек ста.26

Не по де ље но ми шље ње свих при сут них би ло је да ова кав по сту пак још 
пот пу ни је пре зен ту је оби чај, јер иден ти фи ку је зна че ња и сим бо ли ку ри ту-
ал них рад њи. Тек уво ђе њем тек ста (на ра то ра) по сма трач мо же да схва ти сву 
ком плек сност од ре ђе ног оби ча ја.

Ана ли за

Упр кос еви дент ним не до ста ци ма, ко ји би за си гур но би ли пре ва зи ђе ни 
при ли ком из ра де ко нач не вер зи је, екс пе ри мент је дао ре зул та те, ко ји су пре-
а ва зи шли и нај оп ти ми стич ни ја оче ки ва ња. Ва лид ност ста во ва ис пи та ни ка 
де фи ни ше чи ње ни ца да су они исто вре ме но (по тен ци јал ни) по се ти о ци му зе-

25 Ов де на во ђе ни из раз „из вор но“ не ма на уч ног оправ да ња, већ се упо тре бља ва ис кљу чи-
во због то га што је он нај че шће ко ри шћен од стра не ис пи та ни ка, па са мим тим све до чи 
и о ре ак ци ја ма пу бли ке по во дом ре кон струк ци је. 

26 Ова ко из дво је но чи та ње тек ста је узро ко ва но не мо гућ но шћу тре нут не син хро ни за ци је 
тек ста и сли ке, јер овај по сту пак зах те ва мно го ви ше вре ме на.
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ја, а раз ли чи тост њи хо вог обра зов ног, со ци јал ног и ста ро сног ста ту са чи ни 
их до вољ но ре пре зен та тив ним. 

До ми нант ни став уче сни ка ре кон струк ци је од но си се на нео п ход но сти 
пре зен та ци је ду хов не кул ту ре, као зна чај не осо бе но сти на шег кул тур ног 
иден ти те та, у сми слу омо гу ћа ва ња по сма тра чу што пот пу ни јег са гле да ва ња 
не ма те ри јал не ба шти не. 

Ана ли за са др жа ја, про ис те клих из ре ак ци ја ових гру па, по ка зу је зна чај-
не раз ли ке: 

1. Це ло ви тост опа жа ња је на стра ни гру пе ко ја се с ре кон струк ци јом упо-
зна ла пу тем ви део-про јек ци је (од нос у бро ју пре ви да је 2:7 у ко рист дру ге 
гру пе).

2. Емо тив ни аспект је из ра же ни ји код гру пе ко ја је при су ство ва ла ре кон-
струк ци ји (ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва ове гру пе на пр вом ме сту је 
ис та кла до жи вљај, а за тим еду ка ци ју, као до ми нант не атри бу те ре кон струк-
ци је, док су сви чла но ви дру ге гру пе апо стро фи ра ли еду ка ци ју, а са мо је дан 
ме ђу њи ма из дво јио је и до жи вљај).

 
Раз лог не у јед на че ног ква ли те та опа жа ња на ла зи се, пре све га, у ве ли чи-

ни „сли ке“ пред ко јом се на ла зи по сма трач. Знат но је те же об у хва ти ти по гле-
дом тро ди мен зи о нал ни план ве ли чи не 8 x 8 ме та ра са уда ље но сти од 10 до 20 
ме та ра и при том уочи ти де та ље, не го дво ди мен зи о нал ну сли ку екра на ве-
ли чи не 59 cm (ду жи на ди ја го на ле) са уда ље но сти од че ти ри до шест ме та ра.

Већ сам по да так о на ве де ним аспек ти ма опа жа ња до вољ но ар гу мен то ва-
но ква ли фи ку је ви део-про јек ци ју аде кват ном фор мом му зеј ске пре зен та ци је 
оби ча ја ко ја у еду ка тив ном сми слу не ма ал тер на ти ву, јер не по сто ји об у хват-
ни ји на чин му зе о ло шке пре зен та ци је ду хов не кул ту ре. Би ло ка кви, ма кар и 
нај ве шти ји, по ку ша ји да се це ло ви тост кул ту ре јед ног на ро да (ет нич ке гру-
пе) по ка же по се ти о цу без урав но те же ног (у од но су на ма те ри јал ну кул ту ру) 
пре зен ти ра ња ду хов не кул ту ре оста ће без у спе шни. Иден тич ну уза луд ност 
на по ра по ка зу је и уоби ча је на прак са на ших му зеј ских екс по зи ци ја у ко ји-
ма је ду хов на кул ту ра пре зен ти ра на ма те ри јал ним, уз ма ње или ви ше фо-
то граф ског и тек сту ал ног ма те ри ја ла, што је с аспек та зна че ња и функ ци је 
у кул тур ном си сте му тек не знат но ре ле вант но. Због то га је ку сто су-во ди чу, 
су о че ном са, нај че шће, не до вољ но за ин те ре со ва ним по се ти о ци ма, од ре ђе на 
не за хвал на уло га да огром не пра зни не, на ста ле ова квим екс по зи ци ја ма, на-
до ме сти ве ли ким тру дом, без на де да ће по се ти о че ва по тре ба за схва та њем 
су шти не би ти за до во ље на. Ре ше ње сва ка ко ну де но ве тех но ло ги је, од но сно 
од го ва ра ју ћи но са чи сли ке и зву ка ко ји ма је ре ла тив но ла ко „пре не ти“ не ма-
те ри јал ну кул ту ру у му зеј ску екс по зи ци ју. У на шем слу ча ју, у сфе ри еду ка-
тив ног, од но сно бо га ће ња са знај ног про це са, ви део-пре зен та ци ја по ка за ла је 
бо ље ре зул та те од не по сред ног по сма тра ња ре кон стру и са ног са др жа ја. 
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Ди ле ма на ста је при ли ком из бо ра по ступ ка:

1. Пре зен та ци ја ак ту ел них (пре жи ве лих или са вре ме них) оби ча ја ви део- 
тех но ло ги јом пру жа три мо гућ но сти:

а) бе ле же ње оби ча ја ка ме ром insitu (уко ли ко он ни је из о би ча јен);
б) ре кон струк ци ја insitu и
в) ре кон струк ци ја уз уче шће „глу ма ца“, од но сно оних ко ји ма од ре ђе ни 

оби чај ни је по знат или га по зна ју (мо жда и упра жња ва ју) у не кој дру га чи јој, 
нај че шће скра ће ној фор ми.

2. Пре зен та ци ју из о би ча је них – не ста лих оби ча ја (као и од ре ђе них сег-
ме на та ду хов не кул ту ре у за да том вре мен ском пе ри о ду или на не ком про сто-
ру) мо гу ће је ре а ли зо ва ти ис кљу чи во ре кон стру и са њем (1б и 1в).

Из ве сно је да ло ги ка упу ћу је на insitu бе ле же ње до га ђа ја (1а) као нај а де-
кват ни јег на чи на пре но ше ња ста ња кул ту ре. Овај по сту пак ели ми ни ше мно ге 
про бле ме (не до стат ке) и ри зи ке ко је со бом но се оста ле мо гућ но сти: аутен тич-
ност ам би јен та, уче сни ка,27 све у куп но сна ла же ње у об ре ду услед прет ход ног 
по зна ва ња оби ча ја као де ла соп стве не об ред не прак се, емо тив ни до жи вљај 
уче сни ка... Ова кав де скрип тив ни за пис, осло бо ђен ути ца ја (ин тер ве н ци је) 
спо ља, има ће све вред но сти до ку мен та, од но сно све атри бу те аутен тич но сти. 
Овај по сту пак Љи ља на Га ври ло вић на зи ва „прост ет но граф ски за пис“, за ла-
жу ћи се за два сни ма ња истог до га ђа ја: пр во, у ко ме би уче сни ци би ли при пре-
мље ни за при су ство ка ме ре (на рав но и су бјек та), и дру го, ко је ће мак си мал но 
из бе ћи ути цај сни ма ња, што би ре зул ти ра ло иде ал ним, од но сно ре ал ним мо-
де лом зби ва ња.28 Те рен ско бе ле же ње оби ча ја ка ме ром је ди ни је на чин ко ји пот-
пу ни је за до во ља ва кри те ри јум до ку мен тар но сти, па као та кав и је ди ни по се-
ду је по треб ну му зе о ло шку вред ност. Ме ђу тим, ка да из би ло ко јег раз ло га ни је 
мо гу ће при ме ни ти овај по сту пак, је ди но пре о ста ло ре ше ње је сте бе ле же ње 
ре кон стру и са ног оби ча ја при ме ном јед ног од два на чи на. У иде ал ним окол но-
сти ма, те рен ска ре кон струк ци ја ће пред ста вља ти аде кват ни ји из бор, јер под-
ра зу ме ва до во љан број до ку мен тар них еле ме на та. Ме ђу тим, то ком при пре ма 
ре кон струк ци је Бад ње ве че ри, по ку шај да она бу де ре а ли зо ва на са „аутен тич-
ним“ из во ђа чи ма – ме шта ни ма јед не од две се о ске за јед ни це – од ба чен је као 
пот пу но не из во дљив. Спу та ност, уси ље ност го во ра и по кре та су пот пу но дис-
ква ли фи ко ва ли њи хо во ан га жо ва ње. На су прот њи ма, чла но ви ама тер ског по-
зо ри шта пре ва зи шли су све њи хо ве не до стат ке и за да ти текст ви зу е ли зо ва ли 
су то ли ко успе шно да су по сма тра чи про јек ци је мо гли да бу ду са свим скон-
цен три са ни на са др жај, што је на кра ју ре зул ти ра ло упе ча тљи вим ре ак ци ја ма.

27 Без об зи ра на то што су раз ли ке у фи зи о но ми ја ма ру рал ног и ур ба ног ста нов ни штва све 
ма ње уоч љи ве, оне се не сме ју пот пу но за не ма ри ти, јер су по себ но код ста ри јег ста нов-
ни штва још увек ви дљи ве.

28 Га ври ло вић 1996, 115.
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Упр кос чи ње ни ци да је са мо је дан по сма трач (мла ди филм ски ре жи сер) 
то при ме тио, ова ре кон струк ци ја је по ка за ла и је дан ве ли ки не до ста так. Реч 
је о то ме да је Пе тар Ж. Пе тро вић за бе ле жио са мо ет но ло шки ре ле вант ну 
ко му ни ка ци ју из ме ђу чла но ва по ро ди це – уче сни ка Бад ње ве че ри, од но сно 
са мо онај „офи ци јел ни“ го вор ко ји је оба ве зни део ри ту а ла.

Без уоби ча је ног, при род ног, по на ша ња – раз го во ра ко ји под ра зу ме ва да-
ва ње упут ста ва (де ци пре све га) о ри ту ал ним рад ња ма, без вер бал них ре-
ак ци ја и из ра жа ва ња рас по ло же ња, па до оба ве зног тек ста га та ња – ре кон-
струк ци ја се „опа сно“ при бли жи ла пан то ми мич кој сцен ској фор ми.

Ова кво (бу квал но) пре но ше ње тек ста се, из ме ђу оста лог, не га тив но од ра-
зи ло на све у куп ни ути сак и због то га што је ско ро ану ли ра ло на по ре глу ма ца 
да по стиг ну тра же ну спон та ност.

Овај не до ста так је при су тан у свим опи си ма оби ча ја, та ко да се, не-
ми нов но, на ме ће по тре ба ин тер вен ци је ауто ра ре кон струк ци је у бу ду ћем 
пред ло шку („сце на ри ју“).

Ва ља но ре ше ње на ла зи се у пре у зи ма њу ко му ни ка ци је из са вре ме ног 
жи во та, при то ме тре ба во ди ти ра чу на да се оби чај од ви ја у сре ди ни (дру-
штве на за јед ни ца, струк ту ра по ро ди це, очу ва ност ве ћег де ла оби ча ја...) ма-
кар слич ној оној ко ја је пред мет ет но ло шког за пи са. Ако, ипак, ни је мо гу ће 
пот пу но пре ва зи ћи овај про блем, он да се мо ра при бе ћи и оста лим по моћ-
ним сред стви ма. 

Ипак, сма трам да ово ис ку ство не мо ра да бу де аpriori ре ле вант но. Од лу ка 
о из бо ру по ступ ка ре кон струк ци је мо ра да се до не се па жљи во, има ју ћи увек на 
уму при мар ни за да так. Су шти на ре кон струк ци је на ла зи се у ње ној функ ци ји – 
пре зен та ци је це ло ви то сти оби ча ја (кул ту ре) по се ти о ци ма му зе ја.

Са ма по се би, ви део-ре кон струк ци ја ма ка ко би ла успе шна, она ни је до-
вољ на да пру жи це ло ви та са зна ња о ком плек сни јим сег мен ти ма не ма те ри-
јал не кул ту ре (по пут оби ча ја). Осим по тре бе по ја шња ва ња од ре ђе них де ло ва 
ри ту а ла, нео п ход но је пре ци зно ис та ћи хро но ло шке и про стор не од ред ни це. 
На овај на чин, от кла ња ју се све не до у ми це ко је мо гу да про ис тек ну из знат не 
ра зно вр сно сти на ше тра ди ци о нал не кул ту ре и че сто дра ма тич них ре зул та-
та (по сле ди ца) акул ту ра тив них про це са. Овај не до ста так је мо гу ће успе шно 
пре ва зи ћи уво ђе њем на ра то ра („Срп ски ис точ ни ци“, РТС), пра те ћег тек ста 
као ин те грал ног де ла сни мље ног ма те ри ја ла у фор ми те ло па или кај ро на, чак 
и ис ти ца њем од го ва ра ју ћег пи са ног тек ста уз по ста вље ни мо ни тор. Го вор, 
као ин те грал ни део сни мље ног ма те ри ја ла, са др жи све пред но сти у од но су 
на оста ле мо гућ но сти, ма ка ко оне би ле ве што уком по но ва не. 

Прет ход но укљу чи ва њу са др жа ја у му зеј ску екс по зи ци ју, нео п ход но је 
до не ти од лу ку о из бо ру „но са ча“ сни мље ног ма те ри ја ла, а ана лог но то ме и 
о из бо ру еми си о не тех ни ке.

Већ на пр ви по глед ја сно је да из бор DVD но са ча сли ке и зву ка не ма од-
го ва ра ју ћу ал тер на ти ву. 
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Ди ле му мо же да иза зо ве из бор еми си о не тех ни ке (при јем ни ка), од но сно 
упо тре ба те ле ви зиј ског или ком пју тер ског апа ра та. Раз ре ше ње ове не до у-
ми це на ла зи се у иде ји му зеј ског струч ња ка ко ји ће се опре де ли ти из ме ђу 
пру жа ња мо гућ но сти по се ти о цу да сам од лу чу је (ма ни пу ла ци ја уре ђа јем 
и сни мље ним ма те ри ја лом – по на вља ње, фо ку си ра ње на са мо од ре ђе не се-
квен це, за мр за ва ње сли ке...), што под ра зу ме ва упо тре бу ком пју те ра, или 
дик ти ра ња по ступ ка, за сно ва ног на старт-стоп пра ви лу, од но сно пу ком по-
сма тра њу сни мље ног ма те ри ја ла (по пут ТВ еми си је), ко је по се ти о ца до во ди 
у па си ван по ло жај. И ова ди ле ма се мо же јед но став но пре ва зи ћи у ко рист 
ак тив ног уче шћа по се ти о ца и то не са мо при ли ком по је ди нач них или ма-
њих груп них по се та, већ и то ком по се та ве ли ких гру па (уче нич ке екс кур зи-
је...). Иако је прак са по ка за ла да у ова квим си ту а ци ја ма ни је мо гу ће у пот-
пу но сти од го во ри ти на сва ин ди ви ду ал на ин те ре со ва ња по се ти ла ца јед не 
ве ли ке гру пе, због че га је и по је ди нач но ко ри шће ње ком пју те ра, чи ни се, 
ис кљу че но, му зеј ски струч њак ће, сход но про це ни тре нут не си ту а ци је, од-
лу чи ти о нај а де кват ни јем по ступ ку. По гре шно би би ло по ста вља ти стро га 
пра ви ла ко ја ће се при ме њи ва ти у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, јер би то во ди-
ло по нов ном иза зи ва њу осе ћа ја стра хо по што ва ња и фе ти ши за ци је му зе ја. 
Флек си бил ност (при ла го ђа ва ње) је основ ни пред у слов ква ли тет ног од но са 
из ме ђу му зеј ског струч ња ка и по се ти ла ца.

