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Ненад ШОШИЋ
Народни музеј у Смедеревској Паланци

УДК: 903:738"634"(497.11)

Драгана ЂУРЂЕВИЋ
Смедеревска Паланка

СТАРЧЕВАЧКИ КЕРАМИЧКИ МАТЕРИЈАЛ
СА ЛОКАЛИТЕТА МАЈДАН – БУЈКОВАЦ У СЕЛУ КЛОКА
Апстракт: Локалитет Мајдан налази се на потесу Бујковац у селу Клока. Мада архео
лошка истраживања на овом месту нису вршена, Народни музеј у Смедеревској Палан
ци је путем проспекције терена прикупио значајну количину покретног материјала,
од чега ће део бити обрађен у овом раду. Рекогносцирања су започета још 1968. године,
након дојаве грађана о налазима грнчарије приликом проширења локалног пута. Затим
су интензивирана седамдесетих година прошлог века, а настављена су све до данас.
Прикупљени материјал указује да је налазиште вишеслојно. Овај рад се бави само ста
ријенеолитском керамиком, односно насељем старчевачке културе, које захвата део ло
калитета Бујковац. Реч је о простору са леве стране потока Бујковац који носи назив
Мајдан. Материјални остаци осталих култура биће тема наредних радова.
Кључне речи: Клока, Бујковац, Мајдан, старчевачка керамика, барботин, украшавањe.

Петнаестак километара од Смедеревске Паланке, деснo од пута који во
ди Тополи, смештено је шумадијско село Клока (општина Топола), живопи
сног крајолика, богато флором и фау ном, плодне земљe и издашно водом,
што пружа добре услове за живот човека. Клока је село разбијеног типа са
неколико заселака и највећ им атаром у тополској општини. Има 323 дома
ћинства са 1189 становника, чији број, нажалост, константно опада. Про
сечна надморска висина села износи 174 m, са геог рафским координатама
44°17′34″ северне географске ширине, 20°47′14″ источне географске дужине.
У селу постоји школа, црква и месна заједница.
Археолошки локалитет Бујковац налази се источно од цент ра села, на
левој и десној обали истоименог потока, а са леве стране локалног пута који
води у заселак Чуч уге. Назив Мајдан, настао према позајмишту зем ље коју
су мештани користили за своје пот ребе, односи се само на део локалитета
Бујковац, који је смештен на природној тераси, на левој обали потока. Изнад
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овог позајмишта зем ље налази се сеоско гробље. Док су на простору Мајда
на, на основу покретних налаза, констатована неолитска насеља старчевач
ке и винчанске култ уре, на десној обали потока материјални остаци указују
на постојање, поред праисторијских, и насеоб ине из римског и, евент уа лно,
средњовековног доба.

Сл. 1 – Положај и приближна површина локалитета
Fig. 1 – Site position and its approximate area

Историјат истраживања
Идеа лно мес то за нас тањивањ е које пружа узвишењ е над потоком Буј
ковац, са дос та тек уће воде, искориш ћено је за под изањ е првог нас ељ а стар
чевачке култ ур е. За пос тојањ е овог лок ал итет а Нар одн и музеј у Смедер ев
ској Паланц и дознао је септембра 1968. год ине у ток у радова на прош ир ењу
лок алног пут а који вод и од цент ра села ка зас еок у Чуч уг е. Радн иц и који
су отк рил и остатке керам ичк их пос уда предал и су их најближем музеју у
Смедер евс кој Паланц и, након чег а је екипа Музеја изаш ла на тер ен. Том
прил иком, ист раж ујућ и северн и профил усек а, нас талог током зем љан их
10
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радова на прош ир ењу пут а, пронађ ена је једна ант ропоморфна фиг урина,
са предс тавом кос е изведеном урезима, и једна нарук вица од камена.1
Профил и у мајдан у, нас тал и вађ ењ ем зем ље, ист раж иван и су 1969. го
дине и утврђ ена је под ударност култ урн их слојева са ран ије уочен им у про
фил у пут а. 2 Нар едне, 1970. год ине извршено је заглачавањ е профила и њи
хово скиц ирањ е. 3 Дебљина култ урног слоја на профил има који су нас тал и
прос ецањ ем пут а кроз лок ал итет је од 0,25 до 0,70 m.4
Упоредо са ист раж ивањем профила, рекогносцирањима је утврђена и
површина простирања локалитета Мајдан-Бујковац.5 Прва проспекција про
стора на десној обали потока извршена је 1972. године.6 Већ су напомен уте
разлике у материјал у у однос у на потес Мајдан. Након излазака на терен 1976,
1977. и 2013. године, границе локалитета су оквирно утврђене. На југ у, при
ближ ну границ у чини локални пут за засеок Чуч уге, пошто се са десне стра
не овог пута покретни материјал појављује на удаљености од само десетак
метара. На исток, локалитет се простире готово до првих кућа спомен утог
засеока, док се на северу завршава педесетак метара северно од гробља. На
западној страни, када је у питању потес Мајдан, граница је поток Бујковац ко
ји дели локалитет на два дела. Мајдан зау зима простор од око 8 ha, а остатак
локалитета, десно од потока Бујковца, површин у од око 2 ha (сл. 1).
У овом рад у биће обрађ ен само керам ичк и материјал старчевачког хо
ризонт а, прик уп љен на лок ал итет у Мајдан прил иком рекогнос цирањ а које
је врш ио Нар одн и муз еј у Смедер евс кој Паланц и.

Старчевачки керамички материјал
Старчевачк а култ урна група припада средњ ем неол ит у цент ралног
Балк ана и средњ ем Под унављу. У доба свог највећег проц ват а зау зимала је
територију од Транс дан убије и Транс илван ије до цент ралн их облас ти Ал
бан ије и Скопс ке котлине и од цент ралне Бос не до Софијс ке котлине. Њене
подваријанте у Мађ арс кој и Рум ун ији су Кер еш и Криш. Старчевачк а на
сељ а су углавном била на речн им терас ама или узд игн ут им гредама окру
жен им моч варама, а у брдс ким предел има на благ им пад инама у дол ин и
реч ица. Покојн иц и су сах рањиван и у оквиру нас ељ а, најчеш ће у згрченом
положају са мало прилог а и није им придавана већа паж ња.7 Зем љорадњ а је
била у успон у, док су лов и риб олов пот ис нут и у друг и план. Прип итом љена
1
2
3
4
5
6
7

ТИ 34.
ТИ 51.
ТИ 80.
ТИ 174.
ТИ 36.
ТИ 159.
Гарашанин 1973, 27.
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су и узг ајана говеда, овце, коз е и свињ е. Силекс на инд ус трија је у опадању,
док су керам ичк и производ и разноврс ни.
Старчевачк у керамик у, на читавој територији распростирања ове култ ур
не групе, одлик ују грубе пос уде дебелих зидова, недовољно печене, украша
ване најчешће барботином, импресо техником, брадавичастим налепцима и
рељефним тракама са отисцима прстију. Јавља се и керамика прелазног типа
као следећа по заступ љености. Пос уде овог типа су танких зидова, заглачане и
са спољне и са унутрашње стране, недовољно печене.8 У мањој мери прис утна
је и фина керамика, често са превлаком, монох ромно и полих ромно украше
на, најчешће нијансама црвене, затим белом, црном и мрком бојом.
Форме пос уда су оскудне, а најзаступ љенији су лоптасти лонци, са или без
цилиндричног врата који може бити благо разгрн ут („Ѕ“ профилација), затим
дубље и плиће пол улоптасте зделе и пехари на ниској, масивној или шуп љој
нози. Мање пос уде имају брадавичасте, док оне веће имају тракасте дршке.9
Антропоморфне фиг урине указују на постојање најмање две развојне фа
зе. За старију фазу типичне су стубасте фиг урине са великим носем, крупним
очима, обрвама и дугом косом, док млађу фазу карактериш у фиг урине са ма
лим бројем детаља на лиц у, коничним телом и рукама у вид у патрљака.10
Старчевачка керамика на локалитет у Мајдан – Бујковац, која није пу
бликована, углавном је груба и са доста примес а (плева, пес ак, каменчић и),
а у мањој мери заступ љени су шамот (сек ундарна упот реба керамике која
је уситњена и додата глини) и лискун. Када је реч о облицима керамичк их
судова из Клоке, они су типични за старчевачк у култ урн у груп у. Јављају се
лоптасте и пол улоптасте пос уде, које имају рашч лањен у форм у, тако да се
мог у изд војити врат, коничан трбух и дно, затим дубље и плиће пол улоптасте
зделе, пос уде са или без стопе.
Лопт ас тих и пол улопт ас тих судова има у свим факт урама и димензија
ма, од крупн их пос уда за оставу до обичног и малог пос уђ а. Најзас туп ље
нија је груба керам ик а, од слаб о преч иш ћене глине у коју је додат пес ак,
ситн и каменч ић и и плева. Махом је непотп уно печена са црн им преломом
као послед ицом. Површ ина суда је без превлаке, груба, чес то додатно огру
бљивана барб от ином. Фина керам ик а је слаб о зас туп љена, што не знач и да
је мањ е била у упот реби, јер су осетљивији комад и могли нас традат и при
ликом обраде зем ље.
У преглед у који следи извршена је подела старчевачког керамичког мате
ријала са локалитета Мајдан – Бујковац на пос уде, жртвенике и прш љенке. За
поједине фрагменте дате су директне аналогије.

8 Гарашанин 1973, 31.
9 Srejović 1997, 967.
10 Srejović 1997, 967.
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Пос уде
Према својој форми, старчевачке пос уде, које се јављају на локалитет у
Мајдан у Клок и, мог у се поделити на зделе, лонце и пехаре.
Зделе – Зделе су мањих димензија, а од облика у највећој мери заступ љене
су лоптасте форме (T. II–3; T. III–1, 5, 6, 8; T. IV–14; T. XII–311, 4, 13, 14), тањири,
односно плитке зделе (T. I–912; T. III–413, 13, 14, 1514) и благо биконичне зде
ле (T. II–8; T. III–915; T. XII–1, 2, 7). Украшаване су барботином, утискивањем
ноктом, глачањем изведене удубљене линије (T. I–9) и монох ромним бојењем.
Пречник реципијента здела креће се од 4 cm (T. III–5) до 20 cm (T. III–14).
Лонци – Лонци „S“ профилације дефинисани су на основу фрагмената
пронађених обода. То су претежно пос уде већих димензија, дебљине зидова
од 0,8 cm до 1,2 cm, неорнаментисане или украшене барботином.
Без орнаменат а су фрагмент и лонаца већ их димензија са цил инд рич
ним вратом (T. IV–13; T. XII–216), светлос међ е боје, средњ е факт ур е са при
мес ама плеве или пес ка, или оба материјала. Један фрагмент (T. XII–4) при
пада истом тип у пос уде, с тим што је цил инд ричн и врат краћ и, тамнос међ е
боје, средњ е факт ур е.
Пос уде вис оког цил инд ричног врат а (Т. I–1, 2, 817), тамнос међ е боје,
средњ е факт ур е, са примес ама плеве и пес ка, орнамент ис ане су барб от и
ном, однос но усп равн им ребрима која полазе од обода нан иже, што је и
најзас туп љен ија варијант а барб от ина у старчевачкој груп и. Ређ е су хори
зонт алне или кос е сис теме.18
Остали ободи су равни (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. XIII–4), без профилације на обод у и очуваном врат у, па
се стога не може поу здано зак ључити ком тип у пос уде припадају. Такође, мог у
се поделити на оне које су неорнаментисане, украшене урезивањем и оне које
су украшене техником барботина.
Лоптасти лонци су мањих димензија, црне до светлосмеђе боје печења, са
украсом изведеним барботином и импресо техником (Т. I–3; T. II–5, 619, 11; T.
III–11; T. IV–5, 7, 12, 15; T. XIII–10). Има и фрагмената који нис у орнаментисани
(Т. IV–4, 12; Т. I–9; T. XII–3).
Поједини фрагменти (T. I–3; T. II–1) су смеђе боје, орнаментисани усправ
ним барботином, док им је са унутрашње стране површина црна, што мож да
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Гарашанин 1971, илустрација 7.
Археол ошка топографија 2012, Т. 35, сл. 2, стр. 74.
Археол ошка топографија 2012, Т. 222, сл. 3, стр. 305.
Galović 1964, T. 2, сл. 4.
PJZ II 1979, 249, сл. 16.
Гарашанин 1973, 485, сл. 19.
Galović 1964, T. 6, сл. 1.
PJZ II 1979, 126.
PJZ II 1979, 249, сл. 17.
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указује на употребу ових пос уда за кување. На једном уломк у (T. II–11), поред
барботина, на самом врх у обода, уочавају се трагови црвене боје, док на дру
гом (T. I–7), који је орнаментисан усправним барботином, постоје два отиска
од прста на обод у, где барботин почиње. Иначе, издвојено је неколико фраг
мената пос уда са равним ободом орнаментисаних усправним барботином (T.
I–4, 6, 9, 11; T. II–2, 3, 10; T. III–10, 12; T. IV–1, 10).
Поред обода који су орнаментисани барботином, има и оних који су укра
шени урезивањем и импресом. На табли II–4 је фрагмент лонца мањих димен
зија, танких зидова (0,6–0,8 cm), са плитко урезаним косим и кратким лини
јама испод обода, док су испод њих, у другом ред у, усправни паралелни урези.
На табли II–6 приказан је део лоптастог лонца мањих димензија са дубље уре
заним косим кратким линијама испод обода, које иду у више праваца, док је на
T. III–1 фрагмент лоптасте зделе равног обода, средње факт уре, смеђе боје, са
црним преломом, који на спољној страни има коса утиснућа нокта у паралел
ним тракама. На једном фрагмент у исте факт уре и боје (T. ХII–7), који има косе
урезе ноктом на врх у обода, уочавају се трагови црвене боје, док један од ло
наца лоптасте форме (T. ХIII–10) има дубље урезане косе и вертикалне линије.
Фрагменти пос уда већих димензија и дебљих зидова нис у орнаментиса
ни. На табли IV–5, 14 су равни ободи керамичких судова грубе факт уре, са
примесама каменчића, црвенкастосмеђе боје, од којих је један (Т. IV–14) са
унутрашње стране црне боје, највероватније од кувања. Уломци приказани на
таблама II–9 и XII–420 на самом обод у имају два, односно три овално изведена
исп упчења, тј. улегн ућа направљена прстима. Обод на табли II–7 на врх у има
овална утиснућа прстима – јамице, које стоје појединачно или у пару.
Тракасте дршке, мањих и већ их димензија, везују се за лонце (T. V–121,
T. VI–322, T. XII–5), као и тунеласте дршке (T. V–223 и T. VII–1, 924). На табли
XII–625 је фрагмент „дршке“ – то су три усправна ребра на прелазу из горњег
у доњи кон ус лонца тањих зидова, он је црне боје са унут рашње стране, што
мож да указује на трагове кувања.
Пехари – Од пехара на нози пронађени су само фрагменти стопа и масив
ни цилиндрични делови. Стопе пехара су шуп ље и коничне, светлосмеђе боје,
слабијег печења, са примесом песка и плеве, приглачане површине (T. XI–1, 2,
3; T. XIII–9). Цилиндри су масивни, поједини нешто краћи, релативно добро
печени, црвенкастосмеђе боје са примесама песка (T. X–1–626; T XI–427, 5).
20
21
22
23
24
25
26
27
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Жртвеници
Уломци на таблама XI–928, 10 и XIII–11, указују и на постојање жртвеника.
Уломак жртвеника (T. XI–1029) украшен је урезивањем са мотивом шаховског
поља. Предмет непознате намене (T. XIII–11) може бити део жртвеника или
неког другог предмета употребљиваног у култне сврхе. Орнаментисан је уре
зивањем кратких црта у редовима, хоризонталним и вертикалним и уреза
ним линијама које одвајају поља са кратк им линијама.

Пршљенци
Три су прш љенк а (T. XI–6–8) пронађ ена на лок ал итет у. Један је са при
мес ом ситног камена, плеве и слаб о печен (T. XI–7), док су прео с тала два
прш љенк а добро печена и са примес ом пес ка. Боје су од светлос међ е-црве
не до тамнос иво-смеђ е.

Орнаментика
На пос удама са локалитета Мајдан у Клоки јављају се као орнаменти ор
ганизовани барботин, 30 урезивање ноктом или неком алатком, штипање, ја
мице, метличасти мотив, монох ромна керамика и апликације.
Јединствени примерак украшавања барботином је уломак велике пос уде
– питоса (T. VI–7), где је украс изведен косим и хоризонталним паралелним
извлачењем прстима. Зидови суда су дебљине око 2,2 cm, добро је печен, са
доста примеса (лискун, ситни камен и песак), са унутрашње стране је црвеноцрне боје што мож да указује да је суд коришћен за кување.
Урезивањ е нокт ом у паралелн им редовима, усп равно или укос о, из
вођ ено је по чит авој површ ин и пос уде (T. II–5; T. III–1; T. V–7; T. V–11; T.
VIII–2; T. XII–7), 31 као и такозвано штипањ е и убадањ е прс том са отис ком
нокт а (T. III–2; T. V–6, 8, 9, 10; T. VII–4, 5, 6, 7; T. IX–632). 33 Орнамент добијен
штипањ ем и убадањ ем нокт ом и прс том уочава се на још нек им фрагмен
тима (T. III–2; T. V–6, 834 , 9, 10; T. VII–4–7). У два примера прис ут ан је украс
изведен јам ицама (T. II–735; T. XII–1136), док се на једном фрагмент у уочава
28
29
30
31
32
33

Ветнић 1999–2000, 21, Г. IV–1.
Karmanski 1968, T. IV.
Brukner 1986, стр. 31, сл. 1; Galović 1964, T. 6, сл. 1–4.
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Археолошка топографија 2012, Т. 19, сл. 4. и 6, стр. 59; Т. 33, сл. 1, 3, 9; Т. 35, сл. 4, 7, 8; Га
рашанин 1971а, илус. 97ц; Galović 1964, T. 6, сл. 8; Karmanski 1968a, T. XIII, сл. 1–4.
34 Археол ошка топографија 2012, Т. 180, сл. 8, стр. 265.
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отис ак два прс та при обод у (T. I–7). Урези алатком по површ ин и пос уде дају
паралелан и кос орнамент – имп рес о техн ик а, чес то у обл ик у рибље кос ти
или шаховс ких пољ а (T. II–4, 6, 12; T. V–5; T. VII I–5; T. IX–737; T. XI–10; T.
XII–8, 9, 10). 38 Монох ромно бојењ е нијанс ама од светло до тамноц рвене боје
уочава се на пос удама које су равне и са унут раш ње и са спољне стране (T.
II–11; T. III–3; T. V–2, 12; T. IX–8; Т. ХII–2, 4, 12; Т. ХIII–4, 539). Прс тенас то
дно суда (T. IX–8) бојено је са обе стране, спољ а и изн ут ра. Аплик ац ије су
изведене као имит ац ије дрш ки. У пит ању су круж ни прилепц и (T. V–4, 6 40 ;
T. VI–141, 2, 5; T. VII–5 42 , 1143) и брадавичас та исп упчењ а (T. V–12; T. VII–2, 3,
12) са паралелн им ребрима (T. XII–5).

Датовање
На основу, до сада, прик уп љене и обрађ ене керам ике са лок ал итет а
Мајдан – Бујковац, у сел у Клок и, није мог уће прец изније одр ед ит и време
нас танк а и трајањ е нас ељ а припадн ик а старчевачке култ урне групе, који су
овде једно време боравил и. Керам ичк и материјал из Клоке је так ве прир о
де да се сличн и примерц и са сличн им украшавањ ем мог у наћ и на мног им
старчевачк им лок ал итет има са дужом хронолог ијом упот реб е. Ни на осно
ву типова пос уда не мог у се изд војит и фазе старчевачке култ ур е на овом ло
кал итет у, с обзир ом на то да су сви конс татован и обл иц и зас туп љен и током
чит авог њеног пос тојањ а.
Најран ији дат ум који би се мог ао одр ед ит и је Старчево IIb, према пери
од изац ији Драг е Гарашан ин.44 Тада се на керам ичк им судовима појављује
украс орг ан изованог барб от ина. Дос та је пронађ ен их уломак а који имају
орг ан изован и барб от ин на себи, скор о 70%. Сас вим сиг урно, према до
садаш њим налазима, лок ал итет не припада најс таријој фази старчевачке
култ ур е, мада није иск ључено да ће се так ав материјал појавит и прил иком
дет аљн ијих ист раж ивањ а. За прец изније датовањ е непходне су зат вор е
не цел ине које можемо да добијемо јед ино ископавањ ем лок ал итет а. Ме
ђу прик уп љен им уломц има има и груб е керам ике која припада прелазној
фази старчевачке керам ике и која нам опет не може пруж ит и прец изније
податке за дат овањ е. Недос тат ак налаза пол их ромне и слик ане керам ике
не знач и да она на лок ал итет у не пос тоји. Она би умног оме доп ринела хро
37
38
39
40
41
42
43
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нолош ком одр еђивању лок ал итет а Мајдан. Међут им, познато је да су стар
чевачк а нас ељ а, пос ебно у шир ој облас ти Шумад ије, углавном једнослојна
и временс ки краће трају. Наравно, пот ребно је изврш ит и пробна сонда
жна ист раж ивањ а како би се одр ед ила дебљина култ урног слоја, а кас није
и прец изно датовањ е лок ал итет а.
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Старчевачки керамички материјал са локалитета Мајдан – Бујковац у селу Клока
Nenad ŠOŠIĆ
National Museum in Smederevska Palanka
Dragana ĐURĐEVIĆ
Smederevska Palanka
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 flora 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.
Key words: Kloka, Bujkovac, Majdan, Starčevo pottery, barbotine, decorations.
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РЕЗУЛТАТИ ЗАШТИТНИХ ИСТРАЖИВАЊА
НА КОРИДОРУ 11, ПОТЕС 52–53 km, КО РУБИБРЕЗА
Апстракт: Археолошко ископавање локалитета Потес 52–53 km код Лајковца изве
дено је у оквиру заштитних археолошких истраживања на траси Коридора 11, то
ком јуна 2011. године, и том приликом је истражена површина од око 240 m2. Осим
покретних налаза из археолошких слојева, уништених пољопривредним радовима,
регистроване су и две јаме. Керамички налази из старије јаме показују културни ути
цај комплекса културе гробних хумки, односно Белегиш културе са севера. Млађу јаму
карактеришу налази позне латенске културе и она потврђује да је ова област била у
зони директног утицаја Скордиска.
Кључне речи: заштитна ископавања, Коридор 11, општина Лајковац, Рубибреза, кера
мика, праисторија, метална доба, јаме.

Ископавањ е лок ал итет а Потес 52–53 km код Лајковца изведено је у
оквиру заш титн их археолош ких ист раж ивањ а на трас и Коридора 11 (ауто
пут Е-763) која су обавил и стручњ ац и Реп убличког завода за заш тит у спо
мен ик а култ ур е у Беог рад у и Завода за заш тит у спомен ик а култ ур е у Ваљ е
ву, у јун у 2011. год ине.1
Приликом ископавања ист ражена је површина од око 240 m2 чиме је „по
кривен“ угрожени део трасе површине од скоро 2 ha.
Археол ош ки налази, махом атип ичн и, отк рив ен и су на западном дел у
лок ал ит ет а (сонде 13 и 14), у слој у тамнос ив е, као и цент ралном дел у лок а
лит ет а (сонде 1, 3 и 5) у слој у тамном рке зем ље, али је, свак ако, њихов а нај
1

Истраживањима је руководила Мирјана Благојевић из Републичког завода за заштит у
споменика култ уре у Београду, којој се захваљујемо на уступљеном материјалу и доку
ментацији, а сарадници су били Данијела Петковић и Неда Мирковић Марић из Репу
бличког завода за заштит у споменика култ уре у Београду, затим Радивоје Арсић из За
вода за заштит у споменика култ уре у Ваљеву, као и студенти археологије Невена Павло
вић, Никола Јевтић и Марко Андрић.
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гуш ћа концент рац ија конс тат ов ана у две јаме које припад ај у разл ич ит им
период има праис торије.
Старија јама (јама 1) евидентирана је на западном дел у локалитета на ре
лативној дубини око 0,20–0,30 m испод слоја тамносиве зем ље. Неправил
ног је облика, а димензије јаме нис у прецизно дефинис ане, јер је залазила
у околне профиле. Исп ун у јаме су чинили црна зем ља, комади лепа, гареж,
каменчић и и бројни фрагменти керамике. Многи фрагменти из доњих и гор
њих партија јаме су се спајали, што указује да је сад ржај јаме јединствен у
хронолошком смислу. У дно јаме била је укопана једна већа пос уда поред које
је нађен део жрвња израђен од пеш чара. Регистрована сит уа ција сугерише да
је јама првобитно кориш ћена као нека врста складишта, те да је након тога
послуж ила за одлагање отпада.

Локалитет

Карта 1 – Положај локалитета
Map 1 – Site position

Осим неколико спорадичних налаза карактеристичне латенске керами
ке, која је констатована иск ључиво на врх у ове јаме (сл. 1–3), у старијој јами
евидентиран је већ и број фрагмената пос уда из старијег периода (сл. 4–24), од
којих су најзаступ љеније зделе и пехари, а јављају се и лонци, као и фрагмен
ти за које није мог уће одредити којим типовима пос уда припадају.
Керамика из ове јаме већ ином је грубље факт уре, са примес ама кварца,
а поједини фрагменти сек ундарно су горели. Изд вајају се фрагменти здела и
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јама 1
јама 2

Карта 2 – Ситуациони план
Map 2 – Situation plan

других неидентификованих типова пос уда фине факт уре, црвене боје, који
су ред укционо печени (сл. 4–6, 12–15). То су, између осталих, здела Ѕ профи
лације са тордираним трбухом и уским паралелним урезаним линијама на
рамен у (сл. 4), као и пол улоптаста здела са благо увученим ободом, украшена
хоризонталним фасетама и брадавичастом дршком на горњем дел у пос уде
(сл. 5). Остали фрагменти припадају вероватно зделама или пехарима (урна
ма? ), а украшени су иск ључиво хоризонталним канел урама на рамен у, или
вертикалним краћ им паралелним канел урама на трбух у (сл. 12–15), док се
на једном фрагмент у налази брадавичаста дршка (сл. 12). Осим помен утих
типова пос уда, у старијој јами евидентиране су и ниске пос уде уског отво
ра, наглашене профилације трбуха, украшене на рамен у плитк им хоризон
талним канел урама, са лучном дршком (дршкама? ) која прелази обод (сл. 6),
као и дубље пос уде већ их димензија, овоидног облика, са благо разг рн утим
ободом и лучним дршкама на трбух у, тракастог или правоу гаоног пресека
(сл. 7, 11). Од осталих налаза констатовани су и фрагменти пос уда дужег ци
линд ричног обода (сл. 8), пол улоптастих дубљих пос уда (сл. 10) и лоптасте
пос уде незнатно задебљаног обода (сл. 9). Лонци су грубље факт уре мрке боје
са црвенкастим нијанс ама, овоидне профилације, а украшени су низовима
отис ака врха прста на трбух у (сл. 16), хоризонталним канел урама при дну
(сл. 22, 23) или урезаним орнаментима на доњој страни дна (сл. 22). Дршке
су већ ином лучне, тракастог, овалног или правоу гаоног пресека (сл. 18–21),
а у мањем броју прис утне су и правоу гаоне или брадавичасте дршке (сл. 17).
Стилс ко-типолош ке карактерис тике налаза указују на јак култ урн и
утицај култ ур е гробн их хумк и (Hügelgräber) којa се у цент ралној Европ и
појавила у средњ е бронзано доба, али је на прос тор Панон ије дош ла крајем
средњ ег, однос но у позно бронз ано доба, те је утицала, осим на култ урне
групе у Војвод ин и, и на бројне групе у унут раш њос ти Србије, нар оч ито у
север озападној Србији. На ово подручје хиг елг рeб ер керам ик а долази пре
ко Белег иш групе, па тако и керам ик а из старије јаме у Рубибрези, према
формама и орнамент има у вид у група верт ик алн их краћ их канел ура, најви
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ше подс ећа на керам ик у са лок ал итет а Стојића гумно у Белег иш у. 2 Слична
керам ик а конс тат ована је на Новачкој ћуп рији, 3 Остри,4 као и на Мојс ињу и
Добрач и, 5 а на свим овим лок ал итет има дат ује се у средњ е, однос но позно
бронзано доба. За прец изније дат овањ е керам ике може послуж ит и карак
терис тична пол улопт ас та здела увученог хоризонт ално фас ет ираног обода
(сл. 5). Так ве зделе, према А. Булат овићу, опредељ ене су у варијант у Ia зде
ла увученог обода и мог у се на југ у цент ралне Европе најран ије датоват и
у време почевш и од периода Br D, док се на цент ралном Балк ан у најран и
је јављају од период а Ha A1/A2, према Рајнекеовој период изац ији.6 Слич
но хронолош ко опредељ ењ е ових здела изнео је и Ј. Тодор овић прил иком
презентовањ а резулт ат а ист раж ивањ а нек рополе с краја бронзаног доба и
почетк а гвозденог доба на Карабурм и,7 а скор о идентичнa пос уда нађенa је
прил иком ист раж ивањ а лок ал итет а Вел ик а баш та у Вујет инц има код Чач
ка, где је, такођ е, опредељ ена у период Ha A. 8
Према наведеним подацима, старија јама из Рубибрезе могла би се оквир
но определити у период краја позног бронзаног и почетка раног гвозденог
доба, односно у период Ha A.

***
Mлaђа јама (јама 2) отк рив ена је у цент ралном дел у лок ал ит ет а на ре
лат ивној дубин и око 0,5 m, испод култ урног слоја сив ом рке боје, који је
сад рж ав ао груменч иће гари и лепа. Јама је неп равилног обл ик а, а димен
зије јаме само су приближ но дефин ис ане и износ е 5 x 5 m, док је дубина
јаме износ ила око 0,75 m. Исп ун у јаме су чин ил и сив ом рк а до тамном рк а
зем ља, комад и лепа, гар еж, делови подн ице од запечене зем ље, каменч ић и
и фрагмент и керам ике.
Према квалитет у, начин у израде и факт ури, керамика из јаме може да се
подели у две групе. Прву груп у чине пос уде израђене на витлу, финије факт у
ре, углавном црне боје, које у већ ини случајева представљају зделе, и пех ари,
док у друг у груп у спадају грубље пос уде већ их димензија, ручно израђене,
ред укционо печене, црвенкасте боје, а углавном их чине лонци.
Од керамичк их форми из јаме најзаступ љеније су зделе и лонци. Зделе
су најчеш ће оштрије или блаже Ѕ профилације (сл. 25–29) или пол улоптасте
2
3
4
5
6
7
8
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Јама 1 – Фрагменти керамичких посуда
Pit 1 – Pottery vessels sherd
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Јама 2 – Фрагменти керамичких посуда
Pit 2 – Pottery vessels sherd
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Јама 2 – Фрагменти наруквица од
стаклене пасте
Pit 2 – Fragments of glass paste
bracelets

форме са цилинд ричним вратом (сл. 31–33), а јављају се и примерци са уву
ченим или хоризонтално разг рн утим ободом (сл. 30, 34, 35). У пос уде из прве
групе спадају и овоидни пехар задебљаног трбуха, украшен групама од по
три паралелна жлеба распоређеним у цик-цак на горњем кон ус у пос уде (сл.
36) и веће овоидне пос уде косо разг рн утог обода, тањих зидова (сл. 38, 41, 42).
Грубљи ручно израђени лонци већ ином су овоидне профилације, а од
украс а имају хоризонталне пластичне траке украшене косим урезима и чепа
сте или правоу гаоне дршке (сл. 46, 47, 50–52). Другој групи припадају и дубље
пол улоптасте зделе (сл. 45, 46), понекад украшене низом јамичастих отис ака.
Керамичке форме из млађе јаме карактеристичне су за позну латенску
култ уру, чији су носиоц
 и на овим просторима Скордисци. Скоро идентич
не стилско-типолошке карактеристике керамике уочавају се на бројним по
знолатенским налазиштима у Војводини,9 Тимочкој Крајини,10 Поморављу11
и другим областима цент ралног Балкана. Осим карактеристичних здела Ѕ
профилације за позну латенску култ уру је карактеристичан и пехар украшен
жлебовима (сл. 36), чија је форма позната већ од краја 3. века пре н. е.,12 али се
орнамент у вид у жлебова углавном јавља у период у позне латенске култ уре.13
Осим керамичк их налаза, у млађој јами констатовани су трошно гвозде
но сечиво димензија 0,135 x 0,03 m, као и фрагменти две нарук вице од ста
клене пасте. Једна нарук вица има стањене крајеве, пол укруж ног је пресека, а
израђена је од светлоп лаве стак лене пасте са цик-цак орнаментом изведеним
белом бојом (сл. 53). Овак ве нарук вице налазимо на познолатенској Гомола
9
10
11
12
13

Jovanović, Jovanović 1988, Т. VI/1, 3–6, T. XXXI/2–3, T. XXXII/6, T. XXXV/1–2, 4, 8; Sladić
1986, Т. XVI и даље.
Поповић, Сладић 1997, 101–113; Булатовић, Капуран, Јањић 2013, Т. IV/7–11, T. V, XII, T.
XLV/4–7, T. XLVIII/1–3.
Живанчевић, Срндаковић 2002, сл. 1/12–14, сл. 2/12, сл. 3/5; Popović 2009, Fig. 2/5–10, Fig.
5/4–6, 11–13; Булатовић, Филиповић 2011, Т. 2/4, Т. 3/7, 8, Т. 4/1–5, 9–14.
Todorović 1972, T. VI/1 (гроб 15).
Sladić 1986, XLVIII/1.
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ви.14 Друга нарук вица израђена је од црне стак лене пасте (сл. 54) и за њу не
мамо аналог ије из непос редног окружења.