За кљу чак

На по слет ку, у кон тек сту по тре ба про ме на му зеј ске прак се, пр ви нео п-
ход ни ко рак тре ба да пред ста вља пре зен та ци ја об ли ка не ма те ри јал не кул-
ту ре. Сва ка ет но ло шка или ком плек сна екс по зи ци ја до би ће дра стич но ве ћу 
афир ма ци ју уво ђе њем, ма кар не ко ли ко, зна чај них са др жа ја из обла сти не-
ма те ри јал не кул ту ре, а што нас не ми нов но упу ћу је на упо тре бу са вре ме не 
тех но ло ги је. У овом слу ча ју, то су јед на ка ме ра и ра чу нар, ко ји уз ма ло во ље 
и ин вен тив но сти (без зна чај ни јих сред ста ва) мо гу зна чај но да про ме не од-
нос по се ти ла ца пре ма му зе ји ма. Уме сто не ко ли ко де се ти на пред ме та (ет но-
граф ских пре све га), ко ји по се ти о цу са оп шта ва ју о то ме шта је чо век у бли-
жој или да љој про шло сти из ра ђи вао и ко ри стио у сва ко днев ном жи во ту, 
са да би му би ла по ну ђе на и мо гућ ност да упо зна ве шти не, ми са о не про це се, 
ин спи ра ци је, емо ти ва на ста ња, чи ји је из ло же ни пред мет са мо ре зул тат, са 
јед не стра не, и ње гов нео пи пљи ви свет зна ња, ве ро ва ња, емо ци ја и ми шље-
ња, са дру ге стра не. Су ми ра но, опре де љу ју ћа оба ве за сва ког му зе ал ца је сте, 
пре све га, из град ња чвр стог уве ре ња о не де љи во сти кул тур ног си сте ма на 
ма те ри јал ни и не ма те ри јал ни, али и све сти да ова кав став у пот пу но сти ко-
ре спон ди ра са по тре ба ма по се ти ла ца.

Пре ма то ме, не ма ни ка кве сум ње да се до са да шња ко му ни ка ци ја на ре-
ла ци ји ет но граф ска му зе о ло ги ја (му зеј) – по се ти лац на ла зи на рас кр шћу 
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ане ми је и пер спек ти ве. Пра ви смер мо же се ода бра ти са мо про ме ном на-
чи на ми шље ња, што под ра зу ме ва по сма тра ње кул ту ре као ком плек сног 
си сте ма (при да ва ње ве ће па жње не ма те ри јал ној кул ту ри, аудио-ви зу ел но 
бе ле же ње или ре кон стру и са ње), са јед не стра не, и при ме ну но  вог на чи на 
пре зен та ци је ко ји об у хва та кул тур не кон тек сте и тех но ло шки са вре ме ну 
ви зу е ли за ци ју, са дру ге стра не.

Уво ђе ње ова квих и слич них про ме на у му зеј ску прак су ће, са свим из-
ве сно, зна чај но уна пре дити ста ње на ше му зе о ло ги је. Ме ђу тим, су шти на се 
на ла зи у схва та њу да ни ове про ме не не мо гу би ти де сти на ци ја, већ са мо про-
ла зна ста ни ца на ко јој ће се му зеј ски струч њак за др жа ти оно ли ко, ко ли ко му 
вре ме, од но сно по тре бе но вих ге не ра ци ја по се ти ла ца до зво ле, јер ди на ми ку 
про ме на не мо же да де фи ни ше дав но пре ва зи ђе на, по лу ве ков на прак са, већ 
ис кљу чи во по се ти лац са сво јим по тре ба ма.
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Mi ro slav STE FA NO VIĆ
NationalMuseum,Aranđelovac

IN TAN GI BLE CUL TU RE
Mu se um pre sen ta tion ne eds and pos si bi li ti es

– Sum mary –

The pri mary goal of the pa per is to pro vi de sup port to the eff orts of all tho se who advo ca te 
over co ming the tra di ti o nal prac ti ce in Ser bian mu se o logy from the aspect of pre sen ta tion and esta-
blis hment of a new mu se um-vi si tor re la tion. 

He re, par ti cu larly emp ha si sed is a need for ha ving a much mo re in tan gi ble cul tu re in the et-
hno grap hic (mu se ums) ex hi bi ti ons, using pro duc ti ve met hods (tho se that will pro vi de a vi si tor a 
cle ar pic tu re). All this sho uld be co u pled with spe cial re con struc ti ons of tra di ti o nal ri tes and cu-
stoms, pre sen ted by mo dern audio-vi sual me ans. 

Con si de ring the exam ple of re con struc ting ri tual ac ti vi ti es per for med on the Christ mas Eve 
in the way they we re re cor ded by Pe tar Ž. Pe tro vic in the first half of the 20th cen tury in his bo ok Life
andFolkCustomsofGruža, the re sults of a sur vey we re pre sen ted. The ex pe ri ment com pa red the 
vi e wers’ re spon ses with re gard to a re con struc tion in vi vo and a vi deo pre sen ta tion. 

The re spon ses of the two par ti ci pa ting gro ups sho wed, wit ho ut fail, how ju sti fied a re con struc-
tion was as a met ho do lo gi cal ap pro ach in pre sen ting tra di ti o nal cul tu re. Whi le a re sult of di rectly 
watching the ac ti vity was ex pe ri en ce (an emo ti o nal aspect), on the ot her hand, a pri mary re spon se 
to a vi deo pre sen ta tion was a cog ni ti ve one. 

The ex pe ri ment al so sho wed cer tain se con dary flaws, but in no way did it chal len ge the sig ni-
fi can ce of eff orts in ve sted in such chan ges in pre sen ting et hno grap hic ma te rial. 

Keywords: mu se um, mu se o logy, mu se um ob ject, ex hi bi ti on, cu stoms, in tan gi ble cul tu re, mo-
der nity, new tec hno lo gi es, re con struc tion.
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Михаило С. Петров: Нови увиди и закључци
Тања Вићентић, Уметностнапоклон:МихаилоС.Петров,  

Народни музеј Аранђеловац, Аранђеловац 2013, 157 стр.

За хва љу ју ћи јед ном пле ме ни том чи ну 
– по кло ну на след ни ка знат ног бро ја умет-
нич ких де ла Ми ха и ла С. Пе тро ва На род ном 
му зе ју у Аран ђе лов цу – као и об ра ди ове до-
на ци је у сту ди ји Та ње Ви ћен тић у ка та ло-
гу из ло жбе одр жа не у ма тич ној уста но ви и 
по том у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе-
о гра ду 2013, опус овог умет ни ка по сле ду го 
вре ме на из не на да је ушао у жи жу ин те ре со-
ва ња ка ко исто риј ско-умет нич ке и му зеј ске 
стру ке, та ко и ши ре кул тур не јав но сти, сре-
ди не у ко јој је сво је вре ме но Пе тров де ло вао 
као гра фи чар, сли кар, кри ти чар, при ме ње ни 
умет ник, пе да гог и ор га ни за тор умет нич-
ког жи во та. Раз у ме се да је умет ник ак ти ван у то ли ко раз ли чи тих обла сти 
то ком го то во по ла ве ка у пред рат ном и по сле рат ном пе ри о ду био и до сад 
пред ме том број них из у ча ва ња ко ја су Пе тро вље во де ло од ре да ви со ко вред-
но ва ла, но овом при ли ком ука за ли су се мо гућ ност и по тре ба об је ди ња ва-
ња пре ђа шњих са зна ња, из но ше ња но вих уви да и до но ше ње за кљу ча ка о 
це ли ни умет ни ко вог опу са.

Али, да нас пи са ти о Пе тро вље вом опу су у це ли ни ни по што не под ра зу-
ме ва да тре ба, ни ти је то уоп ште мо гу ће, ин си сти ра ти на би ло ка квој кон цеп-
циј ској це ло ви то сти то га опу са на про сто за то јер је Пе тров – чи ни се ви ше од 
сва ког дру гог од сво јих са вре ме ни ка – то ком вре ме на про ла зио ни зом ета па 
што се ука зу ју у ме ђу соб ним, го то во до ис кљу чи во сти, раз ли чи тим про блем-
ским кон тек сти ма и иде о ло шким кон тро вер за ма.

У сво јој умет нич кој мла до сти Пе тров је у ра ним два де се тим го ди на ма 
про шлог ве ка био укљу чен у пр ви та лас исто риј ских аван гар ди на ју го сло-
вен ском умет нич ком про сто ру са рад њом у ча со пи си ма Зенит, ДадаТанки 
Ут са гра фич ким при ло зи ма на са мој гра ни ци или пре ко гра ни це чи сте ап-
страк ци је. Би ти у том кру гу као што је то Пе тров био, зна чи ло је де ло ва ти 
на нај и сту ре ни јим тач ка ма та да шњих ра ди кал них умет нич ких ино ва ци ја, а 
што је ујед но и под ра зу ме ва ло и на иде о ло шким по зи ци ја ма ко је су по ме ну та 
гла си ла ди рект но или ин ди рект но за сту па ла у ра спо ну од зе ни ти зма, са от-
кло ни ма ка екс пре си о ни зму и ру ским аван гард ним по кре ти ма, до да да и зма и 
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ма ђар ског ак ти ви зма. Сам Пе тров ни је се иде о ло шки стрикт но опре де љи вао 
из ме ђу кон ку рент ских по зи ци ја зе ни ти зма с јед не и да да и зма с дру ге стра не, 
са ра ђу ју ћи у исто вре ме у Ми ци ће вом Зениту и у Алек си ће вом ДадаТан
ку. Ми мо и ла зе ћи или пре ра ста ју ћи њи хо ве су прот но сти, пре вас ход но ве ран 
соп стве ној умет нич кој во ка ци ји, оства рио је не ка од кључ них де ла у пе ри о ду 
и је зи ку исто риј ских аван гар ди у ју го сло вен ском умет нич ком про сто ру као 
што су се ри је гра фи ка об ја вље них у по ме ну тим ча со пи си ма, цр теж/аква рел 
Композиција, 1922. и гваш Композиција77, 1924. го ди не.

Обрат од екс трем них аван гард них по зи ци ја ра них два де се тих ка об но ви 
кла сич них сли кар ских по сту па ка и мо ти ва пре де ла, мр твих при ро ди и пор-
тре та у умет нич кој ат мос фе ри „по врат ка ра ду“ већ сре ди ном и кра јем исте де-
це ни је и све до по чет ка Дру гог свет ског ра та Пе тров оба вља ду гу ју ћи то епо хал-
ном иде о ло шком пре о бра жа ју та да шње умет но сти пре вас ход но под ути ца јем 
па ри ских ме ђу рат них умет нич ких про це са. Али, још то ком че твр те де це ни је, 
у рет ким гра фи ка ма са со ци јал ном те ма ти ком, на го ве сти ће се ње го ва пре ор-
јен та ци ја ка оним умет нич ким и иде о ло шким по зи ци ја ма ко је ће за сту па ти у 
из ме ње ној дру штве но-по ли тич кој си ту а ци ји ра них по сле рат них го ди на.

Пе тров је, на и ме, био је дан од про та го ни ста до ма ће вер зи је со ци ја ли-
стич ког ре а ли зма као иде о ло шке, а не је ди но умет нич ке ори јен та ци је у ко јој 
ће оства ри ти не ка од кључ них до при но са схва та ња, као што је гра фич ка ма-
па УдарнициАлексиначкихрудника из 1950–1951, при ла го див ши те ма ти ку и 
зна че ња ових ли сто ва од го ва ра ју ћим тех нич ким осо би на ма ме ди ја гра фи ке.

Не пу ну де це ни ју по том, још јед ном знат но про ме нив ши из ра жај ни је-
зик и тех ни ку из во ђе ња, Пе тров се окре ће ап страк ци ји ко јом вре мен ски 
и про блем ски ко ин ци ди ра са по ја вом ен фор ме ла, у гра фич ким ли сто ви ма 
при ка за ним на са мо стал ној из ло жби у Са ло ну Мо дер не га ле ри је у Бе о гра ду 
1962. На гра ђен са ви ше та да пре сти жних на гра да, Пе тров овим на сту пом 
обе ле жа ва ве ли ки по вра так и за о кру жу је ви ше де це ниј ско при су ство на до-
ма ћој умет нич кој сце ни.

То ком сво је умет нич ке ак тив но сти Пе тров је про шао сле дом ни за уза-
стоп них је зич ких и иде о ло шких фор ма ци ја, од исто риј ских аван гар ди, „по-
врат ка ра ду“ и со ци јал не умет но сти у ме ђу рат ном до со ци јали стич ког ре а-
ли зма и ап страк ци је са осо би на ма ен фор ме ла у по сле рат ном пе ри о ду, а то ме 
ва ља до да ти и све оста ле ње го ве про фе си о нал не функ ци је и дру штве не ан-
га жма не. Та ко сло же ни опус, хе те ро ген и „но мад ски“ по стил ским осо би на-
ма, за пра во је до каз и по твр да умет нич ког и у крај њој по сле ди ци жи вот ног 
опре де ље ња ко јим се умет ник го то во у сва ком тре нут ку де лат ног по сто ја ња 
све сно укљу чу је у чи тав сплет окол но сти ко је га окру жу ју и од ре ђу ју као уче-
сни ка умет нич ке, кул тур не, по ли тич ке и дру штве не ре ал но сти у кон крет-
ним исто риј ским при ли ка ма. Умет ник та квог про фи ла, као што је и Пе тров 
био, не „ште ди“ се ка ко би остао за шти ћен не ком на вод но из ван вре мен ском 
ауром умет но сти, не го то ме на су прот он се без остат ка „ра си па“ у вре ме ну и 
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Музеји, хемеротеке, текстови
Петар Декић, Папирнимузеј, Народни музеј у Смедеревској Паланци, 

Смедеревска Паланка 2012, 100 стр.

Ис тра жи ва ње му зе ја че сто по чи ње од 
ана ли зе му зеј ских збир ки ко је су у кла сич-
ним по став ка ма ви ђе не као осно ва струк-
ту ри ра ња му зе а ли за ци је и му зеј ске на ра ти-
ви за ци је. Ком плек сни и Heimats-му зе ји су 
по сто ја њем раз ли чи тих вр сти збир ки у сво-
јим са ста ви ма има ли „при ви ле ги ју“ да од го-
ва ра ју ће на уч не ди сци пли не усме ре у сво је 
фо ку се пре ма збир ка ма ко је те за у ри шу спе-
ци фич не вр сте ма те ри јал ног на сле ђа (кул-
тур ног или при род ног). У ова квом ди сци-
пли нар ном раз вр ста ва њу му зеј ских збир ки, 
по стра ни су нај че шће оста ја ле ко лек ци је 
не што спе ци фич ни јег са др жа ја, а то се мо же 
ре ћи и за збир ке но вин ских тек сто ва ко је се 
ба шти не у по је ди ним му зе ји ма. Ова кве вр сте 
збир ки (у кон ти нен тал ним европ ским зе мља ма че сто озна че ним пој мом хе-
ме ро те ка), осим што су са став ни део би бли о те ка, че сто су при сут не и у му зеј-
ским уста но ва ма, ма да се при ро да но вин ског тек ста по не кад ни је пре по зна ла 
као оп ти мал на за ис тра жи ва ње, би ло у на уч ном, би ло у му зеј ском дис кур су.1 
Ме ђу тим, спо зна ва ње ва лид но сти но вин ских ура да ка, као из во ра за на уч но 
и струч но ис тра жи ва ње, усло ви ло је њи хо ву да љу оп стој ност и раз вој, као 
и омо гу ћа ва ње њи хо ве ве ће до ступ но сти струч ној и ши рој јав но сти.2 До-

1 Mills 1981.
2 Smith 1995.

про сто ру соп стве ног де ло ва ња. Не дав не Пе тро вље ве из ло жбе у Аран ђе лов цу 
и Бе о гра ду, уз сту диј ски ка та лог ко ји их пра ти, по твр ђу ју и но вим уви ди ма и 
за кључ ци ма до пу њу ју до са да шња са зна ња о укуп ном де лу овог ви ше стру ко 
ак тив ног и зна чај ног умет ни ка.