***
Заштитним археол ошким истраживањима на локалитет у Потес 52–53 km
у месту Рубибреза откривени су остаци двослојног праисторијског насеља. Су
дећи према трошним остацима стамбене арх итект уре, откривена је само пери
ферија насеља, са јамама које су служиле као складишта, односно отпадне де
поније. Култ урни слој је веома лоше очуван, јер се налазио веома плитко и био
 ано девастиран мелиоризацијом и другим земљаним радовима,
је континуир
док су се јаме много боље очувале, зах ваљујући томе што су биле дубље укопа
не. Вероватно је овим ископавањем истражен само периферни део насеља, јер
би се, да је реч о централном дел у насеља, чак и у случају интензивне мелиори
зације открило много више остатака стамбене арх итект уре. Према дистрибу
цији налаза, централни део старијег насеља могао би се очекивати југозападно,
а млађег насеља североисточно од угрожене зоне.
На локалитет у су констатована два хоризонта становања – старији, из
периода с краја бронзаног и почетка гвозденог доба (Br D-Hа А), и млађи, из
позног латенског периода (1. век пре н. е./1. в.).
Керам ичк и налази из старијег слоја пок аз уј у јак култ урн и утиц ај хи
гелг реб ер комп лекс а, однос но Белег иш групе са сев ера, који пот врђуј у да
је Белег иш култ ура била важ ан факт ор у генези, однос но разв ој у лок ал
них култ урн их група из позног бронз аног доб а, на шта је већ указив ао
Н. Тас ић.15 Према разл ич ит им ауторима, ове култ урне групе се друг ач ије
назив ај у – западнос рпс ка варијант а ват инс ке култ ур е (М. Гарашан ин),16
Мојс ињ е-Добрача хориз онт ват инс ке култ ур е (М. Стојић),17 или брезјачк а
култ ура (В. Фил иповић).18
Млађи хоризонт на локалитет у, са налазима карактеристичним за позну
латенску култ уру, потврђује да је и ова област била у зони територије Скор
диска, што је већ раније претпостављено, зах ваљујућ и латенским налазима
из оближ њег Обреновца.19 Ову претпоставк у под ржавају и историјски изво
ри који говоре о ширењу Скордиска према југ у, са своје матичне територије у
српском Под унављу крајем 2. и у 1. век у пре н. е.20
14 Jovanović, Jovanović 1988, Т. XLVI/4–6.
15 Тасић 1983, 95, 97. Слично мишљење о пореклу култ урне групе позног бронзаног доба у
северозападној Србији деле и А. Булатовић и Ј. Станковски (2012, 351–352).
16 Гарашанин 1973, 359.
17 Стојић 1997, 138.
18 Филиповић у штампи.
19 Popović 1994, 17.
20 Papazoglu 1969, 221.
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RESCUE INVESTIGATIONS RESULTS ON CORRIDOR 11,
POTES 52–53 km, CM RUBIBREZA
– Summary –
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). Accord ing to the housing architect ure friable
remai ns, only some per ipheral sett lements were fou nd, with pits used as storage area or for
waste disposal. The cult ural layer is poorly preserved, as it was quite nea r to the surface, thus
devastated due to land improvement act iv it ies. On the other hand, the pits are well preserved,
as they were much deeper. The excavat ions probably investigated only the per ipheral sect ion
of the sett lement, because if it was a cent ral sect ion, even under intensive land improvement
act iv it ies, much more of the sett lement architect ure wou ld have been fou nd. Accord ing to the
distribut ion of the finds, the earl ier sett lement cent ral sect ion cou ld be sit uated to the southwest, while the latter wou ld be to the north-east from the endangered zone.
Two housing hor izons were fou nd on the site – the earl ier one, dat ing from the late Bron
ze and early Iron Age (Br D-Ha A) and the latter one, dat ing from the late La Tène per iod (1st
cent ury B. C. – 1st cent ury A. D.).
The pottery finds from the earl ier layer show a strong influence of the Higelg reber group,
that is a Beleg iš group from the north, which confi rms that the Beleg iš Cult ure had been a sig
nificant factor in the evolut ion of the local cult ural groups of the late Bronz e Age – which was
already ind icated by N. Tasić. Accord ing to var ious authors, those cult ure groups are referred
to differently – a Western Serbian var ia nt of the Vat in Cult ure (M. Garašanin), Mojsinje-Do
brač a hor izon of the Vat in Cult ure (M. Stojić), or Brezjak Culture (V. Filipović).
The latter horizon, with the finds characteristic to the late La Tène culture, confirms that the
area had been part of the Scordisci territory, which we already assumed, owing to the La Tène
finds in the nearby Obrenovac. Such assumption is also supported by historical sources that say
about the spread of the Scordisci southwards, coming from their original lands in the Serbian
Danube region in the late 2nd and the 1st century B. C.
Key words: rescue excavations, Corridor 11, Lajkovac Municipality, Rubibreza, pottery, prehi
story, metal ages, pits.
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Душан РАШКОВИЋ
Народни музеј, Крушевац

НАЛАЗ НОВЦА СА ЛОКАЛИТЕТА ГРАДАЦ
У СЕЛУ ДОЊИ ДУБИЧ У ГЛЕДИЋКИМ ПЛАНИНАМА
Апстракт: Касноантичко и рановизантијско утврђено насеље Градац у селу Доњи Ду
бич висински је локалитет, на југоисточном делу Гледићких планина. Остаци утврђе
ња уочавају се у профилу на падинама, а може се на површини обрађених парцела прона
ћи и понеки археолошки артефакт. Најзанимљивији су налази новца. У овом раду реч је
о налазу од тридесет и једног примерка новца из 3. и 4. века.
Кључне речи: Гледићи, Доњи Дубич, касна антика, бронзани новац, 3–4. век.

На питомом подручју бреговите Шумадије налазе се бројна вишеслојна
археолошка налазишта, међу којима су заступ љена и античка насеља, сме
штена углавном у равницама, у долинама шумадијских река.1 У доба кла
сичне римске државе било је то подручје римске провинције Горње Мезије,
a у касноа нтичком период у провинције Прве Мезије.2 Током касне антике,
када је угроженост балканских провинција кулминирала услед добро позна
тих историјских околности (Сеобе народа), насеља су се из питомих долина
селила на брдске положаје на којима је био мог ућ сиг урнији живот и, што је
најваж није, било је мог уће организовање одбране. Једно од тих насеља, на
брдским положајима у подручју Шумадије, било је и утврђена насеобина у се
лу Доњи Дубич, на положају званом Градац, које се налази у средишњем дел у
Гледићк их планина (карта 1).
Градац је већ помињан у археолошкој литерат ури управо као висинско
утврђено насеље, с траговима живота од 4. до 6. века.3 Тема овог рада су на
лази новца који потич у са овог утврђења. Новац са локалитета Градац већ
је, такође, био тема рада о преглед у археолошких налазишта касноа нтичк их
1
2
3

Археол ошки споменици и налазишта у Србији 1956.
MÓcsy 1970, 143–144.
Рашковић 2002a, 147; Рашковић 2002b, 38–39.
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и рановизантијских утврђења
у околини манастира Каленић.
Било је речи о пет примерака
новца из 4. века и једном при
мерк у кованом у 6. век у.4
Непобитна је чињеница
да је највећ и недос татак срп
ске археолог ије недовољна ис
траженост налазиш та. То се
односи и на археолошки лока
литет Градац, где нис у, до сада,
вршена било как ва археол ошка
ист раж ивања. Примерц и нов
ца,
публиковани 2009. гoдине, у
Карта 1 – Положај локалитета Градац
Му
з
еј су дос пел и путем пок ло
Map 1 – The Gradac site position
на. Међут им, тих 6 примерака,
испос тавило се, предс тављају само део пронађеног новца. Наи ме, за нум и
змат ичк у збирк у, Народни музеј Крушевац успео је да набави 31 примерак
новца са истог налазиш та, о чем у ће се у овом рад у и расп рављат и.
Конфиг урац ија налазиш та Градац је зан им љива. Реч је о вис инс ком по
лож ају лако дос тупном са две стране – са западне, из дол ине Љуб ос тињс ке
реке и села Доњи Дубич, али и из села Бож ур овац које је неш то даљ е, на
источној стран и Глед ићк их план ина. На лок ал итет у Градац изд ваја се ку
пас ти врх. Међут им, само нас ељ е било је, сас вим сиг урно, неш то шир е и
прос тран ије од изд војеног врх а. На тер ен у лок ал итет а уочава се трас а од
брамб еног зида који окруж ује сам купас ти врх и прос тор под њим. Данас се
тај бедем изд ваја у профил у тер ена као стаза која окруж ује лок ал итет (сл. 1).
Прос тор налазиш та се обрађује, што има за послед иц у вађ ењ е цигларс ког
материјала, који се може видет и у некол ико гом ила на лок ал итет у (сл. 2).
Како се Градац налази на Глед ићк им план инама, на овом мес ту можемо
се подс ет ит и и једног давно изг убљеног археолош ког налаза. Реч је о рим
ском натп ис у, пронађ еном у првој половин и 19. век а, негде на Глед ићк им
план инама.5 У пит ању је надг робн и натп ис пос већен извес ном војн ик у 4.
лег ије која је, као што је то добро познато, деловала на подручју Горњ е Ме
зије.6 Овај натп ис не може се занемарит и када говоримо о археол ог ији на
подручју Глед ића, прос тору који је археолош ки потп уно непознат. Стог а
је, на основу наш их данаш њих скромн их знањ а о археолошој топог рафији
Шумад ије, убик ац ија мес та овог налаза немог ућа. Градац у Доњ ем Дубич у
4
5
6
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Налаз новца са локалитета Градац у селу Доњи Дубич у Гледићким планинама

Сл. 1 – Локалитет Градац, поглед са југоистока
Fig. 1 – Gradac site, south-east view

управо је једно од ретк их налазиш та на подручју Глед ића чије је прис ус тво
пот врђ ено у археол ош кој литерат ури.
Конфиг урац ија тер ена на лок ал итет у Градац је так ва да не би било из
ненађујуће да се овде пронађу и остац и из клас ичног римс ког период а, јер
новац који је са Градца дос пео у Нар одн и муз еј Крушевац сведоч и о жи
вот у на лок ал итет у у 3. и 4. век у. Наи ме, два примерк а новца пот ич у из 3.
век а, док је реч углавном о ковањима из 4. век а, однос но о добу владара
Конс тант инове динас тије, па све до ковањ а монет а царс ког братс ког пара
Валент ин ијана и Валенс а. Изу з ет ак чин и један примерак, помен утог и пу
бликованог новца из 6. век а, који сведоч и о живот у у утврђ еном нас ељу и у
рановизант ијс ком период у, али ког а треба изд војено и размат рат и.
Сас тав новца, као и чињ ен ица да он пот иче са релат ивно уског прос то
ра пад ине једног виног рада на самом врх у Градца, упућују нас на зак ључак
о скупном налазу или о дел у раст ур ене оставе бронз аног новца. Што се ти
че вел ич ине новца, углавном је реч о ном инал има вел ич ине Ае 3.б.
Зас туп љено је 11 ковн ица новца. Римс ка ковн ица прис утна је у при
мерк у ковањ а новца цара Проба (Т. I/2), а галс ка ковн ица препознаје се у
примерк у ковањ а за време цара Викторин ус а (Т. I/1). Ово су и јед ина два
примерк а кован их банкнот а 3. век а. Код остал их 29 примерак а бронзаног
новца из 4. век а идент ифик ујемо ковн ице од Трие ра на запад у, па до Ни
комед ије и Кизик а на ист ок у. Највише примерак а новца, и то 14 комада од
укупно 31, пот иче из ковн ице Сис ција, а прис утн и су и примерц и ковањ а
Тријера, Аквилеје, Сирм ијума, Сол уна, Конс тант инопољ а, Херак леје, Ни
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комед ије и Кизик а, па је, да
кле, зас туп љено девет римс ких
ковн ица 4. век а. Мож да се мо
гу изд војит и, према својим ре
версн им предс тавама, пример
ци FEL TEMP REPAR AT IO, и
то тип с прик азом кол иб е (Т.
VII/3) и тип с прик азом два за
робљен ик а (Т. II/3).
На подручјима балк анс ких
провинц ија, па и провинц ије
Сл. 2 – Локалитет Градац, цигларски материјал
Прве Мезије и окружја у којем
Fig. 2 – Gradac site, brick material
се налази и Градац у Доњ ем Ду
бич у, јас но је да је цирк улац ија новца током 4. век а тек ла конт ин уи рано све
до вел ик их готс ких војн их успех а које симб ол ише римс ка кат ас трофа у би
ци код Хад ријанопољ а 378. год ине.7 Након пада римс ке влас ти 378. год ине
долази до ред укц ије цирк улац ије новца. Мног а нас ељ а су дож ивела разара
ња, а мног а су и потп уно зам рла. 8
О том турбулентном времен у најб ољ е нам сведоче налази новца, изме
ђу осталог, и у нашем примеру из Доњ ег Дубича, те можемо да конс тат ујемо
одс ус тво новца који се дат ује након 378. год ине.
Налаз једног примерк а новца из периода ране Визант ије, однос но већ
публикованог ковањ а Јус тина II, упућује нас на закључак да се живот у на
сељу Градац у Глед ић има нас тавио. Важ но је ист аћ и да је новац Јус тина II,
с подручја унут раш њос ти Србије, обично најпозније ковањ е које налазимо
на лок ал итет има рановиз ант ијс ких нас ељ а. То је опет послед ица кат ас тро
фе која је у ток у авар о-словенс ких продора, крајем 6. век а, задес ила Балк ан
ско пол уо с трво.

Каталог:
Галска ковница
					
Викторинус			
1)					
					
					
					

7
8
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Иванишевић 1986, 44–58.
Зечевић 2002.

(Т. I/1)
270–271. година
IMP C VICTOR INVS AVG
PROVIDENTIA AVG
RIC-61
R = 1,85 cm; тежина = 3,10 g
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ROMA
					
Проб 				
2) R (пол умесец) E			
					
					
					

(Т. I/2)
278. година
IMP PRO-BUS AVG
SOL-I INVICTO
RIC-202
R = 2,30 cm; тежина = 3,70 g

TRIER
					
Крисп				
3) STR				
					
					
					
					

(Т. I/3)
317–326. година
IVL CRISPUS NOB CAES
BEATA TRAN-QVILLITAS
VOT-IS-XX
RIC-308
R = 2,1 cm; тежина = 3,6 g

					
Крисп				
4) STR				
					
					
					
					

(Т. I/4)
317–326. година
IVL CRISPUS NOB CAES
BEATA TRAN-QVILLITAS
VOT-IS-XX
RIC-308
R = 2,1 cm; тежина = 3,2 g

					
Константин II			
5) STR•				
					
					
					
					

(Т. II/1)
321. година
CONSTANTINVS IVN NOB C
BEATA TRAN-QVILLITAS
VOT-IS-XX
RIC-312
R = 1,9 cm; тежина = 2,9 g

					
Константин I			
6) PTR•				
					
					
					
					

(Т. II/2)
321. година
CONSTANT-INVS AVG
BEATA TRAN-QVILLITAS
VOT-IS-XX
RIC-341
R= 2,0 cm; тежина = 2,55 g
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AQVILEIA
					
Констанције II			
7) АQS				
					
					
					

(Т. II/3)
346–350. година
DN CONSTAN-TIVS PF AVG
FEL TEMP-REPAR ATIO
LRBC II-884
R = 2,1 cm; тежина = 4,6 g

					
Валентинијан I			
8) A				
SMAQ				
					
					

(Т. II/4)
364–367. година
DN VALENTINI-ANVS PF AVG
SECVTITAS REIPVBLICAE
LRBC II-967
R = 1,9 cm; тежина = 1,8 g

SISCIA
					
Крисп				
9) ASIS (пол умесец)		
					
					
					

(Т. III/1)
317–326. година
IVL- CRISPVS NOB CAES
VIRTVS-EXERC/S-F/HL
RIC- 130
R = 2,1 cm; тежина = 4,2 g

					
Константин II			
10) ASIS				
					
					
					
					

(Т. III/2)
321–324. година
CONSTANTINVS IVN NOB C
CAESAR NOSTRORUM
VOT/X
RIC-182/4
R = 1,8 cm; тежина = 2,9 g

					
Константин I			
11) BSIS (пол умесец)		
					
					
					
					

(Т. III/3)
324–330. година
CONSTANTI-NVS AVG
PROVIDEN-TIAE AVGG
LRBC I-737
R = 1,8 cm; тежина = 1,8 g
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(Т. III/4)
Константин II			
324–330. година
FL IVL CONSTANTINVS NOB C
12) •SIS (пол умесец)		
					
PROVIDEN-TIAE CAESS
					
LRBC II-740
					R = 1,8 cm; тежина = 1,8 g
					(Т. IV/1)
324–330. година
URBS ROMA			
13) ГSIS				
Вучица и близанци
					
URBS ROMA
					
LRBC I-745
					R = 1,8 cm; тежина = 1,6 g
					
(Т. IV/2)
Константин I			
335–337. година
14) ASIS*				
DN CONSTANTI-NVS MAX AVG
					
GLOR-IAEXER-CITVS 1
					
LRBC I-759
					R = 1,7 cm; тежина = 1,8 g
					
(Т. IV/3)
Констанције II			
355–361. година
15) ASIS (симбол муње)		
DN CONSTAN-TIVS PF AVG
					
FEL TEMP-REPAR ATIO
					
LRBC II-1228
					R = 1,8 cm; тежина =1,9 g
					
Констанције II			
16) M				
ASISD				
					
				

(Т. IV/4)
355–361. година
DN CONSTAN-TIVS PF AVG
FEL TEMP-REPAR ATIO
LRBC II-1236
R = 1,8 cm; тежина =2,25 g

					
Валентинијан I			
17) •BSISC				
					
					
					

(Т. V/1)
364–367. година
DN VALENTINI-ANVS PF AVG
GLOR IA RO-MANORVM
LRBC II-1278
R = 1,7 cm; тежина = 1,95 g
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Валентинијан I			
18) R				
•ASISC				
					
					

(Т. V/2)
364–367. година
DN VALENTINI-ANVS PF AVG
SECVTITAS REIPVBLICAE
LRBC II-1302
R = 1,8 cm; тежина = 1,9 g

					
Валентинијан I			
19) R				
•ASISC 				
					
					

(Т. V/3)
367–375. година
DN VALEN- PF AVG
SECVRITAS REIPVBLICAE
LRBC II-1303
R = 1,8 cm; тежина = 1,9 g

					
(Т. V/4)
Валентинијан I			
367–375. година
20) D				
VALENTINI-ANVS PF AVG
*ASISC				
SECVRITAS REIPVBLICAE
					
LRBC II-1308
					R= 1,7 cm; тежина =2,0 g
					
(Т. VI/1)
Валентинијан I			
367–375. година
21)		
* 			
DN VALENTINI-ANVS PF AVG
М
R
•
O			
GLOR IA RO-MANORVM
B S I S C			
LRBC II-1349
					R = 1,8 cm; тежина = 2,0 g
					
(Т. VI/2)
Валентинијан I			
367–375. година
22)		
* 			
DN VALENTINI-ANVS PF AVG
М
R
•
O			
GLOR IA RO-MANORVM
B S I S C			
LRBC II-1349
					R = 1,8 cm; тежина = 2,0 g
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SIRMIUM
					
Јулијан				
23) ASIRM				
					
					
					

(Т. VI/3)
361–363. година
DN FL CL IVLI-ANVS PF AVG,
VOT X MVLT XX
LRBC II-1619
R = 1,9 cm; тежина = 3,42 g

THESSALONICA
					
(Т. VI/4)
Констанције II			
324–330. година
24) SMTSA				
CONSTANTINVS ISN NOB C
					
PROVIDEN-TIAE CAESS
					
LRBC I-815
					R = 1,9 cm; тежина = 3,6 g
					
Констанције II			
25) SMTSA				
					
					
					

(Т. VII/1)
330–335. година
CONSTANTINVS IVN NOB C
GLOR I-A EXER-CITVS 2 st. s
LRBC I-841
R= 1,8 cm; тежина =2,50 g

					
(Т. VII/2)
Констанције II			
330–335. година
26) SMTSГ 				
FL IVL CONSTANTIVS NOB C
					
GLOR I-A EXER-CITVS
					
LRBC I-847
					R = 1, 8 cm; тежина = 2,0 g
					
(Т. VII/3)
Констанције II			
346–350. година
27) TESA				
DN CONSTAN-TIVS PF AVG
					
FEL TEMP REPAR A-TIO
					
LRBC II-1635
					Rc= 2,1 cm; тежина = 3,9 g
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CONSTANTINOPOLIS
					
(Т. VIII/1)
Константин I			
324–330. година
28) CONSB				
CONSTANTI-NVS MAX AVG
					
GLOR-IAEXERC-ITVS 2
					LRBC I-1005
					R = 1,85 cm; тежина = 1,9 g
HER ACLEA
					
(Т. VIII/2)
URBS ROMA			
330–335. година
29) SMHE				
Вучица и близанци
					
URBS ROMA
					
LRBC I-902
					R = 1,65 cm; тежина = 1,70 g
CYZICUS
					
Лициније				
30) SMK				
					
					
					
					

(Т. VIII/3)
317–320. година
IMP LICI-NIVS AVG
IOVI CONS-ERVATOR I AVGG
десно венац-лево S
RIC-8
R = 1,80 cm; тежина = 3,60 g

NICOMEDIA
					
(Т. VIII/4)
Константин I			
335–337. година
31) SMNΔ				
DV CONSTANTI-NVS PT AVG
					
Квадрига
					
LRBC I-1132
					R = 1,50 cm; тежина = 1,60 g
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1

2

3

4
Табла I – 1) Викторин ус, 270–271; 2) Проб, 278; 3) Крисп, 317–326;
4) Крисп, 317–326.
Plate I – 1) Victorinus, 270–271 AD; 2) Probus, 278 AD; 3) Crispus, 317–326 AD;
4) Crispus 317–326 AD
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1

2

3

4

Табла II – 1) Конс тант ин II, 321; 2) Конс тант ин I, 321; 3) Конс танц ије II, 346–350;
4) Валент ин ијан I, 364–367.
Plate II – 1) Constant ine II, 321 AD; 2) Constant ine I, 321 AD; 3) Constant ius II, 346–350 AD;
4) Valent inian I, 364–367 AD
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4
Табла III – 1) Крисп, 317–326; 2) Константин II, 321–324; 3) Константин I, 324–330;
4) Константин II, 324–330.
Plate III – 1) Crispus, 317–326 AD; 2) Constantine II, 321–324 AD; 3) Constantine I, 324–330 AD;
4) Constantine II, 324–330 AD
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1

2

3

4

Табла IV – 1) URBS ROM A, 324–330; 2) Конс тант ин I, 335–337; 3) Конс танције II, 355–361;
4) Конс танције II, 355–361.
Plate IV – 1) URBS ROMA, 324–330 AD; 2) Constantine I, 335–337 AD; 3) Constantius II, 355–361
AD; 4) Constantius II, 355–361 AD
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1
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4
Табла V – 1) Валент ин ијан I, 364–367; 2) Валент ин ијан I, 364–367; 3) Валент ин ијан I, 367–375;
4) Валент ин ијан I, 367–375.
Plate V – 1) Valentinian I, 367–375 AD; 2) Valentinian I, 364–367 AD; 3) Valentinian I, 367–375 AD;
4) Valentinian I, 367–375 AD
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1

2

3

4

Табла VI – 1) Валент инијан I, 367–375; 2) Валент инијан I, 367–375; 3) Јулијан, 361–363;
4) Конс танције II, 324–330.
Plate VI – 1) Valentinian I, 367–375 AD; 2) Valentinian I, 367–375 AD; 3) Julian, 361–363 AD;
4) Constantius II, 324–330 AD
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Табла VII – 1) Конс танц ије II, 330–335; 2) Конс танц ије II, 330–335;
3) Конс танц ије II, 346–350.
Plate VII – 1) Constant ius II, 330–335; 2) Constant ius II, 330–335;
3) Constant ius II, 346–350.

59

Душан Рашковић

1

2

3

4

Табла VIII – 1) Конс тант ин I, 324–330; 2) URBS ROM A, 330–335; 3) Лициније, 317–320;
4) Конс тант ин I (Div us), 335–337.
Plate VIII – 1) Constantine I, 324–330; 2) URBS ROMA, 330–335; 3) Licinius, 317–320;
4) Constantine I (Divus), 335–337.
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National Museum, Kruševac
COIN FINDS IN THE GRADAC SITE,
THE DONJI DUBIČ VILLAGE, THE GLEDIĆKE MOUNTAINS
– Summary –
Fortified settlement of Gradac in the village of Donji Dubič, dating from the late Antiquity
and early Byzantine period, is a site on an elevated ground in the south-eastern part of the Gledić
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Mountains. The fortification remains can be seen on the mountain slopes, while on the surrounding
cultivated land parcels archaeological artefacts can be found. The most interesting find is the coins.
This paper presents 31 coins from the 3rd and 4th centuries – 2 from the 3rd century and 29 from the
4th century, by the year 378. The coins come from the mints in Trier in the west, to Nicomedia and
Cyzicus in the east. Most of them come from Siscia, 14 coins.
Key words: Gledići, Donji Dubič, late Antiquity, copper coins, 3rd and 4th centuries.
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УДК: 902.2(497.11)"2012"
903/904"652/653"(497.11)

Смиљана ДОДИЋ
Завичајни музеј, Јагодина

„ЈЕРИНИН ГРАД“ У СЕЛУ ВОЈСКА КОД СВИЛАЈНЦА
– ископавања у 2012. години –*
Апстракт: Прва археолошка ископавања у општини Свилајнац обављена су у јесен
2012. године у оквиру пројекта Археолошко наслеђе Свилајнца. На вишеслојном лока
литету Јеринин град у селу Војска, отварањем три сонде откривени су остаци бедема
утврђења и добијени подаци о стратиграфији налазишта. Покретни налази говоре о
постојању насеља од периода старијег гвозденог доба, преко антике/рановизантијског
периода до средњег века.
Кључне речи: утврђење, стратиграфија локалитета, керамика, касна антика, рано
византијски период, 9–11. век, Багрдански теснац, Средње Поморавље, Свилајнац.

Упркос изу зетном геог рафском положају, зах ваљујућ и коме је, према до
садашњим сазнањима, територија данашње општине Свилајнац1 била у кон
тин уит ет у насељена током протек лих 6–7000 година, ово подручје никада
није било предмет археолошких ист раж ивања.
Предмети материјалне култ уре, откривани приликом зем љаних радова,
повремено би налазили пут до музеја у Србији, на првом месту Завичајног
музеја у Јагодини, и добијали значајно место међу експонатима сталне по
ставке. Последњих деценија учестала појава неовлаш ћених, „дивљих“ иско
павања резултирала је жалосном сликом угрожености нек их од најзначајни
јих локалитета са ове територије. На мети пљачкаша у овој области најчеш ће
се налази управо локалитет Јеринин град у сел у Војска.
Јеринин град у атару села Војска, вишеслојно насеље из праисторије, ан
тике и средњег века, смештено је на узвишењу Чукара – Градац (кота 248 m),
*
1

Текст је резултат рада у оквиру пројекта Завичајног музеја у Јагодини Археолошко на
слеђе Свилајнца (С. Додић), подржаном од стране Министарства култ уре РС, ев. бр.
451–04–64/2012–02.
Завичајни музеј Јагодина своју делатност обавља на територији четири општине Сред
њег Поморавља, Ресаве и Левча – Јагодина, Свилајнац, Деспотовац и Рековац.
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на улазу у Баг рдански теснац, на месту са којег се конт ролиш у кретања доли
ном Велике Мораве (сл. 1). Локалитет помиње још Станоје Мијатовић у својој
студији о Рес ави, наводећ и: „У Чукари или Грац у је развалина, која је некада
била град; ту је боравила војска, која је мот рила на кретање неп ријатеља мо
равском долином. Ту се данас налазе стари новци и друге старине“.2
У фондовима Завичајног музеја чувају се бројни површински налази са
овог локалитета, прикупљени током рекогносцирања или пок лоном налаза
ча. Поред уломака праис торијске, античке и
средњовековне керамике,3 међу којима су и
делови германске пос уде украшене печаће
ним орнаментом,4 са Јерининог града потич у
и бројни примерци античког и византијског
новца, делови коњске опреме,5 оружја,6 као и
изузетан налаз оловног печата из 11. века.7

Сл. 1 – а) Географски положај локалитета Јеринин град; б) детаљ топографске карте
Fig. 1 – a) Jerina’s Town geographical position; b) topographic map, detail
2
3
4
5
6
7

64

Мијатовић 1930, 195.
Брмболић 2003, 289, Т. IV/12–14; Додић 2011, 8, кат. бр. 5, 6.
Додић 2011, 9, кат. бр. 7. Термин „германско“ односи се на начин украшавања, у смислу
стила, а не етничког одређења, уп: Curta 2007.
Додић 2011, 8, кат. бр. 4.
Vetnić 1983, 142, Pl. V/5; Додић 2011, 11, кат. бр. 9.
Maksimović, Krsmanović 2008; Додић 2011, 10, кат. бр. 8.
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Нек ада вид љиви арх итект онс ки остац и данас су јед ва приметн и у одс у
ству вег ет ац ије. Према док умент ац ији Завичајног музеја у Јаг од ин и и све
дочењу меш тана, до пре тридес ет ак год ина на западној пад ин и узвишењ а
био је очуван зид (мож да западн и бедем утврђ ењ а) у дуж ин и око 10 m и
вис ине до 0,5 m.
Честа прекопавања овог локалитета допринела су урушавању готово
свих вид љивих арх итектонских остатака. Поступак заштите покрен ут је
2009. године, када су екипе Завода за заштит у споменика култ уре из Краг у
јевца и Завичајног музеја у Јагодини обавиле систематска рекогносцирања
територије Општине Свилајнац. Том приликом, регистровано је педесетак
археолошких локалитета, а као приоритет у буд ућ им ист раж ивањима, према
степен у угрожености, значајним површинским налазима и положајем изд во
јио се Јеринин град.
Као резулт ат заједн ичког пројект а Завичајног музеја Јаг од ина и Цен
тра за култ уру Свилајнац, 8 почетком 2011. год ине, реа л изована је изложба
Арх еолошко нас леђе Свилајнц а, као илус трат ивн и извеш тај дот адаш њих са
знањ а о археол ог ији тог краја и предс тављен је план буд ућ их ист раж ивањ а
у овој опш тин и.

***
Прва кампања археолошких ископавања на локалитет у Јеринин град у
сел у Војска, усмерена на добијање података о стратиг рафији налазишта, реа
лизована је у период у од 15. октобра до 6. новембра 2012. године.9 У овој фази
ист раж ивања, због ограничених финансијских средстава, није било мог ућ
ности за израд у геодетске подлоге и сит уа ционог плана налазишта.
За постављање сонди на овом шумовитом узвишењу одабрани су платои
без густе вегетације и трагова девастације недозвољеним ископавањима.
Сонд а 1, тачн ије ров димензија 1 х 4 m, отвор ена је на север озападној
стран и утврђ ењ а, управно на претпос тављен и бедем, чији су се траг ови могли
наслут ит и у конфиг урац ији тер ена. У овом рову отк ривен је камен и зид де
бљине 1,35 m, зидан кречн им малтер ом, са два лица и очуваном вис ином 1,00–
1,25 m. Лица зида изведена су притес ан им каменом у неп равилн им редови
ма, а исп уна зида од ситн ијег лом љеног камена зал ивеног кречн им малтер ом
8
9

Покровитељи пројекта бр. 451–04–693/2010–03 Министарство култ уре РС и Скупштина
општине Свилајнац.
Чланови археолошке екипе: Смиљана Додић, виши кустос археол ог Завичајног музеја
Јагодина, руководилац ископавања; Милован Ристић, арх итектонски техничар Заво
да за заштит у споменика култ уре у Краг ујевц у – техничк и цртач, фотог раф; Невена
Цветковић, кустос палеонтолог Завичајног музеја – обрада археоз оол ошког материја
ла; Живота Милановић, кoнзервација покретних налаза; Александра Суботић из Бео
града – цртеж и покретног материјала. Пројекат је у свим фазама несебично помагала
породица г. Драг утина Станојловића, представника Еко-турса из Војске.
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(сл. 2). На основу отк ривеног дела зида у сонд и 1 може се зак ључ ит и да је
зид пос тављен и зидан на стен и (није конс татован темељн и ред ослоњ ен на
стен у) (Т. V).
Истраживања у сонди 1 указала су на начин зидања бедема утврђења и мо
гућности за његово датовање. Стратиграфска слика показује да се испод тан
ког слоја хум уса налази слој светломрке земље са грађевинским шутом и спо
радичним налазима касноантичке керамике, а у овој сонди, у шут у ван бедема
пронађен је и једини праисторијски налаз са овогодишњих ископавања.
Истраживања у сонди 2, димензија 3 х 3 m (T. VI), отвореној у средишњем
делу утврђења (сл. 3), приказала су следећу стратиграфску сит уацију: слој хуму
са са доста ломљеног каме
на, нарочито у средишњем
делу сонде, прати већа
концентрација средњове
ковне керамике. У слоју
тамномрке земље са доста
крупног камена измешан
је керамички материјал, па
поред средњовековне наи
лазимо и на уломке касно
античке/рановиз антијске
грнчарије и опеке, као и
на металне налазе 4. века.
У источном делу сонде, уз
сам источни профил, кон
статовано је доста фраг
мената зидног лепа, са
објекта чије конт уре у овој
сонди нис у уочене. У сло
ју жуте глиновите земље
са доста ситног дробљеног
камена није било покрет
них налаза.
На јуж ној пад ин и
лок ал итет а, приближ не
оријент ац ије исток–за
пад (сл. 4), отвор ена је
Сл. 2 a, б – Сонда 1, бедем утврђења
сонд а 3, димензија 3 х 1,5
Fig. 2 a, b – Test pit 1, fortification ramparts
m (T. VII). Иако без зна
чајн ијих арх итект онс ких остат ак а, ист раж ивањ а у овој сонд и доп ринела су
сагледавању страт иг рафије лок ал итет а (сл. 5). У танком слоју хум ус а про
нађ ена је већа кол ич ина средњ овековне керам ике, као и фрагменат а опе
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Сл. 3 – Сонда 2, основа III о. с.
Fig. 3 – Test pit 2, plan III

Сл. 4 – Сонда 3, основа II о. с.
Fig. 4 – Test pit 3, plan II

ке, међу којима је и једна са отис ком псеће шапе. На уломке средњ овеков
не керам ике спорад ично се наи л ази и у следећем слоју тамном рке зем ље,
а већ и део пок ретног
материјала чине фраг
мент и рановиз ант иј
ске керам ике, стак ла
и примерц и нак ит а. У
овом слоју спорад ично
су налажен и комад ић и
лепа и малтера. Нај
старији слој у сонд и 3
је слој грађ евинс ког
шут а са мног о лом ље
ног камена, фрагмена
та ант ичке керам ике и
зидног лепа, нар оч ит о
у источном дел у сонде,
а са гом илом крупног
Сл. 5 – Сонда 3, источни профил
обрушеног камењ а у
Fig. 5 – Test pit 3, east profi le
западном дел у сонде. У
југ оис точном дел у, уз јуж ни профил сонде 3, конс татован и су спорад ичн и
комад и гар еж и и пепела. На релат ивној дубин и од 1,5 m дош ло се до стене.