Је ша ДЕ НЕ ГРИ
УниверзитетуБеограду
Филозофскифакултет

Одељењезаисторијууметности
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при нос овој обла сти ин те ре со ва ња из му зеј ске пер спек ти ве у нас да је књи-
га Пе тра Де ки ћа, „Па пир ни му зеј“.3 При ме њу ју ћи ет но гра фи ју му зе ал но сти 
(тј. по ста вља ју ћи вла сти то ан тро по ло шко и му зе ал но де ло ва ње у од нос са 
те о риј ским окви ри ма, пр вен стве но тзв. „но ве му зе о ло ги је“), аутор у књи зи 
по сма тра му зе је као мо гу ће тек сто ве, при че му под тек стом под ра зу ме ва на-
ра ти ве ко ји се мо гу из ве сти из ет но гра фи је му зе ја. Ка ко сам аутор на во ди, 
„оп шти циљ је по ну ди ти... од го во ре на пи та ње ка ко и ко јим сред стви ма му зеј 
са др жи спо соб ност да се пу бли ци и јав но сти, а ти ме и са мом се би, обра ћа ко-
ри сте ћи текст као сво је свој ство и свој ство дру гих ме ди ја ко јим ће де ло ва ти 
из ван сво јих уста ље них гра ни ца.“ Ова квом за дат ку Де кић при ла зи ис тра-
жу ју ћи уста но ву у ко јој сам де лу је, На род ни му зеј у Сме де рев ској Па лан ци, 
и то на пр вом ме сту ана ли зи ра ју ћи збир ку но вин ских исе ча ка (хе ме ро те ку), 
што омо гу ћа ва да „са гле да мо си сте ме раз ме не до ба ра, лич но сти и зна че ња у 
ко ји ма му зеј уче ству је.“

Књи га „Па пир ни му зеј“ об ја вље на је 2012. го ди не у из да њу На род ног му-
зе ја у Сме де рев ској Па лан ци. Реч је о пр вој мо но гра фи ји Пе тра Де ки ћа, ет но-
ло га-ан тро по ло га, ку сто са му зе ја у Сме древ ској Па лан ци. Књи га на сто ти ну 
стра ни ца раз ма тра кон крет на пи та ња по ве за на са уста но вом у ко јој аутор 
ра ди, али исто вре ме но до но си за кључ ке ко ји би мо гли да бу ду ре ле вант ни 
за му зе о ло ги ју и му зе о гра фи ју и на не ким дру гим ме сти ма. Књи га је бо га то 
опре мље на илу стра ци ја ма (у знат ној ме ри ра ди се о но вин ским исеч ци ма ко-
ји се при мар но об ра ђу ју у овом де лу), а ди зајн це ло куп ног из да ња пот пи су је 
аутор лич но. На кон увод ног по гла вља („Пре но што се уђе у му зеј ски текст“), 
аутор рас пра вља о ста њу за тво ре но сти му зеј ског про сто ра/згра де (по гла вље 
„Му зеј као бе ла стра ни ца“). У сег мен ту „Му зе ал на (не)ви дљи вост Дру гог – 
ства ра ње ан тро по ло шког му зе ал ног пред ме та“ па жња се, пре све га, по кла ња 
са мој му зе а ли ји, док се у цен трал ном по гла вљу „Па пир ни му зеј“ аутор ба ви 
сре ди шњим пи та њем му зеј ске ко му ни ка ци је пу тем ме ди ја, а ко је је за сно ва но 
на хе ме ро те ци На род ног му зе ја у Сме де рев ској Па лан ци. У прет по след њем 
де лу „Му зеј са дру ге стра не па пи ра или но ва ин клу зив ност“, Де кић ана ли-
зи ра ан тро по ло шко-му зе ал не прин ци пе ин клу зив но сти и пи та ња му зеј ске 
тек сту ал но сти, на кон че га сле ди за вр шно по гла вље („За кљу чак или вра ћа ње 
на по че так“), те спи сак ли те ра ту ре и из во ра и по пис илу стра ци ја. 

При ана ли зи екс пла на тор ног ма те ри ја ла, са гла сно вла сти тој дво стру-
кој уло зи и ан тро по ло га и му зе ал ца, аутор из два ја ауто ре из обе ис тра жи-
вач ке па ра диг ме. Из му зе о ло шког кор пу са он се нај ви ше осла ња на кла си ке 
европ ске му зе о ло ги је, Стран ског4 и Шо лу5, те про ми нент не до ма ће ауто ре 

3 Де кић 2012.
4 Stransky 1970.
5 Šo la 2002.
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Бу ла то ви ћа6 и Љ. Га ври ло вић7. Из обла сти кул тур не ан тро по ло ги је, аутор 
ра би кла си чан кон цепт да ри ва ња, она ко ка ко га је по ста вио Мар сел Мос 
(1998), те кон цепт дво стру ког при па да ња и иден ти фи ка ци је (doubleinsi
der) ко ји је про мо ви сао Сло бо дан На у мо вић (1998). На мо мен те пи са на и у 
књи жев ном ма ни ру, књи га, осим сре ди шње ана ли зе му зе ал не ко му ни ка-
ци је (и раз ме не) пре ко но вин ских исе ча ка из му зеј ске хе ме ро те ке, до ти че 
и дру га срод на пи та ња. С по чет ка, то је те ма за тво ре но сти и не до ступ но-
сти стал ног му зеј ског из ло жбе ног про сто ра, а ко јој на при ме ру ре но ви ра ња 
па ла нач ког му зе ја при сту па пре ко кон цеп та места и неместа (неместа) 
Мар ка Ожеа, чи та ју ћи ста ње за тво ре но сти и пра зни не му зеј ског про сто ра 
као при ли ку су о ча ва ња са му зе јом као пре тек стом, отво ре ним тек стом чи-
је гра ни це усло вља ва ју спо соб ност ко му ни ци ра ња. Он та ко ђе рас пра вља 
о кон струк ци ји ан тро по ло шког му зе ал ног пред ме та (осла ња ју ћи се на по-
став ку о му зе ал ној „жр тви“), ука зу ју ћи и на тек сту ал ну при ро ду му зеј ског 
ка та ло га као сред ства за пам ће ње ко јим се при ста је на уче ство ва ње „у жр-
тво ва њу соп стве ног ту ма че ња“.8 У књи зи су при сут ни осврт и ин тер пре та-
ци ја јед не из ло жбе у па ла нач ком му зе ју („Цр ве на нит“) чи ји су основ пред-
ста вља ли тек сто ви на род них пе са ма и при по ве да ка, ко јом се при ли ком 
све до чи о „пре во ђе њу и па ра лел ном по сто ја њу све та му зеј ских пред ме та  
у об ли ку ре чи и ре че ни ца.“

Ис ти чу ћи да му зе ји, хте ли они то или не, мо ра ју да се обра ћа ју јав но сти 
(што и чи не од сво јих по че та ка), Де кић при сту па ин тер пре та ци ји хе ме ро те ке 
у ма тич ној уста но ви, при че му су ове вр сте збир ки но ви на пре ма ка рак те ру 
(и му зеј ске и „не му зеј ске“), те на зна ча ва спе ци фич ну вр сту гра ни це пре ко 
ко је су му зе ји по ве за ни са сво јим окру же њем. Ова кве збир ке пред ста вља ју 
све до чан ство раз ме не ин фор ма ци ја, по ру ка и зна че ња ко ју му зеј оства ру је 
са сво јим дру штве ним окру же њем. Тек сто ви из хе ме ро те ке На род ног му зе ја 
у Сме де рев ској Па лан ци, у нај ве ћем бро ју, об ја вље ни су у ло кал ној штам пи 
(а тек ма њим де лом у на ци о нал ним гла си ли ма). Сход но На у мо ви ће вој кон-
цеп ци ји, Де кић ауто ре ових тек сто ва раз вр ста ва у insider-e, outsider-e, i dou
bleinsider-e, а му зе ал ну ко му ни ка ци ју чи та у скла ду с те зом о да ру и уздар ју, 
где се ак те ри и објек ти „да ри ва ња“, као и оп сег ова кве сим бо лич ке прак се, 
не пре ста но ме ња ју у за ви сно сти од кон тек ста (при че му су му зе а ли ја и вла-
сни штво над њом нај че шће основ за ства ра ње вред но сти ко ју му зеј раз ме њу-
је са сво јим ужим и ши рим окру же њем). На осно ву све до чан ста ва из но вин-
ских тек сто ва, му зеј је ула зио у од но се раз ме не са ло кал ним ста нов ни штвом, 
на уч ним и му зеј ским уста но ва ма и да ро ва о ци ма ле га та. Аутор та ко из ло жбу 
и ви ди као „уздар је“ у ко ме је ње но отва ра ње уз врат ни гест, ана ло ган оно-

6 Bu la to vić 2004.
7 Га ври ло вић 2009.
8 Де кић 2012, 24.
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ме да ри ва њу, при че му се тран сфер му зе а ли ја као да ро ва/уз дра ја че сто мо-
же да чи та и на ни воу из град ње ко лек тив них иден ти те та. На осно ву ана ли зе 
тек сто ва из но вин ске збир ке му зе ја, Де кић твр ди да основ ни пред мет свих 
об ли ка раз ме не у ко ји ма му зе ји уче ству ју чи ни ин тер пре та ци ја пи та ња вла-
сни штва као озна ке за иден ти тет.9 Исто вре ме но, но вин ски тек сто ви јав но 
об зна њу ју би о гра фи је му зеј ских пред ме та (а ко ји се чи та ју као спе ци фич на 
вр та да ро ва/уздар ја), а јав ност пру жа сми сао му зе ју у окви ри ма ње го вог дру-
штве ног и еко ном ског окру же ња. 

Си сте ма тич но ко ри сте ћи ан тро по ло шки кон цепт од но са и то ко ва раз-
ме не да ро ва, аутор за кљу чу је да је „основ ни пред мет свих об ли ка раз ме не у 
ко ји ма му зе ји уче ству ју ин тер пре та ци ја пи та ња вла сни штва као озна ке за 
иден ти тет (пред ме та, по је дин ца, гру пе, ло кал не за јед ни це...)“.10 Ова се те за 
иш чи та ва из ана ли зе но вин ских чла на ка ко ји су се ба ви ли де лат но шћу му зе-
ја у Сме де рев ској Па лан ци, у то ку ви ше де це ни ја, а ко ја се тран спо ну је и на 
ши ру му зеј ску ра ван. Ис тра жи ва ње збир ки но вин ских тек сто ва по хра ње них 
у му зе ји ма рет кост је у нас, па и у том сми слу ова књи га пред ста вља но ве уви-
де у на шој му зе о ло ги ји. При јем овог де ла ме ђу, пре све га струч ном му зеј ском 
јав но шћу, усло ви ће и евен ту ал не спе ци фич не ефек те ко ји ће се од ра зи ти у 
му зеј ским прак са ма у на шој зе мљи убу ду ће. Та ко ђе, чи ни се да књи га и отво-
ре но по зи ва на да ља ис тра жи ва ња спе ци фич них тек сту ал них ар те фа ка та по-
хра ње них и у дру гим му зе ји ма у на шој зе мљи.

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА: Bu la to vić 2004 – D. Bu la to vić, Mu zej kao eko no mi ja že lje, Zbornik
SeminarazastudijemoderneumetnostiFilozofskogfakultetauBeogradu5, 21–37; Де кић 2012 
– П. Де кић, Папирнимузеј, На род ни му зеј, Сме де рев ска Па лан ка; Га ври ло вић 2009 – Љ. 
Га ври ло вић, Ополитикама,идентитетима,идругемузејскеприче. Ет но граф ски ин сти-
тут СА НУ, Бе о град; Mills 1981 – T. F. Mills, Pre ser ving Yester day’s News for To day’s Hi sto-
rian: A Bri ef Hi story of New spa per Pre ser va tion, Bi bli o graphy and In de xing, JournalofLibrary
History 16/3, 463–487; Mos 1998 – M. Mos, Sociologijaiantropologija I–II, XX vek, Be o grad; 
Na u mo vić 1998 – S. Na u mo vić, Ro man ti cists or Do u ble In si ders? An Es say on the Ori gins of 
the Ide o lo gi zed Di sco ur ses in Bal kan Et hno logy, EthnologiaBalkanica 2, 101–120; Smith 1995 
– G. Smith, Ac cess to new spa per col lec ti ons and con tent in a ti me of chan ge, IFLAjournal 21/4, 
250–254; Stransky 1970 – Z. Stransky, Te me lji op će mu ze o lo gi je, Muzeologija 8, 37–74; Šo la 
2002 – T. Šo la, Menadžmentumuzejima,iliOvrliniikakojeobznaniti, Clio, Be o grad.

Ср ђан РА ДО ВИћ
ЕтнографскиинститутСАНУ

Београд 

9 Де кић 2012, 78.
10 Де кић 2012, 91.
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Чувари житних поља
Ретроспективна изложба „Прастари симболи мира и толеранције“  

Несима Тахировића 

Ре тро спек тив на из ло жба „Пра ста-
ри сим бо ли ми ра и то ле ран ци је“ Несима 
Тахировића, ре но ми ра ног умет ни ка из 
Тузле, би ла је нај пре при ка за на у Исто риј-
ском му зе ју Ср би је у Бе о гра ду, где је би-
ла кон ци пи ра на као „храм за спас људ ске 
ду ше“ ко ји вра ћа мир и спо кој ду ши по-
сма тра ча,1 а на кон то га, на Дан ми ра, 21. 
сеп тем бра 2012. го ди не, пред ста вље на је у 
окви ру Ок то бар ских све ча но сти у три кра-
гу је вач ка про сто ра па ра лел но: у Га ле ри ји 
На род ног му зе ја, Спо мен-му зе ју и Га ле ри-
ји „Јо а ким“ у Кња жев ско-срп ском те а тру. 
Из ло жба ко ја се са сто ји од пре ко сто ти ну 
сли ка-обје ка та и скулп ту ра Не си ма Та хи ро ви ћа, у гра ду по зна том по сво јој 
отво ре но сти, мул ти кул ту рал но сти и па ци фи стич ким ста во ви ма, оце ње на је 
као до га ђај од ре ги о нал ног зна ча ја.

У сво јој пе де сет го ди на ду гој ка ри је ри Не сим Та хи ро вић оста вио је ду-
бок траг на са вре ме ној ли ков ној сце ни, не са мо у сво јој род ној Бо сни. При-
хва ћен је и при знат на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, а и ши ре, има ју ћи у ви ду 
да је ро ђе ни Ту злан ча нин ра дио и жи вео у Ита ли ји, Пољ ској и Не мач кој. По 
по зи ву бо ра вио је, из ме ђу оста лих, на ме ђу на род ним смо тра ма у Ха ва ни, Па-
ри зу, Ис тан бу лу, Сен Кло ду, Па на ми, на Ма у ри ци ју су. Де ла овог умет ни ка 
чу ва ју се у број ним му зе ји ма, га ле ри ја ма и при ват ним збир ка ма у Фе де ра ци-
ји БиХ, али и у Евро пи, Аме ри ци и Аустра ли ји.

По во ка ци ји, Та хи ро вић је сли кар, али се упо ре до ба вио и при ме ње ном 
умет но шћу и по зо ри шном сце но гра фи јом. За сво ја оства ре ња из ових обла-
сти од ли ко ван је број ним на гра да ма. Не сим Та хи ро вић је члан Удру же ња 
ли ков них умет ни ка Бо сне и Хер це го ви не (УЛУ БиХ) и Удру же ња при ме ње-
них умет ни ка Бо сне и Хер це го ви не (УЛУ ПУ БиХ). Ње го ва де ла су, за пра во, 
су бли ма ци ја тра ди ци је бе о град ске сли кар ске шко ле Ко сте Хак ма на, исто-
риј ских, со ци о ло шких и кул ту ро ло шких те ко ви на бо сан ске сре ди не из ко је 
је по те као, као и ка рак те ра, тем пе ра мен та и сен зи би ли те та са мог ауто ра и 
ње го вих ви зи ја. Од ра став ши у сре ди ни у ко јој су не го ва не иде је брат ства и 

1 Ин тер вју са Не си мом Та хи ро вић (ин тер вју во дио N. S.), Sim bo li to le ran ci je, Oslobođenje, 
Sa ra je vo, 7. август 2012.

Рај, 1990, комбинована техника,  
R 149,5 cm
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је дин ства, где је на ци о нал на не тр пе љи вост би ла стра на и где је „сун це исто, 
ср ца иста...“ 2, Та хи ро вић је, као и ње гов прет ход ник Иво Ан дрић, уве ре ња 
да је „умет ност ту да зло бу де лак ше, и до бро леп ше...“3 Ње гов умет нич-
ки опус про жет не ве ро ват ном ства ра лач ком енер ги јом и ег зи стен ци јал ним 
пи та њи ма, ре ли гиј ским дог ма ма, ту је да нас под се ти на по ма ло за бо ра-
вље не ка те го ри је као што су по ми ре ње, су жи вот, то ле ран ци ја, ху ма ност и 
мо рал. По кре та чи не са мо умет нич ког, већ и жи вот ног кре да Не си ма Та хи-
ро ви ћа су чо век, рад и љу бав.4 Ка ко и сам све до чи: тре ба ослу шки ва ти соп-
стве ну ду шу и вра ћа ти се се би, јер „бла го сло вен је онај ко ји ши ри мир ме ђу 
љу ди ма, јер ће Бо га ви де ти“.5 

По јам не са мо фи зич ке ле по те му шкар ца, же не, при ро де, већ и ле по те 
Бо га, све та ца, иде ја, ме ња ла се у скла ду са исто риј ским раз до бљем и кул-
ту ром. У са вре ме ној умет но сти до ми ни ра ле по та про во ка ци је, а чи ни се да 
је упра во она та ко ја мо ти ви ше и ин спи ри ше Не си ма Та хи ро ви ћа у ци љу 
под сти ца ња по сма тра ча на ре ак ци ју и кон тем пла ци ју.

Умет ник се ба ви пре и спи ти ва њи ма ду ше, ње ног ус пи ња ња, мо рал ним 
и ег зи стен ци јал ним ди ле ма ма, пи та њи ма ре ли ги је, хри шћан ске, ислам ске 

и ју да и стич ке, за тим ми то ви ма, при ми-
тив ним ри ту а ли ма, и то на је дан пот пу но 
осо бен и ин три ган тан на чин. Ње го ве сен-
за ци је и раз ми шља ња усло вље ни су сва-
ка ко и са вре ме ним дру штве но-по ли тич-
ким до га ђа њи ма, од ра то ва до нај но ви јих 
на уч них от кри ћа. Тра ди ци о на ли стич ку и 
ро ман тич ну при ро ду ауто ра по себ но ин-
спи ри шу ре ла ци је из ме ђу му шкар ца и же-
не, као и ро ди те ља и де це. 

Ње го ву по е ти ку и ори ги нал ни умет-
нич ки ру ко пис ка рак те ри шу пло шан и 
не де фи ни сан, ван вре мен ски про стор, леб-
де ће кон струк ци је, би о морф не и ге о ме-
триј ске фор ме, схе ма ти зо ва не људ ске и 
жи во тињ ске фи гу ре, крст и ме сец, али и 
га лак си ја и ма ске. Плу та ју ће фор ме све де-

не на знак, у кон тра сту су у од но су на по сто ја не и чвр сте ка рак те ри сти ке 
ма те ри ја ла – па ти ни ра ни лим, бо је не др ве не пло че, од мо но хром них до то-
плих ко ло ри стич ких га ма, док сте ре о тип дво ди мен зи о нал не сли ке аутор 

2 Ин тер вју са Не си мом Та хи ро ви ћем (ин тер вју во ди ла Љ. ћин кул), Мо ја ку ћа је мул ти ви-
та мин ска, Политика, 12. август 2012. 

3 Исто.
4 Исто.
5 Исто.

УједињеникршћанинимуслиманII, 
1992, комбинована техника,  

130,5 x 109,5 cm
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раз би ја упо тре бом ек се ра ко ји да ју ути сак тре ће ди мен зи је. При мат је дат 
сим бо лич ном, а не ми ме тич ком при ка зи ва њу. Ком по зи ци о на ре ше ња су 
све де на на си ме три ју, по не где диск тер но на ру ше ну с на ме ром ука зи ва ња 
на син те зу су прот но сти, во де ћи по сма тра ча углав ном од мно го стру ког ка 
јед ном, као из во ри шту и свр шет ку свих ства ри.

Уоп ште гле да но, Та хи ро ви ћев опус и је сте ба зи ран на ду а ли зми ма и сим-
би о за ма: ује ди ње ња хри шћа на и му сли ма на, Евро пе и Ори јен та, про шло сти 
и бу дућ но сти, да на и но ћи, сун ца и ме се ца. Ме ђу мо ти ви ма про на ла зи мо бо-
гу ми ле, ве зи ре, иде је о по ста њу и кра ју, смр ти и бе смрт но сти, жит ним по љи-
ма и ја ха чи ма Апо ка лип се, ду хов но сти и пу те но сти, ре ли ги је и на у ке, ми ра и 
ха о са, ти ши не и бу ке, пот пу ног уни ште ња и на де.

Сво јим сли ка ма, Та хи ро вић нам за пра во ука зу је на ко смич ку ево лу ци ју, 
ка ко фи зич ку та ко и ду хов ну, на њен ци клич ни ка рак тер и кон ти ну и ра ни 
раст, на је дан ко смо по лит ски свет ду хов не кон тем пла ци је у ко ме вла да ју оп-
шта на че ла ми ра и то ле ран ци је. Уво де ћи нас у свој фан та стич ни свет, Та хи-
ро вић же ли да нас од ве де од „мра ка“ ка „бе лим про стран стви ма“6 ка ко би смо 
спо зна ли соп стве ну „бе зна чај ност, пред без гра нич ним не бе ским про стран-
стви ма, пред не у мит но шћу смр ти, да ода гна мо стра хо ве и бу де мо љу ди“.7

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА: Ba šo vić 2010 – A. Ba šo vić, Estet ski pro stor Ne si ma Ta hi ro vi ća, 
NesimTahirović:retrospektivnaizložba,Collegiumartisticum,Sarajevo, „Print Com“ d. o. o. 
Gra fič ki in že nje ring Tu zla, Tu zla; Baj ra mo vić 2012 – D. Baj ra mo vić, Sve je pom pe zno, sve je 
vr hun sko i sve je svet sko, a ži vi mo u car stvu la ži i pre va re, SlobodnaBosna, Sa ra je vo; Ja njić 
2012 – S. Ja njić, Umjet nič ki svi jet Ne si ma Ta hi ro vić, Oslobođenje, Sa ra je vo; Me sin ger 2010 – 
B. Me sin ger, Sa mo pred smr ću umjet nost sa zri je va, NesimTahirović: retrospektivna izložba,
Collegiumartisticum,Sarajevo, „Print Com“ d. o. o. Gra fič ki in že nje ring Tu zla, Tu zla; Ми ло-
са вље вић 2012 – Т. Ми ло са вље вић, НесимТахировић„Прастарисимболимираитоле
ранције“, ка та лог из ло жбе, На род ни му зеј, Кра гу је вац; Mo le si 2010 – S. Mo le si, Pra sta ri 
sim bo li mi ra i tr pe lji vo sti, NesimTahirović:retrospektivnaizložba,Collegiumartisticum,Sara
jevo, „Print Com“ d. o. o. Gra fič ki in že nje ring Tu zla, Tu zla; Ћин кул 2012 – Љ. ћин кул, Мо-
ја ку ћа је мул ти ви та мин ска, Политика, Бе о град; Ha fi zo vić 2010 – R. Ha fi zo vić, Sli kar ski 
uni ver zu mi Ne si ma Ta hi ro vi ća, NesimTahirović:retrospektivnaizložba,Collegiumartisticum,
Sarajevo, „Print Com“ d. o. o. Gra fič ki in že nje ring Tu zla, Tu zla.

Ка та ри на БА БИћ
Споменпарк„Крагујевачкиоктобар“,

Крагујевац

6 Ин тер вју са Не си мом Та хи ро ви ћем (ин тер вју во дио D. Baj ra mo vić), Sve je pom pe zno, 
sve je vr hun sko i sve je svet sko, a ži vi mo u car stvu la ži i pre va re, SlobodnaBosna, Sa ra je vo 9. 
август 2012, 64–67. 

7 Исто.
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Нова стална изложбена поставка 
у Меморијалном музеју „12. фебруар“ у Нишу 

Прва стална изложбена поставка  
од отварања Меморијалног музеја „12. фебруар“ 

Ме мо ри јал ни ком плекс-му зеј „12. фе бру ар“ про сти ре се на по вр ши-
ни од 6.750 m². Про је кат је из ра ђен на осно ву про јект ног за дат ка На род-
ног му зе ја у Ни шу и Ре ше ња Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка. 
Овај исто риј ски ком плекс пред ста вља аутен тич ни про стор јед ног од ве ћих 
на ци стич ких кон цен тра ци о них ло го ра у Ср би ји и Евро пи то ком Дру гог  
свет ског ра та.

Згра да ло го ра је 12. фе бру а ра 1967. го ди не пре тво ре на у Ме мо ри јал ни 
ком плекс-му зеј „12. фе бру ар“ ко јим су, у на ред ном пе ри о ду, ру ко во ди ли са-
рад ник На род ног му зе ја Бран ко Но жи ца и, по сле ње га, ку стос исто ри чар Зо-
ран Ми лен ти је вић. Та да је фор ми ра на по став ка ма те ри ја ла и лич них пред-
ме та за то че ни ка ло го ра ко ја је не знат но ме ња на све до 2011. го ди не, по што су 
за по че те при пре ме обе ле жа ва ња 70-го ди шњи це од бек ства из ло го ра.

Стал на из ло жбе на по став ка на ла зи ла се у цен трал ној ло гор ској згра ди 
у три ни воа: у при зе мљу, на спра ту и пот кро вљу. Не ка да шње ло гор ске со бе 
но си ле су на зи ве пре ма до га ђа ји ма из исто ри је ло го ра. До га ђа ји су сли ко ви-
то при ка за ни пу тем до ку ме на та, фо то гра фи ја и пред ме та за то че ни ка. Нај-
пре је опре мљен при зме ни део, а 1969. го ди не отво рен је и спрат ни про стор. 

У при зем ном де лу ло-
гор ске згра де опре мље не су 
и уре ђе не две со бе. Из пр ве 
со бе, број 12, из вр ше но је 
бек ство 12. фе бру а ра 1942. 
го ди не. Со ба број 11 опре-
мље на је до ку мен та ци јом о 
исто риј ском про бо ју ло го-
ра ша, као и фо то гра фи ја-
ма и пред ме ти ма уче сни ка 
про бо ја. 

На спра ту је опре мље но 
се дам со ба: „Европ ски ло го-

ри“ (бр. 4), „Со ба та ла ца – со ба оче ва“ (бр. 5), „Ин тер нир ци у Нор ве шкој“ 
(бр. 6), „По след ња стре ља ња у ло го ру“ (бр. 3), „Со ба ло го ра ши ца – жен ска 
со ба“ (бр. 7), „Со ба дру гог бек ства из ло го ра“ (бр. 8) и „Је вреј ска со ба“ (бр. 9). 
У пот кро вљу ло гор ске згра де отво ре но је 20 са ми ца аутен тич ног из гле да. 
По ред не ких са ми ца ис так ну ти су и нат пи си ло го ра ша ко ји су про на ђе ни 
на зи до ви ма, гре да ма и вра ти ма. 
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На сте пе ни шту су по ста вље на два мо за и ка с мо ти ви ма из ло го ра и ре-
ље фа-ма пи фа ши стич ких ло го ра у Евро пи, рад ва ја ра Ни ко ле Ан то ва. 

Спо мен-му зеј „12. фе бру ар“ ста вљен је под за шти ту др жа ве на осно ву 
Ре ше ња о за шти ти За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Ниш од 13. ма ја 
1977. го ди не.

Ком плекс је огра ђен зи да ном огра дом уну тар ко јег се на ла зе објек ти у 
про сто ру ко ји је огра ђен жи цом. Аутен тич ни из глед остао је до да на шњег 
да на. 

Не до ста ци пр во бит не стал не из ло жбе не по став ке

Пр во бит на стал на по став ка у Ме мо ри јал ном му зе ју „12. фе бру ар“ пра ти-
ла је исто ри јат ло го ра пре ма зва нич но утвр ђе ној и при хва ће ној исти ни. Ма да 
је за он да шње вре ме би ла са вре ме на, она ни је ис пу ни ла нај о снов ни је кри те-
ри ју ме исто риј ске на у ке о ре ал ном и хро но ло шком при ка зи ва њу до га ђа ја, 
љу ди и по ја ва. Сва ка то та ли тар на иде о ло ги ја пру жа сво јим за го вор ни ци ма 
мо но пол над исти ном, те се при ре ђи ва чи пр ве по став ке ни су уз др жа ва ли од 
за да те исти не ни по це ну пре пра вља ња исто риј ских до га ђа ја. 

Та ко је у со би бр. 5 ис так ну та не мач ка пла ка ти ра на об ја ва о стре ља њу 
при пад ни ка НОП-а, док су стре ља не при ста ли це по кре та ге не ра ла Дра же 
Ми ха и ло ви ћа би ле од стра ње не. Ти ме су чет ни ци ис кљу че ни као на ци стич-
ки и фа ши стич ки су жњи, јер би се ра до зна ли по се ти лац с пра вом упи тао: 
„Ако су чет ни ци са ра ђи ва ли са Нем ци ма, ка ко су ови мо гли да их до во де у 
ло гор и стре ља ју?“

У со би бр. 8 ори ги нал на пла ка ти ра на об ја ва крај ско ман дан та у Ле сков цу 
о стре ља њу 30 при ста ли ца Дра же Ми ха и ло ви ћа и ко му ни ста та ко ђе је пре-
пи са на и ис так ну та на зи ду, али је у пре пи су из о ста вље но стра да ње и при ста-
ли ца Дра же Ми ха и ло ви ћа. 

Пла ка ти ра на не мач ка об ја ва од 29. де цем бра 1942. го ди не, у жен ској со би 
(или со би дру гог бек ства), ко јом је об зна ње но стре ља ње 30 ко му ни ста и при-
ста ли ца Дра же Ми ха и ло ви ћа та ко ђе је би ла циљ но пре пи са на, те је и из ње 
пре ћу та но стре ља ње при пад ни ка чет нич ког по кре та.

У со би бр. 4 ис так ну то је не ко ли ко ма њих та бли – оба ве ште ња са име ни-
ма ин тер нир а них ли ца са под руч ја со ко бањ ске оп шти не. У нат пи си ма ко ји 
су прет хо ди ли спи ско ви ма ухап ше них пи са ло је да је бу гар ска ка зне на екс-
пе дици ја 21. сеп тем бра 1943. го ди не у се лу Жуч ко вац, као и у дру гим со ко-
бањ ским се ли ма, под оп ту жба ма да су са ра ђи ва ли са пар ти за ни ма, ухап си ла 
број не се ља ке, од ве ла их у Ни шки кон цен тра ци о ни ло гор, а ода тле на при-
нуд ни рад у не мач ке кон цен тра ци о не ло го ре. По се ти лац та ко сти че ути сак 
о ма сов ном про го ну љу ди ко ји су са ра ђи ва ли са пар ти за ни ма. Ме ђу тим, не-
мач ки са чу ва ни из ве штај о ис тој ак ци ји све до чи да су Бу га ри та да хап си ли 
чет ни ке и при ста ли це ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа због њи хо вог на па да на Свр-
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љиг и бор бе у со ко бањ ском се лу Вр бо вац, ко је је у од ма зди спа ље но на Ма лу 
Го спо ји ну, од но сно 21. сеп тем бра 1943. го ди не. 