***
Једини налаз из прве кампање истраживања, који се може довести у везу са
праисторијском фазом живота на Јеринином граду, јесте уломак зделе „Басара
би“ типа (8–6. век п. н. е.) (T. I/6), пронађен на северозападној падини локалитета.
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Арх итектонски остаци откривени у сонди 1 представљају део бедема ка
сноа нтичког утврђења 4–5. века. Сад ржај овог култ урног хоризонта чини
ли су, већ им делом, налази керамике, њих 251 или 26% укупно пронађених
фрагмената пос уда на локалитет у. Осим лонаца (76%), прис утни су и питоси,
пок лопци и зделе (T. I/7–10; T. II). Осим керамике, овом хоризонт у припада и
налаз крстасте фибуле, новчић из 4. века, метални предмет непознате намене
и неколико камених алатк и – брусеви и жрвањ (T. I/1, 2, 5).
Покретни материјал рановизантијског периода (6. век), представљеног
слојем тамномрке земље, дебљине око 50 cm, чини 369 фрагмената керамичких
пос уда (37% укупног броја фрагмената). Лонци (209 фрагмената) чине 57% на
лаза рановизантијске керамике, а у нешто већем броју (19%) прис утни су улом
ци амфора украшени чешљастим орнаментом (T. III). Од осталих налаза, који
се мог у довести у везу са овим хоризонтом, поменућемо бронзану алку (T. I/3),
тракасти прстен (T. I/4) и неколико фрагмената стак лених пос уда.
Средњовековни култ урни хоризонт карактерише слој хум ус а, раст реси
те црне до тамном рке зем ље, дебљине до 20 cm. Његов сад ржај чине, у најве
ћој мери, уломци грнчарије, укупно 358, што је 37% целок упног керамичког
материјала. Највећ и број пос уда (T. IV), чак 97%, чине лонци, док су међу
осталим покретним налазима фрагменти пок лопаца/здела и цреп уља. По
суде су рађене на спором витлу, од глине помешане са песком, лискуном и
ређе шкољком, претеж но мрке, сивo-мрке боје и окер нијанси. Украшене су
чеш љем, вишеструк им хоризонталним или талас астим линијама, а на по
јединим примерцима орнамент је изведен убодима чеш ља или зашиљеном
алатком. Прис утни су и фрагменти лонаца који имају велик у амп лит уд у ва
ловнице, као и пластична ребра комбинована са плитк им урезима. И поред
недостатка затворене археолошке целине налази грнчарије мог у да пруже
неоп ходне податке за утврђивање ареа ла средњовековног насеља и позиција
насеобина, буд ућ и да на ист раженим површинама није било великог спи
рања. Овакав керамичк и репертоар среће се на бројним локалитетима 9–11.
века широм Србије,10 међу њима и на налазиштима Средњег Поморавља.
Осим керамике, значајан број покретних налаза са Јерининог града чине
фрагменти животињских костију. Сак уп љено је 427 фрагмената костију си
сара и девет фрагмената рибљих костију. Детаљна таксономска и тафономска
анализа сак уп љених животињских остатака, као и контекстуа лна анализа,
биће обављена са увећањем узорка у наредним кампањама ист раж ивања.11
10 Манојловић Николић 2001, 383, Т. V; Булић 2003; Јанковић 2005.
11 У прел им инарној анал изи фау н ис тичк их остат ака изд војен и су примерц и за које се
може утврд ит и коме дел у скелет а и коме таксон у припадају. За 98 примерака (више
од 20% укупног фау н
 алног узорка) било је мог уће одред ит и припадност одређ еној
живот ињс кој врс ти. Највећ и број идент ификован их врс та пронађ ен је у сонд и 2.
Међу одређ ен им примерц има преовлађују остац и домаћ их живот ињ а, на првом ме
сту свињ е (Sus domesticus), a зат им домаћег говечет а (Bos taur us) и овце/козе (Ovis/
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***
Подаци добијени првим ископавањима на Јеринином град у у сел у Вој
ска потврђују да се на овом стратешки важ ном месту током векова налази
ла утврда која је штитила ком уникацију долином Велике Мораве. На овом
степен у ист ражености можемо претпоставити постојање градинског насеља
старијег гвозденог доба, чији је погодан положај искориш ћен за подизање
касноа нтичког/рановизантијског утврђења 4–6. века. Посебна паж ња у бу
дућ им ист раж ивањима биће усмерена на утврд у и некропол у 6. века, буд ућ и
да су новија ист раж ивања значајно променила дос адашњу интерпретацију
намене ових утврђења.12
Као и на Јеринином град у, у атару села Горњи Мишевић – Старо село код
Јагодине13 – живот на овом локалитет у обновљен је у период у од 9 до 11. века,
слично бројним ранос редњовековним насељима на старијим брдским утвр
ђењима широм Србије.14
Почетак археолошких ист раж ивања овог вишеструко значајног лока
литета, упркос релативно скромним средствима и велик им ограничењима
по питању физичке радне снаге, исп унио је почетна очек ивања. Добијени су
подаци о стратиг рафији налазишта и планирана су сондаж на ист раж ивања
и у 2013. години. Наставак радова на откривању и заштити арх итектонских
остатака на Јеринином град у допринеће буд ућој презентацији локалитета.15

12
13
14
15

Capra). Остац и дивљих живот ињ а предс тављен и су углавном појед иначн им при
мерц има, као што је доњ а вил ица дабра (Castor fiber) и очњ ак мрког мед веда (Ursus
arctos). Остац и јелена (Cerv us elaphus) су неш то бројн ији. Такођ е, установљено је и
прис ус тво дивље свињ е (Sus scrofa).
Поред остат ака сис ара, сак уп љено је и 9 фрагменат а рибљих кос тију, највероватн ије
из пород ице шарана и један фрагмент љуш туре речне шкољке (Unio sp) – прим. Не
вена Цветковић.
Милинковић 2010, 228; Милинковић 2012, 309, 310.
Документација Завичајног музеја у Јагодини.
Булић 2003; Поповић, Бикић 2009, 129; Милинковић 2010, 205.
Велику захвалност за савете и помоћ приликом обликовања прилога дугујем колегама
Моники Милосављевић, Невени Цветковић и Ђорђу Филиповићу.
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Smilјаnа DОDIĆ
The Homeland Museum, Јаgоdinа
“JERINA’S TOWN”, VOJSKA VILLAGE, SVILAJNAC
– 2012 excavations –
– Summary –
The so-called Jerina’s Town is a settlement of several prehistoric, ancient and mediaeval layers
and is situated in the village of Vojska, Svilajnac Municipality (Central Serbia). It is on Čukara – Gra
dac hill (248m high), at an entrance to Bagrdan Gorge, a vantage point for having a good control over
the movements along the Morava River valley (Fig. 1).
The experts have known about the site for some time, but in the recent times it has been deva
stated by unauthorised excavations, so protection procedures are now underway.
The first Jerina’s Town excavation campaign was undertaken by the Jagodina Homeland Muse
um and the Institute for the Protection of Cultural Monuments, Kragujevac teams in autumn 2012.
Three test pits were opened, providing information on the site stratigraphy.
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Test Pit 1 (1m x 4m) is on the north-west slope, revealing the remains of fortific ation ram
parts 1.35m wide, 1.00m–1.25m preserved height, of two facades built of dressed stone blocks
in irregular rows, bound with crushed stone material and lime mortar (Fig. 2) (T. V). The strati
graphy shows that beneath a thin layer of soil there is one of light brown soil mixed with building
debris and sporadic finds of late Antiquity pottery. The only prehistoric find of the 2012 excava
tions was discovered in this pit.
Test Pit 2 (3m x 1.5m) is in the central section of the fortification (Fig. 3) with the following
stratigraphy (T. VI): beneath a layer of soil there is much crushed stone and mediae val pottery;
then follows a layer of dark brown soil with large stone pieces and mixed pottery material, as well
as some metal finds from the 4th century.
Test Pit 3 (3m x 1.5m) is on the southern slope. Beneath a layer of soil there with much of me
diaeval pottery there is a layer of dark brown soil with fragments of cob and mortar and some finds
of early Byzantine pottery, glass and metal objects. Then follows a layer of debris with lots of crushed
stone, fragments of ancient pottery and wall cob. In the south-eastern section of the test pit 3 there
are sporadic bits of soot and ash (T. VII) (Fig. 5).
The only find from the first excavating campaign, which could be associated with a prehistoric
phase of the Jerina’s Town, is a vessel fragment of the Basarabi type (8th–6th century B. C.) (T. I/6),
found on the north-western section of the site.
Besides the remains of the late Antiquity fortific ation ramparts, 4th–5th century, the horizon
contains mostly finds of pottery, 251 objects or 26% of all the vessel fragments found on the site
(besides pot, there are pithoi, lids and bowls – T. I/7–10; T. II), but also a cross-shaped fibula, a
4th century coin, some metal objects of unknown use and several stone tools: hones and a grind
stone (T. I/1, 2, 5).
The early Byzantine period (6th century) material consists of 369 fragments of pottery vessels
(37% of the total number of fragments), mostly pots and amphorae (T. III), several glass vessels frag
ments, a bronze ring (T. I/3) and a band ring (T. I/4).
The latest cultural horizon is dated by mediaeval pottery, 9th–11th century (358 fragments or
37%). Pots make 97% of vessels (T. IV), and the rest are fragments of bowl lids and terracotta baking
dishes. The vessels were made on a slow-running pottery wheel, of clay mixed with sand, mica and
sometimes shells, are mostly of brown, grey brown or ochre in colour. They are decorated with mul
tiple horizontal or wavy lines and comb impressions.
At this point of the Jerina’s Town, Vojska village site investigations we may assume an exi
stence of an Iron Age fortified settlement, whose vantage position was used for building a late
Antiquity to early Byzantine fortific ation, 4th–6th century. The life on the site was reintroduced in
the 9th–11th century period, like numerous other mediae val settlements in earlier fortifications in
the hilly areas all over Serbia.
Key words: fortification, site stratigraphy, pottery, late Antiquity, early Byzantine period, 9th–11th
century, Bagrdan Gorge, Morava River mid-course area, Svilajnac.
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ЂУРИНЕ ЋЕЛИЈЕ У МАНОЈЛОВЦИМА
– прелиминарни резултати археолошких истраживања
2013. године –
Апстракт: Пробна археолошка ископавања на локалитету Ђурине ћелије у селу Маној
ловци, обављена током јула и августа 2013. године, потврдила су народно предање да
се на овом месту налазе остаци манастира. Откривена је мања, једнобродна црква и
непосредно поред ње већи објекат, највероватније манастирски конак. Турски дефтери
16. века код села Јарменоваца (у суседству Манојловаца) бележе два манастира – Свети
Никола и Свети Архангел. Готово је извесно да су на локалитету Ђурине ћелије прона
ђени остаци једног од њих.
Кључне речи: Ђурине ћелије, Манојловци, Јарменовци, манастирска црква, конак.

На северн им пад ин има Рудн ик а, удаљ ен од савремен их нас ељ а и пу
тева, налази се лок ал итет Ђурине ћел ије (сл. 1). Смеш тен је на надморс кој
вис ин и која прелази 500 m, у гус тој буковој шум и, на омањ ем платоу који
је са свих страна окружен стрм им пад инама. Прис туп је лак само са севера,
одак ле уз Кал уђ ерс ки пот ок вод и шумс ка стаза. Непос редно испод лок ал и
тет а спајају се Јас ичк и пот ок и Дес пића поток, од којих нас таје Кал уђ ерс ки
поток. Север оис точно се налази потес Кал уђ ер овац. Кал уђ ерс ки поток и
Дес пића поток предс тављају гран иц у између села Манојловц и и Јарменов
ци, па се Ђурине ћел ије чес то везују за Јарменовце. Најближе су куће јар
меновачк их Марк ићевића (Пант ић и и Савић и), који од 1998. год ине, друг и
дан по Тројицама, на чел у са свеш тен иком у лит ији долазе до „Црк вине“,
где се врш и молебан и пале свеће испод брес та (зап ис а) који је израс тао на
рушевинама манас тирс ких зграда.
Предањ е о нек адаш њем манас тиру живо је у овом крају, а рушевине на
Ђурин им ћел ијама одавно привлаче паж њу ист раж ивача. Први их је еви
дент ирао Јован Миш ковић, сред ином друг е половине 19. век а: „Кал уђ ерс ки
пот ок зове се тако што је ту нек ад манас тир пос тојао. Дуварине се зову и
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■
Ђурине ћелије

Сл. 1 – Положај локалитета Ђурине ћелије
Fig. 1 – Đurine ćelije site position

сада Ђурине ћел ије, по неком кал уђ еру Ђури...“1 О Ђурин им ћел ијама вео 
ма кратко саопш тава и Милоје Рак ић, почетком 20. век а: „У Кал уђ ерс ком
поток у налаз е се остац и неког стар ог манас тира, које нар од зове Ђурићел и
је (Ђурине ћел ије).“2 Према сведочењу меш тана, до пре некол ико децен ија,
на појед ин им деловима зидова, који су се још понегде на површ ин и могли
уочит и, стајале су фрес ке, а наводно су пре Друг ог светс ког рат а овде про
налажен и „бак арн и судови обл ик а пут ира и сребрне чаше“. 3 Нажалост, у
пот рази за благ ом лок ал итет је у више наврат а прекопаван.4
1

2
3
4
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Мишковић 1875, 177. На истом мес ту Мишковић бележи и податке за локалитет Све
тиња, који се налази недалеко од Ђуриних ћелија низ Калуђерски поток: „... У Калу
ђерски поток с десна утиче Светињачки. У том Светињачком поток у налази се један
удубљени камен и неки као гроб. Та је ’светиња’ припадала ономе манас тиру, па се по
њој и поток тако прозвао. Ту и сада долази свет те вод у узимље, умива се и купа. Каж у
да помаже од очобоље и грознице.“
Ракић 1905, 797.
Кнежевић, Јовановић 1958, 5.
Јовановић (без године), 19, 179.
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Сл. 2 – Сит уациони план локалитета Ђурине ћелије
Fig. 2 – Đurine ćelije site situation plan

Нар одно предањ е, топон им ија, положај и рушевина на лок ал итет у
ишли су у прилог претпос тавц и да се на Ђурин им ћел ијама налаз е оста
ци неког манас тира. Археолош ким ископавањима, обављен им ове год ине,
то је нес умњиво и пот врђ ено (сл. 2). 5 Циљ ист раж ивањ а био је добијањ е
5