У ис тој со би, чи ја му зеј ска по став ка те жи при ка зи ва њу свих ме ста где 
су ни шки за то че ни ци од во ђе ни на при нуд не ра до ве, ни су при ка за ни ни 
спо ме ну ти мно ги ин тер нир ски ло го ри. Та ко су из о ста вље не ва жне на ци-
стич ке фи ли ја ле у Зак сен ха у зе ну, Фло сен бир гу, рад ни ло го ри у Швед ској 
(Берг), Фран цу ској (Еро вил и Сент Ва тен), Бер ли ну (Ора ни ен бург), Дорт-
мун ду (Рам Штра се), Лин цу (Ла мик сол), Со лу ну (Па влос Мар кос), а та ко-
ђе и за ро бље нич ки ло го ри у ко је су до во ђе ни кра љев ски офи ци ри ко ји су 
при па да ли чет нич ком по кре ту: Лу кен валд, Мо збург, Стриј, Фа минг Бо стел, 
Осна брик итд. 

Се лек ци ја фо то гра фи ја уче сни ка про бо ја и про бле ма тич но ком пле-
ти ра ње њи хо вих име на још су је дан кру пан не до ста так пр ве стал не му зеј-
ске по став ке. На и ме, и уче сни ци про бо ја ло го ра 12. фе бру а ра 1942. го ди не 
стрикт но су би ли по де ље ни на по доб не и не по доб не. На ве ли кој та бли ис-
пи са на су име на 142 уче сни ка про бо ја и то од 147 ло го ра ша, ко ли ко их је 
укуп но уче ство ва ло у про бо ју. 

У со би бр. 3 ни су ис так ну та име на свих 36 ло го ра ша ко ји су по гу бље ни 
14. сеп тем бра 1944. го ди не при ли ком рас фор ми ра ња ло го ра. 

Јед но је зич не ле ген де ис под фо то гра фи ја, до ку ме на та, пред ме та и при-
ка за до га ђа ја на та бла ма додатни су не до ста ци пр ве по став ке Ме мо ри јал ног 
му зе ја. То је на ро чи то оне мо гу ћа ва ло ино стра ним по се ти о ци ма да се упо зна-
ју с тра гич ним до га ђа ји ма. 

У тех нич ком по гле ду, од су ство аудио-ви зу ел не пре зен та ци је, та ко ђе, 
пред ста вља још јед ну знат ну мањ ка вост. 

На кон че тр де сет и шест го ди на

До по чет ка ра да на екс те ри је ру ло гор ске згра де, сам Ме мо ри јал ни му зеј 
ода вао је ути сак од су ства ин ве сти ци о ног одр жа ва ња, уз још увек ви дљи ва 
оште ће ња на ста лих услед НА ТО бом бар до ва ња 1999. го ди не. То се, нај пре,  
огле да ло у пот пу но ру и ни ра ним жи ча ним огра да ма ком плек са, као и у за-
пу ште но сти зи да не огра де и осма трач ни це, ка пи ја, ме мо ри јал ног пла тоа и 
свих оста лих еле ме на та на ло гор ској згра ди. Укуп на уну тра шњост ни је ре-
кон стру и са на још од пр ве по став ке 1967. го ди не. Са ма по став ка, са оби љем 
до ку мен та ци је, ни је ре ди зај ни ра на.

Нај ком плек сни ји ра до ви на ре ви та ли за ци ји ло гор ске згра де за по че ти 
су у скло пу идеј ног ре ше ња ре кон струк ци је и ре ви та ли за ци је Ме мо ри јал-
ног ком плек са „12. фе бру ар“ од стра не ар хи тек те Си ме Гу ши ћа. Овај про је-
кат је из ра ђен 2007. го ди не пре ма по тре ба ма На род ног му зе ја и пред ста вља 
оса вре ме ње но са гле да ва ње по став ке и зна ча јан ис ко рак у пре зен та ци ји овог 
зна чај ног му зеј ског ком плек са.
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Фа са да цен трал не згра де до би ла је но ви из глед, осве же не су и бе тон ске 
ку ле-осма трач ни це, као и део зи да пре ма Ка сар ни „Сте ван Син ђе лић“. По-
ло ви ном ма ја 2013. го ди не за по че то је и уре ђе ње и опре ма ње про јекцио не 
са ле у скло пу Ме мо ри јал ног ком плек са. 

Ре кон струк ци ја, ре ви та ли за ци ја и пре зен та ци ја Ме мо ри јал ног ком-
плек са „12. фе бру ар“, као и стал на из ло жбе на по став ка, тре ба ло је да илу-
стру ју и по себ но на гла се стра да ње, те рор, му че ња и не под но шљи ве усло ве 
жи во та у ло го ру. 

У го ди ни ка да На род ни му зеј у Ни шу сла ви 80 го ди на по сто ја ња, на кон 
ви ше од че ти ри и по де це ни је, пр ви је пут на сим бо ли чан на чин, 12. апри-
ла 2013. го ди не у 12 ча со ва отво ре на но ва стал на по став ка у Ме мо ри јал ном 
му зе ју ло го ра на Цр ве ном кр сту. Аутор по став ке је исто ри чар и ку стос На-
род ног му зе ја Не бој ша Ози мић, ко а у тор је исто ри чар ка Ива на Гру ден, док се 
ди зај ном и ви део ди зај ном по став ке ба вио Не над Пе тро вић.

Но ва по став ка је сте 
мо дер ни ја и де лу је са вре-
ме ни је. Кон ци пи ра на је 
та ко да ис по ља ва ја сну 
сли ку вре ме на у ко ме је 
ло гор био нај ак ту ел ни ји. 
Аудио-ви зу ел ни ефек ти 
пред ста вља ју но ви ну ко-
ја ће при вла чи ти и мла ђе 
по се ти о це и до ча ра ти им 
стра хо те кроз ко је су љу ди 
он да про ла зи ли. Овај на чин де лу је мно го екс пре сив ни је од пи са них ре чи. 
По се ти о ци су у при ли ци да чу ју зву ке си ре на, ла веж па са и ра фал ну паљ бу 
у окви ру вир ту ел не пре зен та ци је. 

При ли ком ре а ли за ци је по став ке опре мљен је и адап ти ран са мо при зем-
ни део му зе ја, док спрат ни и пот кров ни објек ти још увек ни су у функ ци ји, 
јер се за њи хо во опремање оче ку ју фи нан сиј ска сред ства. Ауто ри по став ке 
су хро но ло шким на чи ном пред ста ви ли исто ри јат, за по чев ши зби ва њи ма од 
27. мар та, пре ко осни ва ња ло го ра, до ве ли ког бек ства 12. фе бру а ра, укљу чу-
ју ћи у то и дру го бек ство у де цем бру 1942. го ди не. При по вест пра ти де сет 
те мат ских це ли на ко је, уз по моћ аудио-ви зу ел ног при ка за, до ку ме на та, фо-
то гра фи ја и пред ме та, пру жа ју по се ти о ци ма це ло ви ту сли ку. По став ка је, 
та ко ђе, при ла го ђе на и по се ти о ци ма ко ји ни су са срп ског го вор ног под руч ја, 
јер су јед но вре ме но ис так ну ти нат пи си и на срп ском и на ен гле ском је зи ку. 
Про прат не ле ген де ли ше не су атри бу тив них на пи са о љу ди ма и до га ђа ји ма 
ко ји су, ина че, до ми ни ра ли прет ход ном по став ком. 

Већ на са мом ула зу уоч љи ви су не мач ки рат ни до ку мен ти у ве зи с хап-
ше њем и стре ља њем ка ко ко му ни ста (при пад ни ка НОП-а) та ко и чет ни ка 
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(при пад ни ка Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни). Ја сно се опа жа ве ро до сто-
јан исто риј ски при каз јед ног те шког вре ме на. Ти ме су ауто ри у пот пу но сти 
ис пра ти ли хро но ло ги ју до га ђа ја ве за них за ло гор. На по ста вље ном сто лу, 
по ред до ку ме на та, из ло же на је ма па те ри то ри јал не над ле жно сти ни шке 
Фелд ко ман дан ту ре 809. Она пру жа од го вор на пи та ње због че га су љу ди 
до во ђе ни у ло гор са знат но ши рег под руч ја не го што је то град Ниш и око-
ли на. По што је Ни шки кон цен тра ци о ни ло гор у пр во вре ме био у фор ми 
за ро бље нич ког за тво ра, ис так ну ти до ку мент од 29. апри ла 1941. го ди не, у 
ко ме мај ка рат ног за ро бље ни ка тра жи ин фор ма ци ју о си ну, пру жа на ро чи-
ту ва жност у по ве зи ва њу до га ђа ја. Дру гим ре чи ма, аутен тич на до ку мен та 
за ме ни ла су при чу. 

При ли ком опре ма ња ула зног де ла, ауто ри из ло жбе су, по сле 46 го ди на, 
по се ти о ци ма до ча ра ли не што но во, а љу би те љи ма ло гор ске про бле ма ти-
ке мно го ви ше. Ори ги нал ни те ле фон из рат ног пе ри о да, у ком би на ци ји са 
аутен тич ним из гле дом сто ла и на ци стич ком за ста вом на јар бо лу, до ча ра ли 
су кан це ла ри ју ко ман дан та ло го ра Вер не ра Шул ца и пру жи ли још ја сни ју и 
це ло ви ти ју сли ку ло гор ских при ли ка. Од мах из над сто ла пру жа се по глед 
на ло гор ску згра ду, што пред ста вља још јед ну кре а тив ну аутор ску но ви ну. 

Ула зни део пред ста вљен је у че ти ри те мат ске це ли не: ло гор на Цр ве ном 
кр сту, осни ва ње ло го ра, пр ва хап ше ња ви ђе ни јих Ни шли ја и оку па ци ја. 

Пр ва це ли на пру жа нај е ле мен тар ни ја са зна ња о ма га цин ској згра ди не-
ка да шњег 1. ко њич ког пу ка „Ми лош Оби лић“ у Ни шу, те да је пре сек ло гор-
ске згра де и по пис про сто ри ја ко је су ко ри шће не као за твор ске со бе у при зе-
мљу, на пр вом спра ту и у пот кро вљу. 

У де лу о осни ва њу ло го ра пру жа се об ја шње ње за што је Ни шки кон цен-
тра ци о ни ло гор по знат као „Ло гор на Цр ве ном кр сту“. 

Уз по моћ осам при ло же них фо то гра фи ја (Ан дон Ан до но вић, Ран ђел 
Ми тић, Со тир Бла го је вић, Ми ле Ва сић, Све то мир Шу ма рац, Дра гу тин Ве-
лич ко вић, Жи во та Јан ко вић и Со тир Жив ко вић) и че ти ри фак си ми ла до-
ку ме на та, при ка зани су пр ва хап ше ња ви ђе ни јих Ни шли ја и про гон ни шке 
ели те у ок то бар ским да ни ма 1941. го ди не. Ов де тре ба да се по себ но ис так не 
и не мач ки из ве штај о хап ше њу чла но ва Управ ног од бо ра ни шког Цр ве ног 
кр ста и то: Вла ди ми ра Фре ди ћа, Пе тра Ца пу ло ви ћа, Ан до на Ан до но ви ћа, 
Уро ша Је ки ћа, Дра гу ти на Ми ло са вље ви ћа, Со ти ра Жив ко ви ћа, Пет ка Бу ку-
ми ро ви ћа, Дра ги ја Ни ко ли ћа и Дра го ми ра Ми ло ва но ви ћа. 

Сег мент оку па ци је при ка зан је фо то гра фи ја ма Ни ша на кон не мач ког 
бом бар до ва ња 8. апри ла 1941. го ди не, те ула ска не мач ких вој ни ка у град и 
сру ше ног гво зде ног мо ста на Ни ша ви, као и фо то гра фи ја ма Кар ла Фон Бот-
ме ра, пр вог ко ман дан та Фелд ко ман дан ту ре 809 у Ни шу за чи је је вре ме и 
осно ван кон цен тра ци о ни ло гор.

Кре а тив ним опре ма њем ула зног де ла, ауто ри по став ке су по се ти о це 
већ уве ли у ло гор ску при по вест и то пре не го што ће они кро чи ти у пр ву 
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со бу. Уме сто ду гих нат пи са и об ја шње ња, за да ти циљ ис пу ни ла су при ло-
же на до ку мен та, а оп штем ути ску на ро чи то допри но се аутен тич ност и ре-
кон струк ци ја ва жни јих до га ђа ја.

За раз ли ку од ула зног де ла, опре ма ње и ре ди зај ни ра ње је да на е сте и 
два на е сте со бе из и ски ва ли су на ро чи то ве ли ки на по р услед ве ли чи на тих 
про сто ри ја, али и због фи нан сиј ских сред ста ва. Ни је би ло мо гу ће по кри ти 
чи та ву по вр ши ну екс по на ти ма и уве сти но ви те те, по пут им про ви зо ва них 
лут ки на ци ста, ло го ра ша, вуч ја ка итд. Ме ђу тим, звуч но за стра шу ју ћим 
ефек ти ма штек та ња ми тра ље за ство рио се је дин ствен ути сак, та ко да се до-
бро уго ђе ним сен за ци ја ма код по се ти ла ца под сти чу аутен тич ни до жи вља ји 
тра гич них вре ме на. 

На овом про сто ру пред ста вље но је 33 лич на пред ме та и до ку ме на та уче-
сни ка про бо ја од 12. фе бру а ра 1942. го ди не. По себ но се из два ја нов ча ник 
Ни ко ле Ми ле ти ћа ко ји му је остао у џе пу при ли ком про бо ја из ло го ра. Он 
га је ду го чу вао код се бе. Пре дао га је ни шком На род ном му зе ју при ли ком 
јед не про сла ве 1981. го ди не.

Је дан део до ку ме на та (све до чан ства, кр ште ни це, школ ске књи жи це и 
сл.) из ло жен је у за шти ће ним ста кле ним ви три на ма. Оне су пре ра ђе не, пре-
фар ба не, пре сву че не там ним пли шом, осве тље не ма њим си ја ли ца ма, та ко 
да се до ку мен тар ни ма те ри јал под бла гом ко си ном ја сни је ви ди. 

Со ба бр. 11 уре ђе на је у пет те мат ских це ли на: Уче сни ци про бо ја ло го ра; 
Из па кла на жи це; 12. фе бру ар – дан за пам ће ње; Про бој ло го ра 2. 12. 1942 и 
За у век про ме ње ни жи во ти. Циљ је би ла ре кон струк ци ја исто риј ског до га ђа-
ја – пр вог ве ли ког бек ства ло го ра ша из јед ног на ци стич ког ло го ра у Евро пи. 

Те мат ска це ли на „Уче сни ци про бо ја ло го ра“ уто ли ко је ва жни ја, јер се 
осим спи ска уче сни ка про бо ја ту пр ви пут при ка зу ју и фо то гра фи је ко је су 
ра ни је би ле не до ступ не, али и не по жељ не. Од су ство по је ди них фо то гра фи-
ја на ко ји ма су уче сни ци про бо ја ло го ра у по став ци из 1967. го ди не има ло 
је сво јих раз ло га. Њи хо вим вра ћа њем ис пра вље на је ве ли ка исто риј ска не-
прав да, на ста ла услед иде о ло ги за ци је про шло сти. 

Овом при ли ком спо ми ње мо њи хо ва име на: Дам њан То мић (оп ту жен 
да је био из дај ник про бо ја, а ис по ста ви ло се да је по ме шан са Алек сан-
дром Мар ко ви ћем, зва ним Аца Коц кар), Ра до мир Ву ка ши но вић (до ве ден 
као Ми ха и ло ви ћев чет ник и као ње гов ко ман дант, ка сни је и по ги нуо од 
Не ма ца), Иван Ву ји сић (до ве ден као ор га ни за тор ЈВУО и вра ћен у ло гор 
као ви со ки рав но гор ски ко ман дант), Бог дан Па но вић (до ве ден као Ми-
ха и ло ви ћев чет ник и еми гри рао у Аме ри ку као ви со ки ко ман дант ЈВУО), 
Бо жи дар Бал тић (пре шао у Ми ха и ло ви ће ве ре до ве и као та кав до ве ден у 
ло гор), Ми ли сав Ми ли са вље вић (био у чет ни ци ма ка пе та на Ми ла на Не-
ши ћа, а по ги нуо по сле ра та као ис так ну ти чет нич ки од мет ник), Ра ден ко 
Не шо вић (од био да пу ца на чет ни ке при ли ком пар ти зан ског на па да на Ра-
шку – стре љан по сле про бо ја у се лу Цер је од пар ти за на), Де си мир Ка шић 
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(по сле про бо ја био је ис такт ну ти чет ник ка пе та на Цве ти ћа, ис ти чу ћи се у 
бор ба ма про тив пар ти за на – за то ни је по зи ван на по сле рат не про сла ве 12. 
фе бру а ра). Бра ћа Ми ла шин и Ми ла дин Ми ла ши но вић и Ми ша Ста но је вић 
– сви из Де о ни це – би ли су та ко ђе у од ре ду ка пе та на Не ши ћа. То су би ли 
не по доб ни ло го ра ши чи јих фо то гра фи ја ни је би ло при ли ком ре а ли за ци је 
пр ве стал не по став ке 1967. го ди не. 