Археолошка ископавања обављена су од 22. јула до 14. августа 2013. године, у организа
цији Народног музеја у Аранђеловцу. Финансирана су сопственим средствима Музеја,
већим делом, а мањим из буџета Општине Аранђеловац. Руководилац радова био је доц.
др Дејан Радичевић (Филозофски факултет, Београд), док су стручну екипу чинили: Вла
дан Миливојевић и Олга Старчевић (Народни музеј, Аранђеловац) и Јована Ненадовић,
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подат ак а о страт иг рафији и хро
нолог ији налазиш та, као и дефи
нис ањ е намене објек ат а чијe се
пос тојањ е могло претпос тави
ти. Пре почетк а ископавањ а на
површ ин и су се уочавале трас е
појед ин их зидова, испод вел и
ке кол ич ине грађ евинс ког шут а,
лом љеног камена и понеког тес а
ник а сиг е (сл. 3). Од севера ка ју
гу концент рац ија камена зах ва
тала је око 20 m, док се од исток а
Сл. 3 – Локалитет пре почетка истраживања,
ка запад у прос тирала у дуж ин и
снимак с југа
од око 15,5 m. Судећ и према ко
Fig. 3 – The site prior to investigations, south view
лич ин и, могло се претпос тавит и
да након урушавањ а објек ат а камен није разношен, већ да се само део мате
ријала ерозијом сурвао у Кал уђ ерс ки поток на западној стран и.
Ист раж ивања су започета површинским откривањем зидова у северном
сектору локалитета, где је била највећа количина камена и шута. Убрзо је
установљено да се управо ту налазе остаци црк ве, чије су димензије и основа
потом у целини дефинис ани (сл. 4). Реч је о једнобродној грађевини, оријен
тис аној у правц у исток–запад, уз мање одступање према северу, са пол укру
жном апсидом на исток у и улазом на западној страни. Спољне димензије цр
кве износе 6,60 х 4,95 m, а унут рашње 5,50 х 3,50 m. Зидови широк и 0,60–0,70
m, зидани су од лом љеног камена и кречног малтера. На спољном лиц у ап
сидалног зида вид љиви су трагови малтерис ања или дерсовања (? ). Већ при
ликом површинског рашчиш ћавања зидова наиш ло се на фрагменте фрес ака
у шут у тако да је постало јасно да је унут рашњост црк ве била живопис ана.
Уз овако саг рађен у првобитн у црк ву констатоване су дог радње, за које се
зас ада не може сасвим поу з дано зак ључити да ли припадају истој или разли
читим градитељским фазама. На западној страни дозидана је припрата чије
спољне димензије износе 3,30 х 4,95 m, са улазом ширине 0,70 m на средини
западног зида. На источној страни, уз северно и јуж но раме апсиде, призида
на су ојачања од плочастог камена повезаног кречним малтером, у дуж ини од
1,30 m. Функција ових ојачања вероватно је била статичка. У истој грађевин
ској фази је и улаз на западном зид у, првобитне ширине 1,40 m, сужен на 0,60
m. Начин зидања сужења идентичан је са призиданим ојачањима код апсиде.
На откривеном дел у нис у уочени трагови малтерис ања и живопис а.
студент археологије. Ископавања су помогли: Војислав Веселиновић (Народни музеј,
Аранђеловац), мр Дејан Булић (Историјски инстит ут, Београд) и студенти археологије
Јелена Марјановић и Драган Ћирковић.
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Сл. 4 – Црква, основа
Fig. 4 – Church plan

Након површ инс ког дефин ис ањ а основ е, са ископав ањима је нас та
вљено у сев ерном дел у црк ве и прип рат е. Унут ар црк ве пос тављена су два
ископа – сев ер оис точн и, који је зах ват ио олт арс ки прос тор и део брод а
(дим. 2,60 х 1,30 m) и сев ер оз ападн и (дим. 1,90 x 1,30 m), између којих је
остављен конт ролн и профил ширине 1 m (сл. 4). На оба мес та, већ од повр
шине крен уло се са ископав ањ ем слоја инт ензивног шут а. У сас таву шут а
уочав ане су разл ике које су биле очигледна пос лед иц а прекопав ањ а уну
траш њос ти храма у релат ивно скорије време – тек на појед ин им мес тима
био је компакт ан, док је углавном био помешан са хум ус ом и раст рес ит, са
дос та шуп љина између крупн ијег камена.
Прил иком уклањ ањ а шу
та уз сев ерно раме апс иде от
крив ена је пол ук руж на ниша
за вршењ е прос ком ид ије (сл.
5). Очув ана је гот ов о у цел ин и,
недос таје само мањи део пол у
калот е (вис ина 0,85 m, ширина
0,55 m, дубина 0,45 m). Испод
нише, на нив оу под а, очув ан је
остат ак конс трукц ије од ома
њег баз ена за отпадн у вод у. У
сев ерном зид у, 0,5 m западно
од прос ком ид ије, налазила се
Сл. 5 – Нише у северном зиду цркве
Fig. 5 – Church north wall niches
друг а ниша, која је дел им ично
83

Дејан Радичевић, Владан Миливојевић

очув ана тако да се прв обитн и изглед не може сас вим реконс труис ат и (ши
рина 0,50 m, очув ана вис ина 0,52 m).
Пор ед бројн их фрагменат а фрес ак а и некол ико гвозден их клинова, у
слоју шут а проналажен и су тес ан иц и сиг е, на основу којих се може претпо
ставит и да је црк ва била пол уо бличас то зас ведена. Особ ен налаз, на доњ ој
кот и слоја шут а уз апс идалн и зид, предс тавља горњи део зелено глеђ ос аног
керам ичког свећњ ак а, а неш то западн ије нађ ен је и део њег ове стопе. Друг и
део стопе истог свећњ ак а, што опет пот врђује прекопавањ а црк ве, прона
ђен је прил иком ископавањ а у северној половин и прип рате, такођ е у слоју
шут а, али на знатно вишој кот и (Т. I/4–6).

Сл. 6 – Живопис у северозападном углу наоса
Fig. 6 – Nave north-west corner frescoes

Одређени фрагменти живопис а нађени су у так вом стању према чем у се
може зак ључити да су фреске могле да буд у неко време изложене атмосфери
лијама. На појединима се налазе правилни урези у вид у ромбова и квад рата
који прате границе разд вајања боја. Да је било и нак надно угребаних натпи
са, потврђује фрагмент на коме је очувано ћирилично слово „д“, испред кога
се назире још једно слово, недовољно очувано.
Од посебног значаја је откриће фресака очуваних у првобитном положају.
У северозападном углу делимично су очувани бордура и геометријски мотиви
уобичајени за декорацију доњих зона (сл. 6). Мање партије декорисаног сокла оп
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стале су на још неким деловима северног зида, док се у углу испод проскомидије
одржала нешто већа површина са таласастим линијама различите дебљине, црве
ног и сивог тона, повученим на белој подлози. На појединим местима откривеног
дела апсидалног зида такође су сачуване мање површине доње зоне живописа.
Након уклањања шута у североисточном ископ у, на релативној дубини око
1,62 m, мерено од горње коте очуваности унутрашњег лица апсидалног зида,
наишло се на слој компактније светломрке земље са примесом малтера, дебљи
не 8–10 cm. Исти слој је констатован и у северозападном ископ у. Карактерише
га одс уство покретних налаза, а може се претпоставити да је формиран у време
када је црква остала без кровног покривача, пре коначног обрушавања зидова.

Сл. 7 – Западни зид наоса са сужењем улаза и лежиштем за греду
Fig. 7 – Nave west wall and the entrance narrowing with a beam bed

Испод слој а свет лом рке зем ље конс тат ов ан је нив о под а, сач ињ ен од
кречног малт ер а, набијене зем ље и камен их плоч а неп равилног обл ик а.
У сев ер оз ап адном углу под није очув ан, већ је пробиј ен, најв ер ов атн и
је прил иком помен ут их прекоп ав ањ а траг ач а за благ ом. Коп ано је до ду
бине 0,41 m у однос у на нив елет у под а, а укоп је био исп уњ ен шут ом у
коме је пронађ ен само мањи фрагмент обод а порц ул анс ке шољ е. На ни
воу под а, у призид аном довратн ик у и делом зап адном зид у нао с а, очу
вано је леж иш те од дрв ене греде праг а, правилног обл ик а, димензиј а
0,50 х 0,20 х 0,20 m (сл. 7).
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Табла I – Покретни археолошки материјал
Plate I – Movable archaeological findings

У североисточном ископ у под је на коти 505,96 m, а очуваност апсидал
ног зида износи 1,70 m, док је у северозападном ископ у под на коти 505,81 m,
уз очуваност северног зида црк ве од 1,53 m. Природни пад терена у правц у
запада очигледно је временом условио и наг иб поднице, осим ако се не ради
о различитим нивоима равних подова. Судећ и према констатованим котама
пода у ископаваним деловима црк ве, може се зак ључити да је највећа очува
ност зидова код јуж ног рамена апсиде, где достиже готово 2,5 m.
У северном делу припрате ископавана је површина димензија 2,70 х 1,30
m. У шут у су налажени сводари од сиге, међу којима је највећи димензија: 0,46
х 0,42 х 0,20 m. Фрагменти фресака су проналажени тек спорадично. У истом
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слоју забележени су и налази гвоздених кованика, а недалеко од улаза нађе
на је и гвоздена баглама (Т. I/8). Конс татовано је да је западни зид припрате
знатно оштећен ерозивним дејс твом, тако да је од северозападног угла опс тао
само ред камена изнад темељног дела. Након уклањања слоја шута, у источ
ном делу ископа, на релативној дубини 1,12 m, стигло се до слоја светломрке
земље са примесом малтера, дебљине 6–20 cm. Уклањањем овог слоја, у коме
није било покретних налаза, откривен је под направљен од кречног малтера,
на к. 505,69 m, у севроис точном углу припрате (сл. 8). Као и у цркви, конс та
тован је нагиб према запад у. Под је био очуван само у источном делу ископа,
док је у северозападном углу припрате, пробијен каснијим укопом који је ис
пуњен шутом, на исти начин као у северозападном углу цркве. На дну овог
укопа, у самом северозападном углу уз темељ припрате (к. 504,71), откривене
су фрагментоване и дислоциране људске кос ти (доња и део горње вилице, као
и две фрагментоване дуге кос ти), на основу којих се може претпос тавити да је
унутар припрате било гробова. Антрополошка анализа кос тију тек предс тоји.
Истраживањем у припрати
установљено је да је њена унутра
шњост само омалтерисана и мо
жда окречена, а да, за разлику од
цркве, очигледно није била живо
писана. Фрагменти фресака про
налажени у шут у доспели су на
овај простор рушењем грађевине
и ерозивним дејством. На другој
страни, на спољном лицу запад
ног зида првобитне цркве уоча
вају се трагови црвенкасте боје
на малтерисаној подлози, што
наводи на помисао да су зидови
првобитне цркве, пре додавања
нартекса, споља били окречени
црвено. Уз западни зид првобитне
цркве постојао је и сокл, висине
око 0,20 m, који је касније обу хва
тила дозидана припрата. Пружао
се до првобитног улаза у цркву и
Сл. 8 – Припрата, источни зид са соклом и подница
такође је био омалтерисан. На де
Fig. 8 – Narthex east wall with the dado and the base
лу каснијег сужења улаза, уз њега
је призидан степеник (сл. 8).
Опис ана црк ва није јед ини објекат чије је пос тојање пот врђено на Ђу
риним ћел ијама (сл. 2). Јуж но од црк ве, на удаљенос ти од само 1,20 m, повр
шинским чиш ћењем зидова конс татована је грађевина која, по свој прил и
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Сл. 9 – Конак, снимак од северозападног угла
Fig. 9 – Dormitory, north-west corner view

ци, предс тавља остатке манас тирс ког конака (сл. 9). Његови зидови, ширине
око 0,70 m, грађени су од лом љеног камена повезаног кречним малтером.
Иако њихово површ инс ко дефинис ање није завршено, већ сада је јас но да се
рад и о објект у неш то већ их димензија нег о што се то у почетк у могло оче
киват и. Дуж ине спољних зидова које су могле бит и измерене износе 11,30 m
за западни и 10,30 m за северни зид. Јуж ни зид је исп раћен у дуж ини од 5,77
m, од југозападног угла према исток у, док је од источног зида површински
очиш ћено 4,10 m. Правац пружања овог зида ка североис точном углу објек
та може се са сиг урнош ћу претпос тавит и. Остало је да се провери кол ико се
источни зид пружа ка југ у, од чег а завис и да ли је конак имао правоу г аон у
или неш то сложенију основу.
Прег радни зид, ширине 0,70 m, дели јуж ну (просторија 1) од северне
просторије (просторија 2). Како је источни део објекта због пада терена еро
зивним дејством зат рпан већом количином камена, шута и зем ље, овом при
ликом није било мог уће површински дефинис ати целок упн у дуж ин у пре
градног зида, који је исп раћен према исток у у дуж ини од 6,05 m. Због тога су
димензије просторије 1 и просторије 2 остале непознате у целини, односно
измерене су само њихове ширине: 3,30 m – просторија 1 и 5,85 m – просторија
2. Површинским чиш ћењем, на зидовима су откривене и две делимично очу
ване четвороу гаоне нише. На унут рашњој страни јуж ног зида просторије 1,
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Сл. 10 – Сонда 1/13
Fig. 10 – Test pit 1/13

Сл. 11 – Потпорни зид
Fig. 11 – Supporting wall

на растојању од 3,20 m од југозападног угла, налазила се ниша широка 0,50 m,
дубока 0,45 m, очуване висине 0,28 m, док се на северном зид у просторије 2,
на 1,80 m од северозападног угла, налазила ниша ширине око 0,22 m, висине
око 0,30 m и дубине 0,30 m.
Улази у обе просторије налазе се на западном зид у. Улаз у просторију 1 је
био нешто ужи и његова ширина износи 1,30 m, док је улаз у просторију 2 био
широк 2 m. Положај ових улаза, као и улаза у црк ву, показују да је на западној
страни морао постојати део манастирског дворишта кроз које се ком уници
рало између црк ве и конака. Да је то заис та тако и било показује постојање
потпорног зида на падини према Кал уђерском поток у (сл. 11). Овај подзид се
пружа правцем север–југ и површински је откривен у дуж ини од 4 m. Очи
гледно је првобитно подзиђивао заравњени терен пред улазом у храм и ко
нак. Како је његово чак и површинско откривање тек започето, о правцима и
дуж ини његовог пружања, засада, рано је говорити.
Поред гвоздених клинова, током површинског чишћења зидова конака,
пронађено је неколико фрагмената керамичких судова (Т. I/1, 3), од којих су по
једини са тамнозеленом глазуром, док су два украшена зграфито орнаментиком.
С циљем утврђивања стратиг рафије и висине очуваности зидова у југо
западном углу просторије 1 отворена је сонда 1/13, димензија 2,80 х 0,90 m,
оријентис ана по дуж ини у правц у исток–запад (сл. 10). Испод површинског
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слоја шумског хум ус а, ископаван је слој тамном рке зем ље са кречним малте
ром, чија максимална дебљина износи око 0,70 m. Осим неколико гвоздених
кованика и мањег броја ситних уломака керамичк их судова (Т. I/2), у овом
слоју пронађена је и деформис ана метална виљушка (Т. I/9), као и фрагмент
дна стак лене пос уде (Т. I/7). Испод њега је ископаван слој светлије мрке зе
мље, такође са примесом малтера, дебљине око 0,33 m, у коме, осим два ма
ња фрагмента керамике, није било покретних налаза. Уклањањем овог слоја,
на релативној дубини од 1,05 m (мерено од горње коте очуваности унут ра
шњег лица јуж ног зида), наиш ло се на под направљен од кречног малтера (к.
506,60). На појединим деловима био је нераван и оштећен. У источном дел у
сонде, на месту где под недостаје, констатована је здравица, док је у југоза
падном углу просторије под пробијен каснијим укопом, што је, опет, веро
ватно последица пот раге за благом.
Утврђивањем нивелете пода у просторији 1 дош ло се до још нек их сазна
ња о арх итект ури манастирског конака. Наиме, разлика између коте очува
ности источног зида и коте пода у просторији 1 износи 3,60 m, на основу чега
се може зак ључити да је објекат имао и спратни део. О броју, распоред у и на
мени просторија, до наставка ист раж ивања, не мог у се изводити зак ључци,
али би се могло претпоставити да су у конак у биле смештене монашке келије,
али и кух иња са трпезаријом. У оквиру манастирског ком лекс а вероватно је
било још помоћних објеката и они се најпре мог у очек ивати источно од кона
ка и црк ве, где је био једини располож ив простор за њихов смештај.6

***
Пробна ист раж ивањ а на лок ал итет у Ђурине ћел ије у Манојловц има по
тврд ила су нар одно предањ е да се на овом мес ту налаз е остац и нек адаш њег
манас тира. Отк ривен и су и дел им ично ист ражен и манас тирс ка црк ва и ко
нак, као и део потпорног зида на западној стран и манас тирс ког комп лекс а.
На црк ви се уочавају бар две грађ евинс ке фаз е. Првој фази припада храм,
чија је унут раш њост била ослик ана, а кас нијим дог радњ ама припадају на
западној стран и под игн ут а прип рат а, призидана ојачањ а уз апс идалн и зид
и сужењ а улаз а из прип рате у нао с. Поу здан ије хронолош ко опредељ ењ е
ових фаза зас ада није мог уће. Ако је суд ит и према остац има живоп ис а и
нађ еном археолош ком материјал у, живот у овом манас тиру мог ао се одви
јат и оквирно током раздобља између 15. и 17. век а. Имајућ и у вид у степен
6
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ист раженос ти, ово дат овањ е треба узет и само прел им инарно. Прип рат а би
могла да буде дозидана након обнове Пећке пат ријарш ије, у друг ој полови
ни 16. век а, как ав је случај са мног им манас тирс ким црк вама у Србији.
Посебан проблем представља повезивање откривених остатака на тере
ну са изворним подацима које пружају турски дефтери 15. и 16. века. Судећ и
према њима, на северним и североисточним падинама Рудника у првим ве
ковима турске владавине постојало је неколико манастира, од којих је опстао
само манастир Никоље у сел у Г. Шаторња. Када су у питању Ђурине ћелије,
готово је извесно да су на овом локалитет у откривени остаци једног од два
манастира које османске пореске књиге везују за село Јарменовце.7 То су ма
настири Свети Никола и Свети Арх ангел.8
Манастир Свети Никола код села Јарменоваца први пут се у дефтерима
јавља 1516. године, уз помен два кал уђера, Јосипа и Јах ина, и приходом од
335 акчи.9 Исти кал уђери бораве у манастиру и 1525. године, када је убеле
жен приход од 1025 акчи. У посед у манастира су и виног ради које обрађују
становници Рудника.10 Свети Никола је упис ан у дефтер и 1528/30. године,
такође са два кал уђера и приходом од 1340 акчи,11 а затим 1559/60. године
са кал уђерима Јосимом и Савом и приходом од 356 акчи.12 Манастир Свети
Никола код села Маринковца, који је упис ан 1572. године, по свој прилици је
исти манастир,13 са непромењеним приходом од 356 акчи.14
Друг а рудн ичк а свет ињ а, која би могла да дођ е у обзир прил иком иден
тифик ац ије остат ак а на Ђурин им ћел ијама, јес те манас тир Свет и Арх анг ел,
први пут упис ан у турс ким пор ес ким књиг ама после 1528. год ине, са кал у
7
8