Про у ча ва ју ћи те мељ но до ку мен тар ни ма те ри јал, упо ре ђу ју ћи га са из-
ја ва ма све до ка – чи ме су ува же ни кри те ри ју ми кри ти ке из во ра – исто ри-
ча ри Не бој ша Ози мић и Ива на Гру ден та ко по се ти о ци ма от кри ва ју да су 
у про бо ју из ло го ра 12. фе бру а ра 1942. го ди не уче ство ва ли и при пад ни ци 
чет нич ког по кре та ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа.

Чи ње ни це су да су из кон цен тра ци о ног ло го ра у Ни шу у про бо ју уче-
ство ва ли чет ни ци ге не ра ла Ми ха и ло ви ћа, чет ни ци вој во де Ву ле та Ву ка-
ши но ви ћа ко ји су са ра ђи ва ли са пар ти за ни ма, али и са Ми ха и ло ви ће вим 
чет ни ци ма при ли ком оп са де Кра ље ва, чет ни ци из од ре да ка пе та на Ми ла-
на Не ши ћа, за ко га не ма до ка за да је при па дао Ми ха и ло ви ћу, пар ти за ни 
и обич ни љу ди – до ве де ни због слу ша ња ино стра них ра дио-ста ни ца или 
скри ва ња оруж ја. 

Ауто ри по став ке да ли су нај а де кват ни ји на зив, ис ти чу ћи да су у про бо ју 
12. фе бру а ра 1942. го ди не уче ство ва ли пар ти за ни и при пад ни ци Кра љев-
ске ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни. У оку пи ра ној зе мљи по сто ја ла је је дин-
стве на вој ска Кра ље ви не Ју го сла ви је ко ја је из бе гла април ско за ро бља ва ње и 
ко ја је би ла за кле та на вер ност кра љу Пе тру Дру гом. Са исто риј ског аспек та 
уоп ште ни је ва жно ко је вој ском у да том тре нут ку фор ма циј ски ко ман до вао. 

Иако су ауто ри рас по ла га ли за о став шти ном то та ли тар ног вре ме на, у 
ко ме су по ја ве по сма тра не ша блон ски, они су ипак успе шно пре бро ди ли 
про бле ме, на чи нив ши ве ли ке ис ко ра ке у по гле ду пра вил ног са гле да ва ња 
про бле ма оку па ци је, а осо би то на ци стич ко-фа ши стич ких зло чи на. Ко ли-
ко је то би ло смут но вре ме, ис пу ње но ћу та ња њем, до бро илу стру ју го ре 
на ве де ни при ме ри.

Ка ко би жи во ти уче сни ка про бо ја из гле да ли да ни је из био рат, о то ме 
све до чи ко лек ци ја од де сет пред рат них и до да нас не по зна тих фо то гра фи ја. 
Рат је за у век из ме нио њи хо ве жи во те.

Дан за пам ће ње и се ћа ње чи ји се при зо ри ни жу на 14 фо то гра фи ја ко-
је при ка зу ју ло гор ску згра ду, се вер ни део зи да (са спо мен-пло чом), жи ча ну 
огра ду, по глед на две со бе из прет ход не по став ке и све ча но оку пља ње 12. 
фе бру а ра уства ри тре ба да ука жу по се ти о ци ма на хро но ло ги ју зби ва ња и 
да под стак ну чу ва ње успо ме на и се ћа ња о ло го ру као све до чан ству о јед ном 
муч ном вре ме ну, ка ко се оно ви ше ни кад не би по но ви ло. 

Дру го бек ство из ло го ра, 2. де цем бра 1942. го ди не, у прет ход ној стал ној 
по став ци пред ста вље но је у спрат ној со би бр. 8. Иако ма ње пре ма оби му од 
пр вог, оно је у ор га ни за ци о ном по гле ду вр ло сло же но, те за слу жу је по себ ну 
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па жњу. Пре ме шта њем овог до га ђа ја у једанаестицу при ка зан је кон ти ну и-
тет људ ског от по ра у бор би за го ли жи вот и пу ку ег зи стен ци ју. 

Још јед ну но ви ну пред ста вља и не мач ки бун кер, са пу шко ми тра ље зом 
по ред ко га сто ји шлем. На ве ли ком зи ду са де сне стра не оста вљен је про-
стор ко ји ће у до глед но вре ме по слу жи ти за при ка зи ва ње про јек ци ја до ку-
мен тар ног фил ма о бек ству из ло го ра. Ти ме ће по се ти о ци ма би ти још сли-
ко ви ти ја ло гор ска сва ко дне ви ца.

Не ка да шња дванаести
ца, со ба ода кле је при пре-
ма но и на по слет ку из ве де но 
исто риј ско бек ство, пре ма 
че му се Ни шки ло гор да нас 
нај ви ше и пам ти, нај ма ње је 
ре ди зај ни ра на. Ње на исто-
риј ска аутен тич ност у пот-
пу но сти је очу ва на још од 
1942. го ди не. Ого ље ни и уру ше ни зи до ви, ма ти ра на ста кла на про зо ри ма, 
сла ма, про стор око но се ћих сту бо ва, др ве на клу па и сто, као и сво је руч ни 
нат пи си ло го ра ша на зи до ви ма, чи не и да нас је дан аутен тич ни при каз вре-
ме на, по пут очу ва них со ба у Да хау, Ма ут ха у зе ну, Бу хен вал ду и у дру гим 
ло го ри ма пре тво ре ним у спо мен-му зе је. Исто риј ски му зеј гра да Бе о гра да 
по ку шао је да у Му зе ју Ба њич ког ло го ра у Бе о гра ду ре кон стру и ше и на пра-
ви јед ну аутен тич ну со бу из тог вре ме на. И мно ги дру ги му зе ји пред у зи ма ју 
слич не ко ра ке. Ни шки кон цен тра ци о ни ло гор је у пред но сти из ме ђу свих 
ло го ра, пре твор них у спо мен-му зе је ко ји су очу ва ли ка кву-та кву аутен тич-
ност, ка да је реч о ре ал ном из гле ду уну тра шњих про сто ри ја. Ов де су на ро-
чи то ва жне за тво ре нич ке со бе ко је су има ле по себ не на ме не и за па же ни је 
ме сто у исто ри ја ту ло го ра. 

Они ко ји ни су стре ља ни на Буб њу, тран спор то ва ни су у ло го ре ши ром 
Евро пе и то по себ но у Не мач ку, Аустри ју и Нор ве шку, где су мно ги и скон ча-
ли жи во те. Све до кра ја мар та 1942. го ди не, за тво ре ни ци ши ром оку пи ра не 
Ср би је, па и у Ни шком ло го ру, би ли су пре пу ште ни не мач кој ми ло сти или 
не ми ло сти. Ка да је из вр ше но бек ство ло го ра ша, со ба бр. 12 по ста је сте ци ште 
за ин тер нир це, што се мо же ја сно и за па зи ти пре ма нат пи си ма на зи до ви-
ма. Пут у Не мач ку – пут у сло бо ду, не из ве сност или смрт? По след ња те ма 
Путдослободе чу ва нат пи се ло го ра ша од веч ног за бо ра ва. Ов де је гру пи са-
но два де се так ори ги нал них по ру ка ло го ра ша ко је су про на ђе не на зи до ви ма. 
Ми о драг Кр њај ски из Ле сков ца за пи сао је да су га од ве ли за Не мач ку. Бран-
ко Цвет ко вић из Бр зе пи ше да је ма ја 1942. го ди не от пу то вао за Не мач ку, а 
Бран ко Пет ко вић из Тр ња на и Слав ко Зла та но вић не што ра ни је. На зи ду но-
се ћег сту ба је дан Кру ше вља нин оста вио је за пис да је ок то бра 1941. го ди не на 
прав ди Бо га оп ту жен, до ве ден и са слу ша ван. Има и нат пи са ко ји су не чит ки. 
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Но ва по став ка у Ме мо ри јал ном му зе ју „12. фе бру ар“ јед но став но се са ма 
на мет ну ла. Ис пра вља ње ви ше де це ниј ске не прав де, аутор ска кре а тив ност и 
ства ра ла штво, аудио-ви зу ел ни при каз у ком би на ци ји са про јект ном са лом, 
осве жа ва ње фо то гра фи ја, аде ква тан рас по ред пред ме та и чи тљи вост до ку-
ме на та, им про ви за ци ја ми тра ље ског гне зда и ко ман дан то ве со бе са по гле-
дом на ло гор ску згра ду, но ви пред ме ти ло го ра ша – све то ску па до при но си 
са свим но вој сли ци пр ве фа зе по став ке у Ме мо ри јал ном ком плек су. С дру ге 
стра не, умно го ме се олак ша ва по сао во ди чи ма, чи је ар гу мен та ци је са да по-
ста ју ја сни је и убе дљи ви је. 

Пр вом фа зом стал не по став ке и уре ђе њем и опре ма њем при зе мља, ауто-
ри из ло жбе на чи ни ли су ве ли ки ис ко рак у на став ку ре а ли за ци је и у по гле ду 
што по тпу ни јег и ис црп ни јег пред ста вља ња исто ри ја та ло го ра. Они су, та-
ко ђе, уса гла си ли сво ју кре а тив ност с основ ним ко дек си ма исто риј ске на у ке. 
Сто га, ова по став ка за вре ђу је сва ку па жњу и сва ка ко је тре ба по се ти ти. 

Алек сан дар ДИН ЧИћ
Ниш
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О ДЕЛАТНОСТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У АРАНЂЕЛОВЦУ 
У ТОКУ 2012. И 2013. ГОДИНЕ

О На род ном му зе ју

На род ни му зеј у Аран ђе лов цу осно ван је 1981. го ди не као Му зеј ре во лу ци-
је и со ци ја ли стич ке из град ње. Од 1983. го ди не је у за себ ној згра ди, а 1985. го ди-
не отво ре на је и пр ва стал на из ло жба. То ком 90-их го ди на ХХ ве ка пре ра стао је 
у му зеј ком плек сног ти па, а од ја ну а ра 2008. го ди не но си да на шњи на зив.

На род ни му зеј је упра вљач ком плек са „Ри со ва ча“, спо ме ни ка при ро де од 
из у зет ног и кул тур ног до бра од ве ли ког зна ча ја, као и кул тур ног до бра Окућ-
ни це Или је Ми ло ше ви ћа (ет но-до ма ћин ство).

Кра так пре глед де лат но сти На род ног му зе ја у 2012. го ди ни

Де лат но сти На род ног му зе ја то ком 2012. го ди не ба зи ра не су на бо га ће њу 
му зеј ских збир ки, об ра ди пред ме та пре ма са вре ме ним му зе о ло шким прин ци-
пи ма, ор га ни зо ва њу го сту ју ћих те мат ских из ло жби, ра ди о ни ца за де цу и од ра-
сле, као и из да вач кој де лат но сти.

Јед на од основ них де лат но сти му зе ја је сте пре зен та ци ја кул тур них до ба ра. 
С об зи ром на то да је 2011. го ди не отво ре на стал на по став ка под на зи вом „Ми-
ле ни ју ми“, 2012. го ди не На род ни му зеј је ор га ни зо вао са мо го сту ју ће из ло жбе.

Пр ва го сту ју ћа из ло жба у 2012. го ди ни „Слу жбе на оде ла“ Исто риј ског му-
зе ја Ср би је (Бе о град) отво ре на је 29. фе бру а ра. У окви ру из ло жбе по се ти о ци 
су би ли у при ли ци да ви де ори ги нал ну Ка ра ђор ђе ву до ла му из 1810. го ди не, 
све ча ну до ла му кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, мун ди ре, шај ка че, као и уни фор ме 
на ших ди пло ма та с кра ја 19. и с по чет ка 20. ве ка. Из ло жба је за по се ти о це би ла 
отво ре на до 21. мар та 2012. го ди не.

По чет ком апри ла отво ре на је из ло жба „Све до ци про шло сти“ При род-
њач ког му зе ја из Бе о гра да. На из ло жби су се на шли ко шта ни оста ци ле-
де но доб ских жи во ти ња – је ле на, ма му та, ту ра и сл., као и ре пли ка ма му-
та Ки ке. Из ло жба је тра ја ла од 7. апри ла до 7. ма ја 2012. го ди не. (По во дом 
ове из ло жбе На род ни му зеј је ор га ни зо вао деч ју ра ди о ни цу под на зи вом „У 
цар ству фо си ла“. Ра ди о ни ца је одр жа на 28. и 29. апри ла, а би ла је на ме ње на 
де ци школ ског уз ра ста, од 2. до 6. раз ре да).

Те мат ском из ло жбом под на зи вом „Жен ско оде ва ње“, ко ја је би ла отво-
ре на 19. ма ја 2012. го ди не, На род ни му зеј у Аран ђе лов цу при дру жио се ма-
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ни фе ста ци ји „Ноћ му зе ја“. Истим по во дом ре а ли зо ва на је и ра ди о ни ца за 
уче ни ке сред њих шко ла „Лу де ше зде се те“, као и пре зен та ци ја „Од тер зи је 
до мод ног жур на ла“.

У окви ру „Ме се ца Ја па на“ (7–28. јул 2012) у На род ном му зе ју би ле су из-
ло же не Уки јо гра фи ке од 17. до 19. ве ка, ко је се, ина че, чу ва ју у при ват ној 
збир ци Нин ка Ра до са вље ви ћа из Ва ље ва. Осим из ло жбе гра фи ка, у окви ру 
ове ма ни фе ста ци је, одр жа не су и две ра ди о ни це, пр ва под на зи вом „Ман га 
стрип“ и дру га „Ори га ми“, две пре зен та ци је – „Чај на це ре мо ни ја“ и „Ја пан ски 
вр то ви“, као и ве че ха и ку по е зи је. У окви ру „Ме се ца Ја па на“ у му зе ју су при-
ка за ни и фил мо ви ја пан ског ре ди те ља Аки ра Ку ро са ве.

Нај ве ћа па жња то ком го ди не би ла је по све ће на ра ди о ни ца ма, ка ко за де-
цу та ко и за од ра сле. Осим ра ди о ни ца ре а ли зо ва них у окви ру ма ни фе ста ци је 
„Ме сец Ја па на“, у На род ном му зе ју ор га ни зо ва на је ра ди о ни ца за ста ри је под 
на зи вом „Ка ли гра фи ја“.

У окви ру „Му зеј ског деч јег ле та“ у Му зе ју је ор га ни зо ва но пет ра ди-
о ни ца. Број по ла зни ка је био огра ни чен на два де сет и пе то ро уче сни ка, а 
ра ди о ни це су би ле на ме ње не де ци ни жих раз ре да основ них шко ла и пред-
школ ци ма: „Не мо гу да за ми слим жи вот без гли не“ (ар хе о ло шка ра ди о ни-
ца), „Мод ни вре ме плов – мо да у огле да лу исто ри је“ (исто риј ска ра ди о ни ца), 
„Ме си мо и укра ша ва мо слав ски ко лач“ и „Ста ре деч је игре“ (ет но ло шке ра-
ди о ни це), као и још јед на ар хе о ло шка ра ди о ни ца „Ле де но до ба у ав гу сту“. 
Мла ђим уз ра сти ма би ле су на ме ње не и ра ди о ни це: „Умет ност у пра и сто-
ри ји“ (ор га ни зо ва на ок то бра 2012. го ди не за де цу ко ја по ха ђа ју Фран цу ску 
шко лу у Бе о гра ду) и „У цар ству фо си ла“, ко ја је пра ти ла го сту ју ћу из ло жбу 
При род њач ког му зе ја из Бе о гра да. По чет ком ок то бра ме се ца, у окви ру ма-
ни фе ста ци је „Деч ја не де ља“, ре а ли зо ван је и про је кат „Му зеј у се о ској шко-
ли“. У про јек ту су уче ство ва ли ку сто си и му зеј ски во дич, а по се ће не су све 
се о ске основ не шко ле на те ри то ри ји оп шти не Аран ђе ло вац.