9
10
11
12
13
14

У уводном дел у је напомен уто да се Ђурине ћел ије налазе на самој границ и Манојловаца
и Јарменоваца, да кат ас тарс ки припадају првом, а да су предеоно и предањем везани за
друг о село.
Нас тојећ и да убиц ира неке рудн ичке манас тире из турс ких поп ис а, Олг а Зиројевић
је, својевремено, узела у обзир и народно предањ е о руи нама у Манојловц има. Према
њеном миш љењу, манас тир Ђурановић (друг и назив Св. Никола) код села Шаторњ е,
који се вод и у дефтерима од 1516. год ине (Алич ић 1984, књ. I, 298, 393; књ. II, 250),
може да се повеже са остац има на Ђурин им ћел ијама код Кал уђ ерс ког потока (Зи
ројевић 1984, 103; Зиројевић 1994, 157). Очигледно да је сличност назива Ђурановић
и Ђурине ћел ије утицала да Олг а Зиројевић донес е такав зак ључак, без обзира на то
што се овај манас тир вод и код села Шаторњ е. Бранка Кнежевић је, међут им, сма
трала да назив Ђурановић долази од презимена Дорјановић, које је нос ио Никола,
ктитор манас тира Никољ а у Шаторњи, доводећ и у везу податке из дефтера са овом
свет ињом (Кнежевић 1996, 205). Како је чит ањ е презимена ктитора Никоља донедав
но било пог реш но (Пет ровић 2009, 86–90, 103, 107), овај арг умент Бранке Кнежевић
отпада, што опет не знач и да је О. Зиројевић била у праву.
Аличић 1984, књ. I, 349; Кнежевић 1996, 206.
Аличић 1984, књ. I, 391.
Аличић 1985, књ. II, 250; Кнежевић 1996, 206.
Аличић 1985, књ. III, 40.
За село Марин(к)овац стоји да му је други назив Јарменовци: Аличић 1985, књ. III, 250.
Аличић 1985, књ. III, 260; Кнежевић 1996, 206.
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ђер ом Прибином. Приход манас тира је 690 акч и, а њег ове виног раде држе
становн иц и села Јарменоваца и Раш кова (непознато).15 Следећ и помен је из
1559/60. год ине, када је убележен манас тир Свет и Арх анђ ел код села Јарме
новац и Рашево, са једн им кал уђ ер ом, Мојс илом, и приходом од 190 акч и.16
Исти приход манас тир остварује и 1572. год ине, када се вод и код села Ма
ринковц и и Рашево.17
Проблем убик ац ије средњ овековн их нас ељ а, црк ава и манас тира, по
мен ут их у историјс ким изворима, у појед ин им случајевима веома је сложен
и захтева дет аљно проу чавањ е пис ане и усмене грађ е, топон им ије и оста
так а на тер ен у, што опет не гарант ује позит иван исход. Када су у пит ању
средњ овековн и црк вен и објект и и нас ео бинс ке цел ине на северн им/север о
ис точн им пад инама Рудн ик а, надамо се да су пробна ископавањ а на Ђури
ним ћел ијама тек почет ак њиховог ист раж ивањ а.
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ĐURINE ĆELIJE, MANOJLOVCI
– 2013 archaeological investigation preliminary results –
– Summary –
In the per iod from 22 July to 14 August 2013 the Department of Archae ology, Fac ulty of
Philos ophy of Belg rade and the Nat ional Mus eu m, Aranđelovac carr ied out trial exc avat ions
on the site in Đur ine ćel ije, village of Manojlovc i (Topola Mun ic ipal ity). The site is loc ated
on the north slopes of mou nt Rudn ik, nea r the Kaluđerski Potok, in a thick beech forest area
(Fig. 1). The investigat ions conf irmed a folk legend that there were remai ns of a monastery
there. When the wall surfac e was clea ned, a monastery church, a dorm itory and a sect ion of
a support ing wall on the west side of the monaster ial complex were dis covered and then in
vestigated to an extent (Fig. 2).
The church is a one-nave struct ure with a hem ispher ic al aps e on its east side and a nart
hex on the west (Fig. 4). The dimensions are 10m x 5m. The walls, bui lt of broken stone bou nd
with lime mort ar, are quite well pres erved and there are plac es where they are up to 2.5m
high. So a rou nd niche, flank ing the aps e north side (Fig. 5), that served for proskomed ia,
is pres erved almost in its ent irety. The church interior had been fres co pai nted, which was
conf irmed by numerou s wall pai nt ing fragments dis covered dur ing the investigat ions and
sect ions of the pai nt ings on the walls (Fig. 6). The narthex was only rendered and perhaps
whitewashed (Fig. 8). There are at lea st two bui ld ing stages visible on the church. The first
one was the church its elf, while the narthex, added butt ress es to the aps e wall and narrow ing
of the ent ranc e from the narthex into the naos belong to some later date (Fig. 7, 8). However,
any exact dat ing of thos e latter phas es is not possible.
In the nea r vic in ity of the church, 1.2 met res to the south, remai ns of a larger struct ure
were fou nd, most probably a dorm itory (Fig. 9). It was bui lt of broken stone and lime mor
tar. Most likely it was of a rect ang ular grou nd plan of 11.3m x 10.3m dimensions and it was
a two-storey struct ure. For the time bei ng, two rooms were dis covered on the grou nd floor,
with ent ranc es at thei r west side, from the Kaluđerski Potok (Fig. 2). The posit ion of the en
tranc es, as well as of the church ent ranc e, ind ic ate that on the west side there must have been
a sect ion of a monaster ial yard connect ing the church and the dorm itory. A support ing wall
on the slope towards the Kaluđerski Potok (Fig. 11) spea ks in favou r of this assumpt ion. In
the room 1 a test pit 1/13 was opened where a lime mort ar floor was fou nd (Fig. 10). So far,
no conc lusions cou ld be made on the numb er, arr angement and purpos e of the rooms, but
an assumpt ion is that the dorm itory consisted of the monks’ cells and als o a kitchen and a
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refectory. It is most likely that the monaster ial complex als o had some auxil ia ry struct ures
arou nd, but they may have been sit uated to the east of the dorm itory and the church, act ua lly
the only plac e avai lable for such struct ures.
 l og ic al mater ial
Judg ing by the remai ns of the fres co pai nt ings and the fou nd archae o
(T. I), the monastery cou ld have been act ive in the per iod between the 15th and 17th cent ur ie s.
However, consider ing the stage of investigat ions, such dat ing shou ld be taken just as prel i
minary. The 16th cent ury Turk ish rec ords state that there had been two monaster ie s nea r the
village of Jarmenovc i (clos e to Manojlovc i): St Nicholas’ and St Archangel’s. It is almost cer
tain that the Đur ine ćel ije site is the plac e of one of them.
Key words: Đur ine ćel ije, Manojlovci, Jarmenovci, monastery church, dormitory.
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ИС ТОРИЈА / HISTORY
УДК: 625.1(497.11)"1904"
656.2(497.11)"1904"

Зорица ПЕТРОВИЋ
Народни музеј, Аранђеловац

ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА МЛАДЕНОВАЦ–АРАНЂЕЛОВАЦ
Прилог проучавању историје развоја железничког
саобраћаја у Србији
Апстракт: Према одлукама споразума који је Србија склопила са Аустроугарском у вре
ме Берлинског конгреса (1878), 1884. године завршена је и пуштена у саобраћај прва желе
зничка пруга (нормалног колосека) у земљи на релацији Београд–Ниш. Двадесет година
касније, 1904. године, изграђена је и пруга уског колосека која је повезивала Младеновац
са Аранђеловцем. Изградњом ове пруге, Аранђеловац је, као трговачки и администра
тивни центар овог дела Шумадије, железницом био повезан са свим већим градовима у
Србији. Пруга се, у прво време, користила иск ључиво за теретни саобраћај, да би се за
путнички саобраћај почела да користи тек наредне, 1905. године.
Кључне речи: железница, пруга, воз, Аранђеловац, Младеновац.

До половине 19. века већ и део Европе је био повезан железницом. У Ср
бији се о пот реби изг радње „гвозденог пута“ говорило још у време прве владе
кнеза Милоша,1 потом и у време кнеза Алекс анд ра Карађорђевића, па поново
1870. године, да би пет година касније (1875) био донет Закон о изг радњи же
лезница. Међутим, изг радњу железничке мреже на територији Србије одло
жило је избијање Српско-турског рата (1875).2
Пре Берл инс ког конг рес а Србија је била једна од ретк их европс ких др
жава у којој није била изг рађ ена железничк а мрежа, мада је још од доно
шењ а Закона о железниц и Српс ка влада план ирала њен у изг радњу. Према
прег оворима који су вођ ен и између мин ис тра Рис тића, са српс ке, и гро
фа Анд раш ија и њег овог економс ког саветн ик а Швег ела, са аустроу г арс ке
стране, Србија је требало да у рок у од три год ине3 изг рад и железничк у мре
1
2
3

Самарџић 2007б, 136. Реч је о железничкој линији која би била дуга 84 km, а спајала би
Мосну на Дунаву са ушћем Тимока код Раковице.
Клеу т 2006, 37–38.
Ђорђевић 1890, 57–68, 264–281, 431–446.
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жу која ће повез ат и аустроу г арс ку са турс ком железницом.4 Тиме се Србија
обавезала да изг рад и најп ре пруг у на релац ији Беог рад–Ниш, а потом и да
је прод уж и до нове српс ко-турс ке гран ице, како би она била повезана са
лин ијама Дедеа г ач–Цариг рад и Мит ровица–Сол ун. 5 Изг радњ а железничке
мреже кроз Србију била је једно од најваж нијих пит ањ а у однос има Србије
и Турс ке у год инама након Берл инс ког конг рес а.6
Последњи Уговор који је потп ис ан са Аустроу г арс ком, 9. априла 1880.
год ине,7 обавезивао је Србију да до 15. јуна 1881. год ине започне и у рок у
од три год ине заврш и изг радњу железнице. Изг радњ а ове прве железничке
лин ије у Србији повер ена је нес олвентном фрaнцуском Друш тву генералне
уније (La Société de l’Union Générale). Већ 1882. год ине, Друш тво генералне
уније је пропало, а њег ове обавез е су преш ле на Нац ионалн и конт оар за
есконт (Comtoi r Nat ional d’Escompt). Радове на изг радњи пруг е извод ила је
фирма грофа Вит ал ис а. 8
Прва деоница железничке пруге Беог рад–Ниш пуштена је у саобраћај
23. авг уста/2. септембра 1884. године,9 а комп летна пруга, у укупној дуж и
ни од 243 km и 455 m,10 почела је да се користи 3/15. септембра исте године.11
Изг радња мреже главних железница у Србији завршена је до 1888. године,12
изг радњом 532 km дуге пруге. Када је српска држава преу зела право на упра
вљање железницом од франц уске фирме 1889. године,13 паж ња је посвећена
изг радњи мање значајних железничк их линија. Ипак, требало је да протекне
деценија и по да би се изг радила и пруга којом би Аранђеловац и Буковичка
бања били повезани са овим главним железничк им правцем.

Пруга Младеновац–Мисача
За налазиш те каменог угља у сел у Мис ач и код Аранђ еловца знало се
још половином 70-их год ина 19. век а.14 Ист раж ивањ а, преду зет а након 1897.
год ине, резулт ирала су претпос тавком да се овде налази бог ато налазиш те
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
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Попов 1994, 411–412; Ристић 1898, 243–247; Ђорђевић 1890, 57–68, 264–281, 431–446.
Војводић и др. 1978, 525; Ђорђевић 1890, 57–68, 264–281, 431–446.
Самарџић 2007а, 79.
За Србију је од велике важности било да се одреди место где би се спојиле српска и
турска железница, јер је Србији био потребан излаз на Егејско море, чиме би се српска
привреда ослободила притиска Двојне монархије. Овим Уговором, Србија је обезбедила
аустроугарску помоћ у преговорима са Турском око формирања четворне комисије која
би одредила ову спојницу (Самарџић 2007а, 83–86).
Попов 1994а, 18–19.
Српске новине, бр. 185, од 23. августа 1884.
Veresić 2008, 4.
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каменог угља.15 То је био довољ ан разлог да држава инвес тира у изг радњу
пруг е којом би ово налазиш те било повез ано са Младеновцем, а тиме и глав
ним железничк им правцем Беог рад–Ниш. Пруг а је требало да буде нормал
ног колос ек а (1.435 m), као и главна железничк а лин ија.16 Изг радњи се при
ступ ило 1899. год ине пош то је завршена експ роп ријац ија зем љиш та.17 До
краја 1901. год ине, зах ваљујућ и средс твима која је одр ед ио Мин ис тарс ки
савет, у износ у од 300.000 динара, завршен и су зем љан и радови у дуж ин и
од 12 km,18 мос тови, страж ар е, набављене шине и под игн ут а је зграда желе
зничке стан ице. Међут им, испос тавило се да Мис ача није бог ат а угљем као
што се претпос тављало, те се од даљ е изг радњ е пруг е одус тало,19 а зграда
железничке стан ице убрзо је прет вор ена у школ у. 20 Екп роп рис ано зем љи
ште исп лаћено је тек по завршетк у изг радњ е пруг е Младеновац–Аранђ ело
вац за чији је већ и део искориш ћена ова трас а. 21

Аранђеловац у другој половини 19. и почетком 20. века
Од повратк а динас тије Обреновић у зем љу и на власт 1859. год ине
Аранђ елов ац је пос тао привредн и и трг ов ачк и цент ар овог краја. Најп ре
је вар ош иц а понов о пос тала срес ко сред иш те и враћен јој је вел ик и марв е
ни вашар (као што је то било пре долас ка устав обран ит ељ а). Нагли разв ој
инд ус трије, трг овине, воћ арс тва... доп ринел и су порас ту значаја Аранђ е
ловц а у укупној привред и зем ље пос ледњих децен ија 19. век а. 22 Пос ебно је
било зас туп љено воћ арс тво, а Аранђ елов ац је учес твов ао у изв оз у сувих
шљив а из Србије23 (у град у се налазило некол ико суш ниц а за шљив е од
којих је једна била држ авна), 24 али и у изв оз у жит ариц а и сушене овч ије

15 Изградња пруге планирана је у време владе Владана Ђорђевића (11/23. октобар 1897–
8/20. јул 1900). Како се помињу министар народне привреде Сима Лозанић (до 30. ју
на/12. јула 1899) и министар грађевина генерал Јован Атанацковић (до 22. јануара/3.
фебруара 1899. и 24. маја/5. јуна 1899–20. децембра/1. јануар
 а 1900) (Љушић и др. 2005,
188) произилази да се о питањима истраживања мајдана „Мисача“ и о изградњи пруге
Младеновац–Мисача одлучивало у периоду октобар 1897–фебруар 1899. године.
16 Стенографске белешке Народне скупштине за 1901. годину, 1349–1350.
17 Стенографске белешке Народне скупштине за 1907, 116–117.
18 Бубало 1999, 15.
19 Стенографске белешке Народне скупштине за 1901. годину, 1349–1350.
20 Бубало 1999, 13; Veresić 2008, 16.
21 Српске новине, бр. 193, од 2. септембра 1905.
22 Петровић 2011, 67–72.
23 Српске новине, бр. 203, од 11. септембра 1908. године.
24 Лазаревић 2007, 50; Српске новине, бр. 129, од 9. јуна 1906 (у „Службеним објавама“ поја
вио се оглас о продаји имања Илије К. Павловића из Аранђеловца на коме постоје чети
ри сушнице за шљиве по „француском систему“).
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коже. 25 До 1898. год ине, у Аранђ еловц у је рад ила и фабрик а керам ике, 26 а у
успон у је била инд ус трија мермер а.
О развоју вар ош ице сведоч и и чињ ен ица да је, према Попис у становни
штва из 1884. год ине, у вар ош иц и живело 1550, 27 а 1900. год ине 2005 ста
новн ик а, 28 да је почетком 80-их год ина 19. век а у вар ош иц и рад ило 159, 29
а 1900. год ине 169 трг оваца и занатлија. 30 Међут им, мног о већем значају
Аранђ еловца доп ринео је и нагли развој Буковичке бањ е која је почев од
80-их год ина 19. век а пос тала једна од најпос ећен ијих бањ а у Србији тог а
времена. 31 Вер оватно да је развој бањ е утицао и на број кафана у Аранђ е
ловц у – 1905. год ине рад иле су 32 кафане и мех ане. 32
Брз успон вар ош ице није праћен и развојем инфрас трукт ур е. И пор ед
наглог порас та значаја Буковичке бањ е и Аранђ еловца кaо сред иш та среза,
до њих се и даљ е теш ко стизало. Пропал и и лоше одрж аван и путеви ка ба
њи бил и су чес та тема новинс ких чланак а. 33
Аранђеловац се налазио на средокраћ и окруж них и среских путева, 34
али су они били недовољни и нис у се битно разликовали од осталих друмова
у зем љи. Још 1898. године пројектован је окруж ни пут Аранђеловац–Рудник,
изу зетно значајан како за Краг ујевачк и, тако и за Рудничк и округ. До 1901.
године, овај пут је урађен само делимично, 35 тако да је недостатак уређених
друмских веза и даље био прис утан. И даље се осећала велика пот реба за из
градњом железнице којом би варошица била повезана са светом.