У пе ри о ду фе бру ар–мај ор га ни зо ва не су две ви ше не дељ не ра ди о ни це ко-
је су би ле на ме ње не сред њо школ ском уз ра сту:

– „Лу де ше зде се те“, ра ди о ни ца Оде ље ња за исто ри ју умет но сти ко ја је за-
вр ше на из ло жбом и про гра мом у окви ру Но ћи му зе ја и

– „Шу ма ди нац у сред њем ве ку“ (Оде ље ње ар хе о ло ги је – ан ти ка и сред њи 
век). У окви ру овог Про јек та ор га ни зо ва не су еду ка тив не екс кур зи је 
(Дво ри не – Ба ња, ма на стир Бре зо вац, сред њо ве ков ни ло ка ли те ти на 
Руд ни ку, оста ци цр кве у се лу Ди ћи, Слав ко ви ци, Бо су ти и Го ро ви чу).

Но вем бра 2012. го ди не об ја вљен је VI број Збор ни ка На род ног му зе ја Шу
мадијскизаписи у ко ме ку сто си На род ног му зе ја у Аран ђе лов цу, као и ко ле ге из 
дру гих уста но ва и по је дин ци, об ја вљу ју ћи сво је ра до ве, да ју ве ли ки до при нос 
про у ча ва њу исто ри је, ар хе о ло ги је, ет но ло ги је и исто ри је умет но сти на шег кра ја.
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Де лат ност На род ног му зе ја у 2013. го ди ни

Рад Му зе ја

Од по чет ка го ди не Му зеј је ис пу нио кри те ри ју ме ко је пред ви ђа „ИКОМ-ов 
етич ки ко декс за му зе је“ – обо га ће не су му зеј ске збир ке (збир ка тех ни ке, раз-
глед ни ца, фо то гра фи ја, ет но граф ска збир ка, а про спек ци јом те ре на, по кло ни-
ма и ис ко па ва њи ма пред у зе тим у ју лу–ав гу сту 2013. у Ма ној лов ци ма, обо га ће-
на је и ар хе о ло шка збир ка). Збир ка исто ри је умет но сти, ко јој при па да Збир ка 
са вре ме не ке ра ми ке и По клон-збир ка Ми ха и ла С. Пе тро ва, у пот пу но сти је 
опре мље на пре ма свим му зе о ло шким пра ви ли ма опре ма ња збир ки. Осим то-
га, Му зеј је ука зао „го сто прим ство“ и умет нич ким де ли ма (37 умет нич ких сли-
ка), ко ја су се не ка да на ла зи ла у хо те ли ма „Ста ро зда ње“ и „Шу ма ди ја“, као и у 
ре сто ра ни ма „Зе лен го ра“, „Уста нак“ и „Бал кан“.

Ка да је реч о чу ва њу ма те ри ја ла, дру ге од ред ни це у „ИКОМ-овом етич ком 
ко дек су за му зе је“, у скла ду с мо гућ но сти ма, струч ни рад ни ци Му зе ја су му зе-
а ли је об ра ђи ва ли и сме шта ли на нај бо љи мо гу ћи на чин. Ка ко је, у ства ри, из-
ла га ње ма те ри ја ла (из ло жба) нај бо љи на чин чу ва ња пред ме та, На род ни му зеј 
је ис пу нио још јед ну ак тив ност ко ју Етич ки ко декс про пи су је му зе ји ма.

Из ло жбе не ак тив но сти

То ком 2013. го ди не у На род ном му зе ју ор га ни зо ва не су из ло жбе: 

1. МихаилоС.Петров:Уметностнапоклон – отво ре на 29. мар та;
2. ВарошАранђеловац, аувароши глумци – отво ре на у Но ћи му зе ја 

18. ма ја;
3. Добродошлигостимили – из ло жба „ку ва ри ца“ отво ре на у Но ћи му-

зе ја 18. ма ја;
4. ИзложбадипломскихрадовастуденатаВисокетехнолошкешколе – 

отво ре на 18. ју на;
5. Сликекојепричају– отво ре на 27. ју ла;
6. Баташево – неолитско насеље из старијег неолита – отво ре на 5. 

сеп тем бра;
7.  СредњовековнинакитиззбиркиНародногмузејауКрагујевцу– отво-

ре на 3. ок то бра;
8. ДимитријеДавидовићуКрагујевцу– отво ре на 23. ок то бра.

Соп стве ним из ло жба ма На род ни му зеј је го сто вао:

1. Звук,покретиемоција – Га ле ри ја са вре ме не умет но сти у Ни шу, у окви-
ру Фе сти ва ла „Ни швил“ (15–20. ав густ);
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2. МихаилоС.Петров:Уметностнапоклон – Му зеј при ме ње умет но сти 
у Бе о гра ду (8–31. ав густ).

По себ ну па жњу ове го ди не по све ти ли смо из ло жби МихаилоС.Петров:
Уметностнапоклон. У ре а ли за ци ји из ло жбе На род ни му зеј је имао ве ли ку 
по моћ Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња ко је је знат ним суб вен ци ја-
ма (2012. и 2013. го ди не) по мо гло опре ма ње По клон-збир ке. На из ло жби су 
пред ста вље на 54 умет нич ка де ла (углав ном гра фи ке), али и лич ни пред ме ти 
умет ни ка – фо то а па ра ти, фо то гра фи је, гра мо фон ске пло че... Аутор ка из ло-
жбе и пра те ћег ка та ло га (ко ји пре ва зи ла зи фор му ка та ло га из ло жбе) Та ња 
Ви ћен тић, ку стос исто ри чар умет но сти, ра до ве на шег ис так ну тог умет ни ка 
је по де ли ла у те мат ске це ли не: ауто пор тре ти, аван гард не гра фи ке из 20-их 
го ди на 20. ве ка, пеј за жи, пор тре ти „Ру да ра-Удар ни ка“ и ап стракт не гра фи ке 
из по след њег пе ри о да умет ни ко вог ства ра ла штва. 

Из ло жбу МихаилоС.Петров:Уметностнапоклону На род ном му зе ју је 
29. мар та 2013. го ди не отво рио проф. др Јер ко Де не гри, исто ри чар умет но сти, 
а за по се ти о це је би ла отво ре на до 15. ма ја. То ком ав гу ста ме се ца из ло жба је 
пред ста вље на и бе о град ској пу бли ци – у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о-
гра ду 6. ав гу ста из ло жбу је отво ри ла проф. др Ири на Су бо тић.

О из ло жби МихаилоС.Петров:Уметностнапоклон афир ма тив но су пи-
са ли го то во сви днев ни и не дељ ни ли сто ви у зе мљи.

По во дом обе ле жа ва ња Но ћи му зе ја 18. ма ја 2013. го ди не На род ни му зеј је 
ор га ни зо вао две из ло жбе са пра те ћим про гра мом:ВарошАранђеловац, аува
рошиглумци, ауто ра Ми ро сла ва Сте фа но ви ћа, ку сто са ет но ло га, ко ју је отво-
ри ла проф. др Љи ља на Га ври ло вић, ет но лог, и из ло жбу „ку ва ри ца“ Добродо
шлигостимили,аутор ке Ли ле Дро бац-Кр стић. Овом из ло жбом На род ни му зеј 
се пр ви пут пред ста вио у Окућ ни ци Или је Ми ло ше ви ћа (ет но-до ма ћин ство). 
За хва љу ју ћи са рад њи, пре све га са су гра ђан ка ма, Му зеј је из ло жио укуп но 65 
„ку ва ри ца“, ко је по ти чу с те ри то ри је на ше оп шти не.

Као што и сам на зив из ло жбе до вољ но го во ри, Изложбадипломскихрадо
вастуденатаВисокетехнолошкешколе из Аран ђе лов ца би ла је при ли ка да се 
јав но сти при ка жу ра до ви та лен то ва них мла дих умет ни ка. Ујед но, из ло жба је 
би ла на ста вак из у зет но до бре са рад ње из ме ђу На род ног му зе ја и Ви со ке тех но-
ло шке шко ле стру ков них сту ди ја из Аран ђе лов ца.

У апри лу, На род ном му зе ју по ве ре но је на ста ра ње 37 умет нич ких де-
ла ко ја су не ка да кра си ла бањ ске хо те ле и ре сто ра не. Ме ђу овим де ли ма 
на ла зе се ра до ви зна чај них срп ских умет ни ка ХХ ве ка – Ми ха и ла Ми ло-
ва но ви ћа, Да ни це Ан тић, ака дем ског сли ка ра Алек сан дра Ђо но ви ћа, али 
и де ла не мач ког умет ни ка с кра ја ХIХ ве ка Алек сан дра Кир хе ра. За хва љу-
ју ћи са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом и АД за ту ри зам и уго сти тељ ство 
„Бу ко вич ка ба ња“ Аран ђе ло вац, у ре струк ту ри ра њу, по во дом обе ле жа ва-
ња да на гра да, у Му зе ју је 27. ју ла ото во ре на из ло жба Слике које причају,
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аутор ке Та ње Ви ћен тић, ку сто са исто ри ча ра умет но сти. Умет нич ка де ла 
су пред ста вље на јав но сти пре ма нај са вре ме ни јим ме то да ма из ла га ња ове 
вр сте му зе о ло шког ма те ри ја ла и уз пра те ћи ка та лог. Сво јом кон цеп ци јом 
(умет нич ка де ла уком по но ва на са ста рим фо то гра фи ја ма на ших су гра ђа на) 
из ло жба ево ци ра успо ме не о вре ме ну ка да су ови објек ти би ли са став ни део 
на ше сва ко дне ви це и под сти че раз ми шља ња о мо гу ћим са др жа ји ма ко ји би 
би ли ин те ре сант ни мла ђим ге не ра ци ја ма.

Пр ва го сту ју ћа из ло жба Баташево–неолитсконасељеизстаријегнеоли
та,ауто ра Ве ли бо ра Ка ти ћа, ар хе о ло га, ре а ли зо ва на је у са рад њи са Му зе јом 
гра да Бе о гра да у пе ри о ду од 5. до 17. сеп тем бра. Овом при ли ком по се ти о ци 
су мо гли да ви де око 200 пред ме та стар че вач ке кул ту ре, из ра ђе них од ке ра-
ми ке и ка ме на, а ко ји по ти чу са ло ка ли те та Ба та ше во у Мла де нов цу. Ме ђу 
екс по на ти ма на ла зе се и си лек си ис кле са ни од вен чач ког мер ме ра, а пи тос 
из у зет но ве ли ких ди мен зи ја кон зер ви ран је у Кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор-
ској ра ди о ни ци На род ног му зе ја у Аран ђе лов цу.

Дру га го сту ју ћа из ло жба СредњовековнинакитиззбиркиНародногмузејау
Крагујевцу, ауто ра Иго ра Ђу ро ви ћа, ар хе о ло га,ре а ли зо ва на је у са рад њи са На-
род ним му зе јом из Кра гу јев ца. Из ло же ни на кит (на у шни це, ни ске, при ве сци, 
дуг мад, на ру кви це и пр сте ње) из ра ђен је од сре бра и ба кра, а по ти че са те ри-
то ри је чи та ве Шу ма ди је. Из ло жбу је отво рио др Де јан Ра ди че вић (Оде ље ње за 
ар хе о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду).

Из ло жбом Звук,покретиемоција На род ни му зеј из Аран ђе лов ца пред ста-
вио се ни шкој пу бли ци. Из ло жба је ре а ли зо ва на у са рад њи са Смо тром умет-
но сти „Мер мер и зву ци“ и Фе сти ва лом „Ни швил“ у Га ле ри ји са вре ме не умет-
но сти у Ни шу од 15. до 20. ав гу ста.

На дан ро ђе ња Ди ми три ја Да ви до ви ћа, уте ме љи ва ча мо дер ног срп ског 
но ви нар ства, књи жев ни ка, по ли ти ча ра и ауто ра Сре тењ ског уста ва, 23. ок-
то бра у На род ном му зе ју отво ре на је и тре ћа го сту ју ћа из ло жба – Дими
тријеДавидовићуКрагујевцу. Из ло жба је пр ви пут отво ре на у Кра гу јев цу 
по во дом обе ле жа ва ња Да на др жав но сти Ср би је – Сре те ња 2013. го ди не, као 
ре зул тат за јед нич ког ра да три кра гу је вач ке уста но ве: Исто риј ског ар хи ва 
Шу ма ди је, На род ног му зе ја и На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић“. Ауто ри 
из ло жбе су Го ран Ми ло са вље вић, исто ри чар умет но сти, и Мар ко Ми ли во-
је вић, исто ри чар, ина че ар хи ви сти Исто риј ског ар хи ва Шу ма ди је. Из ло жбу 
су у На род ном му зе ју у Аран ђе лов цу отво ри ли г. Пре драг Илић, ди рек тор 
Исто риј ског ар хи ва Шу ма ди је и г. Мир ко Де мић, ди рек тор На род не би бли-
о те ке „Вук Ка ра џић“ из Кра гу јев ца. Аран ђе лов ча ни су мо гли да по се те из-
ло жбу до 17. но вем бра ове го ди не.

Из ло жбе ни про стор На род ног му зе ја (по вр ши не око 550 m2) има три це-
ли не. На га ле риј ском про сто ру на спра ту из ло же на је са вре ме на умет нич ка 
ке ра ми ка на ста ла то ком ме ђу на род не ма ни фе ста ци је „Свет ке ра ми ке“, ко ја 
се одр жа ва у окви ру Смо тре умет но сти „Мер мер и зву ци“. Ве ли ки га ле-
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риј ски про стор у при зем ном де лу Му зе ја је, ра ди по што ва ња му зе о ло шких 
прин ци па из ла га ња ма те ри ја ла, ове го ди не по де љен мон та жним зи дом у 
две це ли не. У ве ћем де лу сме ште на је стал на по став ка, док је ма њи про стор 
(по вр ши не 100 m2) пред ви ђен за те мат ске и го сту ју ће из ло жбе, деч је ра ди-
о ни це, про мо ци је и сл.

Пре да ва ња и ра ди о ни це 

Пра те ћи са вре ме не трен до ве му зеј ске де лат но сти, На род ни му зеј ор га-
ни зо вао је пре да ва ња и ра ди о ни це на ме ње не де ци и мла ди ма. Као пра те ћи 
по грам из ло жбе Михаило С. Петров: Уметност на поклон ор га ни зо ва ли 
смо пре да ва ња и ра ди о ни це:

– Нова уметност20их година, про јек ци ја фил ма и пре да ва ње проф. 
др Ири не Су бо тић, у би бли о те ци Гим на зи је „Ми лош Сав ко вић“. Пре-
да ва ње је би ло по све ће но жи во ту и ра ду на шег ис так ну тог умет ни ка 
Ми ха и ла Пе тро ва, ча со пи су „Зе нит“ и умет нич ким по кре ти ма ко ји-
ма је он дао свој до при нос (зе ни ти зам, да да и зам...) (16. апри л);

– Пре да ва ње мр Ан дри ја не Ри стић, ку сто са Му зе ја при ме ње не умет но-
сти, Херојиуслицииречи одр жа но је у Еко ном ско-уго сти тељ ској шко-
ли „Сло бо дан Ми нић“ (26. апри л);

– Музејкаотекст.Причаоједномнепредмету ,интерак твно предавање 
и радио ниц а Пет ра   Де кића,  кустоса Н аро дн ог му зе ја у Смед ер евској  
Па ланци (13 .  април) ;

– Уметност ово, оно... – графи чка р ад ионица, ко ја  је пр о пр аћ ен а 
изложбом  и  доделом  награда  за  нај бо ље радов е уче сни цима радион ице ;

– Стр уч но  в ођ ење кроз и зл ожб у реа ли з ов ано је у сарадњи са нашим 
средњошколцима у улози кустоса.

За нај мла ђе ор га ни зо ва ли смо еду ка тив не ра ди о ни це:

1. Племенскисветљудиледеногдоба, ра ди о ни ца пре ма НТЦ си сте му, 
ор га ни зо ва на у са рад њи са ОШ „Или ја Га ра ша нин“ (20. април, спо-
ме ник при ро де „Ри со ва ча“);

2. Шарајмоускршњајаја (4. мај);
3. Племенски свет људи леденог доба, по но вље на ра ди о ни ца пре ма 

НТЦ си сте му, ор га ни зо ва на у са рад њи са Мен сом Ср би је за њи хо ве 
чла но ве (15. јун);

4. Модамлађегкаменогдоба – Му зеј ско деч је ле то, ар хе о ло шка ра ди о-
ни ца (20. јул);

5. Стараверовањаимагија – Му зеј ско деч је ле то, ет но ло шка ра ди о ни-
ца (27. јул);
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6. Школицавеза – Му зеј ско деч је ле то, ет но ло шка ра ди о ни ца (3. ав густ);
7. Хероји и победници, медаље и одликовања, исто риј ска ра ди о ни ца 

(10. ав густ).

На род ни Му зеј ове го ди не је пр ви пут обе ле жио 11. април – Дан за-
шти те при ро де. У ре а ли за ци ји про гра ма обе ле жа ва ња уче ство ва ли су: СО 
Аран ђе ло вац, Ви со ка тех но ло шка шко ла, ЈКП „Бу ку ља“, ЈКП „Зе ле ни ло“ и 
све град ске основ не шко ле. Том при го дом уче ство ва ло је пре ко две сто ти не 
уче ни ка. Про грам је ре а ли зо ван на те ри то ри ји спо ме ни ка при ро де „Ри со-
ва ча“, а са сто јао се у оби ла ску пе ћи не, као и пре зен та ци ји и огле ди ма ко је 
су сту ден ти из дво ди ли пред основ ци ма.

Та ко ђе, пр ви пут На род ни му зеј је уче ство вао и у обе ле жа ва њу Да на 
за шти те жи вот не сре ди не, ко је је ор га ни зо ва но 5. ју на на те ри то ри ји пар ка 
Бу ко вич ке ба ње. У ор га ни за ци ји обе ле жа ва ња овог да ту ма уче ство ва ли су 
и ло кал на са мо у пра ва, Ви со ка тех но ло шка шко ла и ЈКП „Зе ле ни ло“.

Ар хе о ло шка ис ко па ва ња

У са рад њи са Оде ље њем за ар хе о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе-
о гра ду На род ни му зеј ор га ни зо вао је проб но ар хе о ло шко ис ко па ва ње на 
ло ка ли те ту „Ђу ри не ће ли је“ у Ма ној лов ци ма. Ру ко во ци лац ис ко па ва ња био 
је доц. др Де јан Ра ди че вић, ар хе о лог, а у еки пи су би ли ку сто си На род ног 
му зе ја Вла дан Ми ли во је вић и Ол га Стар че вић. Ис ко па ва ња су вр ше на од 
22. ју ла до 14. ав гу ста на ме сту где се пре ма на род ном пре да њу не ка да на-
ла зио ма на стир. При ли ком ис ко па ва ња от кри ве ни су оста ци ма на стир ске 
цр кве и ко на ка, пре ли ми нар но датовани у пе ри од од 15. до 17. ве ка, као и 
по крет ни ма те ри јал.

Про спек ци јом те ре на еви ден ти ра ни су оста ци ста рих ру дар ских ра до-
ва и обје ка та у Јар ме нов ци ма, оста ци цр кве у су сед ним Гу ри шев ци ма, што 
да је смер ни це за пла ни ра ње бу ду ћих ис тра жи ва ња Народног музеја на се-
вер ним и се ве ро и сточ ним па ди на ма Руд ни ка.

Шу ма диј ски за пи си

Збор ник ра до ва На род ног му зе ја у Аран ђе лов цу Шумадијскизаписи ове 
го ди не је про сла вио 10 го ди на по сто ја ња. У фе бру а ру ме се цу ор га ни зо ва на 
је про мо ци ја 6. бро ја Збор ни ка. Из вр ше не су из ме не и про ши ре на је ре дак-
ци ја ча со пи са, а Шумадијскизаписи на шли су се на ли сти до ма ћих на уч но 
ка те го ри са них ча со пи са (М53 – 1 бод).
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Оста ло

Осим оба вља ња де лат но сти и те ку ћег одр жа ва ња свих обје ка та (На род-
ни му зеј, Окућ ни ца Или је Ми ло ше ви ћа и спо ме ник при ро де „Ри со ва ча“), за-
по сле ни су по све ти ли па жњу и дру гим аспек ти ма ра да. Та ко смо:

– обо га ти ли струч ну му зеј ску би бли о те ку ко ја да нас бро ји пре ко 5000 
је ди ни ца;

– опре ми ли тех нич ку слу жбу;
– опре ми ли из ло жбе ни про стор;
– на ба ви ли но ву ком пју тер ску опре му;
– за по че ти су ра до ви кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је обје ка та у Окућ ни ци 

Или је Ми ло ше ви ћа;
– На род ни му зеј је 2013. го ди не за јед но са Ту ри стич ком ор га ни за ци-

јом Аран ђе лов ца уче ство вао на Сај му ту ри зма (фе бру ар 2013. го ди-
не), а у са рад њи са Ми ни стар ством при род них ре сур са, ру дар ства 
и про стор ног пла ни ра ња на сај му „EKO Fa ir 2013” – Са јам за шти те 
жи вот не сре ди не и при род них ре сур са, ко ји је одр жан на Бе о град-
ском сај му од 9. до 12. ок то бра 2013. го ди не, ка да је и пред ста вљен 
спо ме ник при ро де „Ри со ва ча“.

Ком плекс „Ри со ва ча“ 

На род ни му зеј је упра вљач ком плек са „Ри со ва ча“, спо ме ни ка при ро де 
и кул тур ног до бра од ве ли ког зна ча ја, ко ји об у хва та те ри то ри ју од 13 ha. У 
окви ру ком плек са на ла зи се исто и ме на пе ћи на ко ја чу ва аутен тич на све до-
чан ства о ево лу ци ји Зе мље и ко ја је би ла ста ни ште не ан дер тал ца, ри со вач-
ког чо ве ка. Пе ћи на Ри со ва ча је и зна чај но ар хе о ло шко на ла зи ште, што је 
чи ни атрак тив ном де сти на ци јом за ту ри сте.

За хва љу ју ћи суб вен ци ја ма Ми ни стар ства при род них ре сур са, ру дар-
ства и про стор ног пла ни ра ња, уна пре ђе ни су усло ви ра да за по сле них у 
„Ри со ва чи“ и пред у зе ти су ра до ви за уна пре ђе ње ста ња за шти ће ног про-
сто ра – у пот пу но сти је ре но ви ран ин фо пункт (то а ле ти и кан це ла риј ски 
про стор), пре фар ба на је ме тал на кон струк ци ја на пла тоу ис пред ула за у 
пе ћи ну, за тим мост и глав на ула зна ка пи ја, из вр ше на хи дро и зо ла ци ја по-
моћ ног објек та у ко ме је сме ште на елек трич на ин ста ла ци ја ЛЕД ра све те и 
до гра ђе ни нео п ход ни ру ко хва ти уну тар пе ћи не, на сут је про тив по жар ни 
пут, а за вр шен је и ви ше го ди шњи про је кат ре кул ти ва ци је. То ком 2013. го-
ди не за вр шен је још је дан про је кат – Оме ђа ва ње и обе ле жа ва ње за шти ће-
ног под руч ја, у окви ру ко га је на „Ри со ва чи“ по ста вље на и но ва, дво је зич на 
ин фо та бла. То ком го ди не по пра вљен је ви део-над зор, одр жа ва на ра све та, а 
чу вар ска слу жба ин тен зив но је ра ди ла на одр жа ва њу за шти ће ног под руч ја. 
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Сви пред у зе ти ра до ви до при не ли су да оста ви мо ути сак до брих до ма ћи на 
пре ма 25.000 по се ти ла ца, ко ли ко их је ове го ди не би ло у „Ри со ва чи“.

* * *

С об зи ром на ве ли ки број ор га ни зо ва них из ло жби, ра ди о ни ца, пре да-
ва ња, ак ти ван рад на му зе о ло шкој об ра ди ма те ри ја ла, зна чај не ре зул та те 
по стиг ну те на ар хе о ло шком ис ко па ва њу на ло ка ли те ту „Ђу ри не ће ли је“, 
уре ђе ње „Ри со ва че“ и за по че те ра до ве кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је Окућ-
ни це Или је Ми ло ше ви ћа, мо же се ре ћи да је 2013. го ди на би ла успе шна за 
На род ни му зеј у Аран ђе лов цу. Ова кве ре зул та те сва ка ко не би смо по сти-
гли да ни је би ло ак тив ног за јед нич ког ра да, до брих ко ле ги јал них од но са и 
за ла га ња свих за по сле них у Му зе ју. Сви за по сле ни, од хи ги је ни ча ра, пре ко 
до ма ра, чу ва ра и во ди ча па до ку сто са за слу жни су за све што је ре а ли зо-
ва но то ком про те кле го ди не, као и за све по хва ле ко је смо, као по врат не 
ин фор ма ци је, до би ли од на ших по се ти ла ца.

Зо ри ца ПЕ ТРО ВИћ
Народнимузеј,Аранђеловац
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Љу би ца Ран ко вић
(1955–2012)

Да на 15. ав гу ста 2012. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га и по што ва на ду го-
го ди шња ко ле ги ни ца Љу би ца Ран ко вић, исто ри чар умет но сти, ви ши ку стос 
аран ђе ло вач ког На род ног му зе ја, у пен зи ји.

Ро ђе на је 14. јануара 1955. го ди не у Ми ро саљ ци ма, опш тина Ла за ре вац. 
Основ ну шко лу и Гим на зи ју за вр ши ла је у Аран ђе лов цу, а Фи ло зоф ски фа кул-
тет (Гру па за исто ри ју умет но сти) у Бе о гра ду.

Од 1. мар та 1986. до кра ја 2010. го ди не тра јао је њен рад ни век у на шем му-
зе ју. По за по сле њу у Му зе ју, њен при мар ни за да так би ло је сре ђи ва ње збир ке 
умет нич ке ке ра ми ке, на ста ле то ком Ме ђу на род ног фе сти ва ла „Свет ке ра ми ке“ 
у окви ру Смо тре умет но сти „Мер мер и зву ци“. Љу бав пре ма умет нич кој ке ра-
ми ци и скулп ту ра ма од бе лог вен чач ког мер ме ра обе ле жи ла је њен рад ни век.

Би ла је аутор мно гих ре тро спек тив них из ло жби ке ра ми ке у Аран ђе лов цу, 
Бе о гра ду, Су бо ти ци, Ла за рев цу и дру гим ме сти ма.

Сво је струч не и на уч не ра до ве об ја вљи ва ла је у број ним ка та ло зи ма, ча со-
пи су Ликовниживот, збор ни ци ма ра до ва На род ног му зе ја у Аран ђе лов цу Шу
мадијскизаписи и у дру гим ло кал ним ча со пи си ма. Еми си је и при ло ге у ко ји ма је 
Љу би ца го во ри ла с пу но то пли не о умет нич кој ке ра ми ци при ка зи ва ло је ви ше 
те ле ви зи ја: ГЕМ у Ла за рев цу, РТС (Трагувремену, Метрополис, ТрибојеСрбије 
и др.), ло кал не ра дио-те ле ви зиј ске ста ни це. Го сто ва ла је у ра дио-еми си ја ма Ра-
дио Бе о гра да (Коддвабелаголуба, Градовање и КодШаренекапије) и оста ви ла је 
за со бом без број кра ћих при ло га, сни мље них у Ра дио Шу ма ди ји у Аран ђе лов цу. 

Би ла је ве ли ки по што ва лац умет но сти и при ја тељ мно гих на ших и ино-
стра них умет ни ка.

Оста ви ла је ду бок и не из бри сив траг у ср ци ма ко ле га, при ја те ља и умет ни-
ка ши ром све та.

Ли ла ДРО БАЦ-КР СТИћ
Народнимузеј,Аранђеловац

I N  M E  M O  R I  A M
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Зо ран У. Јо сић
(1934–2012)

Да на 15. октобра 2012. го ди не пре ми нуо је наш ду го го ди шњи ди рек тор Зо-
ран У. Јо сић, ака дем ски сли кар, му зеј ски са вет ник кон зер ва тор, у пен зи ји. 

Ро ђен је 11. ок то бра 1934. го ди не у Ско пљу. Гим на зи ју је за вр шио у 
Аран ђе лов цу. По сле за вр ше не Ви ше пе да го шке шко ле (ли ков ни од сек) ди-
пло ми рао је 1962. го ди не на Ака де ми ји ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, у 
кла си про фе со ра Ђор ђа Ан дре је ви ћа Ку на. Још за вре ме сту ди ја, као струч-
ни са рад ник по чео је да се ба ви кон зер ва ци јом и ре ста у ра ци јом зид ног жи-
во пи са, ико на и ико но ста са.

Од 1. сеп тем бра 1963. го ди не по чи ње ње гов пе да го шки рад у свој ству 
про фе со ра ли ков не умет но сти у ОШ „Ми лан Илић Чи ча“ и у Гим на зи ји „Ми-
лош Сав ко вић“, а од 1969. до 1971. го ди не и у Гим на зи ји „Пре драг Ко стић“ у 
Не го ти ну. Од ла ском у Не го тин, он ус по ста вља са рад њу са Му зе јом Кра ји не, 
те као спољ ни струч ни са рад ник ра ди на кон ци пи ра њу из ло жби, као и на њи-
хо вим ли ков ним и тех нич ким ре а ли за ци ја ма. Од 1971. до 1983. го ди не био је 
за по слен у Му зе ју Кра ји не, нај пре као кон зер ва тор, а од 1. апри ла 1978. оба-
вљао је функ ци ју ди рек то ра Му зе ја.

На ме сто ди рек то ра Му зе ја ре во лу ци је у Аран ђе лов цу име но ван је 1. де-
цем бра 1983. го ди не и ту се за др жао све до 17. но вем бра 2000. го ди не, ка да је и 
пен зи о ни сан. Он је за слу жан за пре ра ста ње Му зе ја ре во лу ци је у му зеј ску уста-
но ву ком плек сног ти па, као и за отва ра ње Цен тра за кон зер ва ци ју у окви ру 
Му зе ја. Аутор је и ре а ли за тор пр ве стал не по став ке аранђеловачког му зе ја ко ја 
је све ча но отво ре на 26. но вем бра 1985. го ди не.

Био је аутор мно гих из ло жбе них про је ка та, као и њи хов ли ков ни и тех-
нич ки ре а ли за тор, ка ко у аранђеловачком му зе ју та ко и у Не го ти ну, За је ча ру 
и дру гим гра до ви ма. Као кон зер ва тор, уса вр ша вао је сво ја зна ња, уна пре-
дио је и про ши рио обла сти сво јих кон зер ва тор ских де лат но сти и дао је до-
при нос кон зер ва ци ји, по себ но ме та ла, у Ср би ји. Зва ње му зеј ског са вет ни ка 
стекао је 1992. го ди не сту ди јом о кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји олов ног сар-
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ко фа га из ћи ри лов ца код Сме де ре ва. На по љу кон зер ва ци је ус по ста вио је 
са рад њу с ве ли ким бро јем му зе ја и за во да у зе мљи. 

Био је ини ци ја тор и пот пи сник Спо ра зу ма о ду го роч ној са рад њи са На род-
ним му зе јом у Бе о гра ду, Ре пу блич ким за во дом за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
и Цен тром за ар хе о ло шка ис тра жи ва ња Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. 

Аутор је не ко ли ци не струч них ра до ва. 
Оста вио је не из бри сив траг у се ћа њи ма ко ле га, при ја те ља и сво јих уче ни ка 

ши ром Ср би је.

Ли ла ДРО БАЦ-КР СТИћ
Народнимузеј,Аранђеловац
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