Пруга Младеновац–Аранђеловац
Идеја да се Аранђеловац повеже железницом са већ им трговачк им цен
трима у зем љи (Беог радом, Горњим Милановцем, Краљевом, Чачком) јавила
се још крајем 19. века. О повезивању са железничк им краком Крушевац–Ста
лаћ говорило се 1887. године, чиме би Аранђеловац као трговачк и центар
овог дела Србије био повезан са Рашком.36 Пред Народном скупштином пи
тање изг радње железничке линије, која би спајала Младеновац и Аранђело
вац, први пут је изнето 1895. године, када је народни посланик Младен М.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

98

Лазаревић 2007, 49.
Каниц 1985, 466.
Државопис Србије 1889, 58–59.
Претходни ресултати пописа становништва 1901, 22–23.
Вучо 1958, 50.
Трговачки шематизам 1901, 148–152.
Петровић 2012, 145–224.
Српске новине, бр. 149, од 8. јула 1905.
Вечерње новости, бр. 215, од 7. августа 1902.
Кот уровић 1892, 369–370.
Стенографске белешке Народне скупштине за 1901, 1643.
Бубало 1999, 14; Поповић 1887.

Железничка пруга Младеновац–Аранђеловац

Јанковић истакао разлоге због којих би ову пруг у требало изг радити, нагла
шавајућ и да је „Аранђеловац средишна и пролазна тачка за трговин у југозападне Србије и да му је у непос редној близини Бања Буковичка, на коју је
држава утрошила огромне суме подигавши купатила и многе зграде, и која
је поред тако тешког саоб раћаја једна од најпосећенијих бања не само публи
ком из Србије већ и са стране...“37 Три године касније, Народна скупштина је,
у оквиру Предлога закона о железници, поново размат рала питање изг радње
железничке пруге која би спојила градове Младеновац, Аранђеловац, Лаза
ревац и Лајковац.38 Исте 1898. године, о томе је раправљао и Министарски
савет током својих седница и донео је одл ук у да се пруга Младеновац–Аран
ђеловац подигне уз помоћ војске.39 Радови на премеравању и изради предра
чуна за изг радњу пруге започели су 1900. године.40
Пот реба да се коначно реш и проблем путовањ а до Аранђ еловца, крајем
19. и почетком 20. век а, била је све прис утн ија, те су 1902. год ине аранђ е
ловачк и деп ут ат и пос ет ил и краљ а и мин ис тра грађ евина, и мол ил и их да
се изг рад и пруг а од села Мис аче до вар ош ице. Тада је и Јас ен ичк и срез био
спреман да учес твује у финанс ирању изг радњ е.41
Прих ваћена је идеја о томе да се за градњу железничке везе Аранђелов
ца са главном железничком линијом Беог рад–Ниш искористи већ изг рађена
пруга од Младеновца до Мис аче.42 На овој траси од ранијих радова преостало
је само да се положе шине (које су већ биле набављене и одложене на желе
зничкој станици у Младеновц у).43 Започети су радови на трасирању, а као
пројектант пруге помиње се Никола Пашић.44 Пруг у је градила Зад руга за
подизање зграда која је имала седиште у Аранђеловц у и Младеновц у.45
За изг радњу пруге 1904. године Државни савет је одобрио сум у од 320.000
динара,46 али је до 1906. на њу утрошено укупно 1.360,000 динара. Исте годи
не, мада је пруга већ била пуштена у саоб раћај, за довршетак радова, мини
стру грађевина одобрено је још 11.262,40 динара.47
Почетком 1904. год ине (11/23. јан уар
 а) у Младеновц у су се већ налазил и
ваг он и пот ребн и за пруг у Младеновац–Аранђ еловац,48 а очек ивало се да
Стенографске белешке Народне скупштине за 1895. годину, 414.
Стенографске белешке Народне скупштине за 1898. годину, 1694.
Шкеровић 1952, 489–490.
Бубало 1999, 15.
Вечерње новости, бр. 23, од 29. јануар
 а 1902.
Стенографске белешке Народне скупштине за 1907, 116–117.
Стенографске белешке Народне скупштине за 1901. годину, 1349–1350.
Коларевић 1996, 26.
Бубало1999, 14.
Архив Србије (=АС), Државни савет (=ДС), 1904, Регистар под словом „Г“.
АС, ДС, 1906, Делов одн и прот окол (=ДП) бр. 8572, од 16. децембра, №27352, од 11.
децембра.
48 Вечерње новости, бр. 12, од 12. јануара 1904.

37
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39
40
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ће пруг а бит и пуш тена у сао браћај у мају.49 Мада су већ крајем јула радови
приведен и крају, 50 почет ак сао браћаја на прузи је одлаг ан све до јес ен и, 51 а
први воз из Младеновца у Аранђ еловац стиг ао је тек 28. октобра/10. новем
бра 1904. год ине. 52 Била је то трећа пруг а уског колос ек а 53 и шес нае с та пруг а
уопш те изг рађ ена у Србији од 1884. год ине. 54
Све до 25. март а 1905. год ине55 пруг а је кориш ћена иск ључ иво за тер ет
ни сао браћај. 56 Пруг ом, дуг ом 32 km, пут овало се два сат а и двадес ет мин у
та, а воз се заус тављао на стан ицама у Граб овц у, Коп љарима и сел у Бањи.
Воз је сао браћао једанп ут дневно – из Младеновца је полазио у шест и два
дес ет ујут ро, а из Аранђ еловца у дес ет час ова. 57
За путничк и саобраћај пруга је почела да се користи тек наредне, 1905.
године.58 До тада, путници су до Аранђеловца организовано возом могли да
доп ут ују само до Младеновца, док се даље путовало поштанским колима.59
Када је завршена изг радња железничке пруге поставило се питање зашто се
она не користи и за путничк и саобраћај, већ је народ приморан да и даље до
бање долази „блатњавим путевима“.60 Један од највећ их разлога зашто Дирек
ција државне железнице није дозвољавала да се пруга користи у путничком
саобраћају био је и несиг урност путовања – воз је често искакао из шина због
висинске разлике између Младеновца (135,8 m) и Аранђеловца (269 m), као и
због бројних окука преко Орашца, Коп љара и села Бање.61
Како се крајем окт обра 1904. год ине казивало, први путн иц и на овој
прузи требало је да буд у железничари који ће у бању путоват и на излет, 62
али су у март у нар едне год ине у Аранђ еловац возом доп утовал и мин ис тар
грађ евина, г. Влада Тодор овић, и челн и људ и Дир екц ије државне железни
це. О овој пос ет и аранђ еловачке градс ке влас ти обавеш тене су тек пош то
је њихов воз нап ус тио Младеновац. Свечан и дочек је брзо прип рем љен (са
све пранг ијама), а на железничкој стан иц и се окуп ила мас а нар ода како би
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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Вечерње новости, бр. 42, од 11. фебруар
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Вечерње новости, бр. 209, од 31. јула 1904.
Вечерње новости, бр. 42, од 11. фебруар
 а 1904; Вечерње новости, бр. 209, од 31. јула 1904.
Српске новине, бр. 233, од 28. октобра 1904.
Бубало 1999, 14
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Veresić 2008, 16.
Бубало 1999, 15; Српске новине, бр. 233, од 28. октобра 1904; Вечерње новости, бр. 297, од
27. октобра 1904.
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Трговинско–занатлијски шематизам за 1900–1901, 177; Костић 2006, 865.
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Вечерње новости, бр. 284, од 14. октобра 1904; Вечерње новости, бр. 80, од 21. марта 1905.
За лоше изграђену пругу штампа је опт уживала министра грађевине Владу Тодоровића
и извођача радова, предузетника Јована Јовановића.
Вечерње новости, бр. 297, од 27. октобра 1904.
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дочек ала значајне гос те. Воз је стиг ао у Аранђ еловац, али уз три сат а зак а
шњењ а. Тако је ово мин ис тарс ко пут овањ е трајало пет сат и („мало спорије
нег о пеш ке“), јер је локомот ива остала без „пар е“, те су путн иц и морал и да
гурају воз до железничке стан ице у Аранђ еловц у.63
Први бањс ки гос ти су овом пруг ом у Аранђ еловац доп утовал и 25. мар
та/6. априла 1905. год ине.64
Године 1906, на прузи Младеновац–Аранђеловац уведена су два воза
дневно, па су посетиоци могли да стигн у у бању у 13.55 и 16.55, док је попо
дневни полазак из Аранђеловца био у 18.30 часова.65 Тако се у бању могло до
ћи и на један дан, што је доп ринело њеној знатно већој поп уларности и посе
ћености. Већ наредне, 1907. године, уведени су тзв. шетни возови66 којима су
бањски гости из Беог рада могли да посете Буковичк у бању на један дан. Били
су то возови поп ут оних који су десетак година уназад Беог рађане из цент ра
града превозили на излете у Кош утњак, Кијево, Миријево или на Авал у. Сада
су они могли да се одвезу и даље од Беог рада – до Аранђеловца и Буковичке
бање и да се у касним поподневним сатима врате нат раг кућама.67 Пругом,
дугом 70 km, путници су путовали четири сата, али је много већ и проблем од
дуж ине путовања била гуж ва. Један путник је запазио да „они који су угра
били место те сели, најгоре су прош ли, јер преко њих сели су друг и а на ове
нек и трећ и...“, док је сав пртљаг морао да остане у Младеновц у.68 Дневно су
саобраћала два воза која су полазила из Беог рада у осам и двадесет и двана
ест часова, а у Аранђеловац су стизала у 12.00 и 17.00 часова.69
Још у пролеће 1904. год ине започет о је трас ирањ е,70 а крајем 1908. год и
не и изг радњ а71 пруг е Аранђ еловац–Лајковац, чиме је Аранђ еловац повезан
са пруг ом Беог рад–Ниш. Ова пруг а је пуш тена у сао браћај 10/22. јуна 1910.
год ине.72 Изг радњ ом ових пруг а реа л изован је план Нар одне скупш тине, с
краја 19. век а, о повезивању Младеновца, Аранђ еловца, Лазар евца и Лајков
ца железницом.
Год ине 1978, уклоњ ен и су последњи праг ови са железничке пруг е Мла
деновац–Аранђ еловац, а на пос тојањ е железнице и поп уларног „Ћир е“ да
нас нас подс ећају само зграде нек адаш њих железничк их стан ица у Аранђ е
ловц у, Младеновц у и Бањи.
63 Вечерње новости, бр. 81, од 22. марта 1905.
64 Српске новине, бр. 68, од 24. марта 1905; Српске новине, бр. 69, од 25. марта 1905.
65 „Објава, свом путничком свет у“, Српске новине, бр. 113, од 20. маја 1906; Српске новине,
бр. 118, од 28. маја 1906.
66 Политика, бр. 1233, од 15. јуна 1907.
67 Нови покрет, бр. 25, од 12. марта 1906.
68 Политика, бр. 1215, од 5. јуна 1907.
69 Политика, бр. 1233, од 15. јуна 1907.
70 Бубало 1999, 15.
71 Српске новине, бр. 205, од 13. септембра 1908.
72 Veresić 2008, 16; Бубало 1999, 15.
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Зорица Петровић
Zorica PETROVIĆ
National Museum, Aranđelovac
MLADENOVAC–ARANĐELOVAC RAILWAY
Contribution to the history of railway development in Serbia
– Summary –
Upon an agreement that J. Ristić, a Serbian representative at the Congress of Berlin, made with
the Austro-Hungarian representative, Count Andrassy, Serbia was obliged to build a railway within
a three years’ period, which would connect the Austro-Hungarian and Turkish railways. The railway,
243km long, was completed and started operating on 23 August/2 September 1884.
Owing to an assumption that there were large coal deposits in the village of Misača, near Aran
đelovac and in order to exploit them in a more ef
ficient way, in 1899 the building of the standard
gauge railway started between Mladenovac and Misača. The works were advancing very well, but it
turned out that the coal reserves were not as abundant as expected, so the works stopped. The stretch
about 12km long, where the works stopped in 1911, was used some years later for a narrow gaug e
structure, connecting Mladenovac and Aranđelovac.
The Mladenovac–Aranđelovac railway was of a great significance for the region. At that time
Aranđelovac was a trade, economic, commercial and administrative centre of the Jasenica County,
largely particiupating in the plum fruit and tanned hide export. In addition, an abrupt development
of Bukovička Banja (spa resort) of Aranđelovac induced the government to invest in construction
of a narrow gauge railway, which in 1905 started with passenger trains. At first, there was just one
train daily (Mladenovac–Aranđelovac) and from 1907 two were introduced, the so-called „shuttle
trains“ by which the Belgradians could make daily trips to Bukovička Banja. From Belgrade the
trains started at 08.20 and 12.00h, arriving to Aranđelovac at 12.00 and 17.00h. When the Mladeno
vac–Aranđelovac railway was built, the Belgradians gained an opportunity to move outside their city,
but Aranđelovac gained much more – with its connection with Mladenovac and then Belgrade, the
small town got connected to the entire Serbia, thus opening the door not only to spa resort tourism
but to a development of the entire Jasenica County industry.
Key words: railway, tracks, train, Aranđelovac, Mladenovac.
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УДК: 77:929 Николић С. Ј.
069.51:77(497.11)(083.824)

Бојана ТОПАЛОВИЋ
Народни музеј, Крагујевац

КОНСТРУКЦИЈА ИНДИВИДУАЛНОГ И ПОРОДИЧНОГ
ИДЕНТИТЕТА – ФОТОГРАФИЈЕ И ПИСАНА ГРАЂА
ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ СВЕТОЗАРА Ј. НИКОЛИЋА
Апстракт: Једну од обимнијих колекција у богатој Збирци фотографија Историјског
одељења Народног музеја Крагујевац чини колекција фотографа аматера Светозара Ј.
Николића (1877–1967), угледног крагујевачког трговца и механичара. Колекција је орга
низована у једанаест албума чији највећи део чине фотографије, али су богато засту
пљене и разноврсне разгледнице, као и божићне, новогодишње и ускршње честитке. Ови
албуми представљају једну од трајних форми чувања породичног сећања и обликовања
породичног идентитета.
Хронологију живота и рада Светозара Ј. Николића својом документарношћу употпу
њује и илуструје сачувана писана грађа која нам пружа скуп одабраних информација
о Николићевој личности, члановима његове породице, као и о његовом друштвеном и
професионалном окружењу, дочаравајући време и амбијент у Крагујевцу у првој поло
вини 20. века. Анализа фотографија и писане грађе открива породичне односе и залази
у Николићев приватни простор, у којем он није само угледан механичар и трговац, за
штитник породице, већ и човек широког образовања и радозналог духа. Тако сазнајемо
и његове личне жеље, склоности, амбиције и интересовања која нису била иск ључиво из
домена посла.
Недовољно познат ван кругова стручне јавности, Николић је, схватајући потребе дру
штва свога времена, учествовао у његовом обликовању. Као човек негованих врлина,
подједнако активан у јавној и приватној сфери живота, утиснуо је свој печат у стил и
дух времена у крагујевачкој средини током прве половине 20. века.
Кључне речи: Крагујевац, заоставштина, идентитет, историја приватног живота,
фотографије, писана грађа.

Историог рафска ист раж ивања последњих деценија развила су нову свест
о прош лости у чије се средиште поставља такозвани „мали човек“.1 Савреме
на историог рафија почела је да се занима за многе области ист раж ивања које
до тада нис у улазиле у оквире њених интересовања. Она се окрен ула пок у
1

Проучавање сфера приватности и покушај разумевања приватности у прошлости по
стаје све популарније и заступљеније у савременој историографији (Тимотијевић 2006,
5–12; Радојевић 2008, 79–83).
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шајима разу мевања приватности у прош лости, трагајућ и чак за историјом
осећања – пријатељства, љубави, усам љености, патње, задовољства.2
У ранијим временима проучавање сфера приватности било је саставни део
већине биографија. Почетком 19. века, Томас Карлајл и Ралф Волдо Емерсон су,
суочени са „учењем о безличним силама које кроје историју“, главну улогу пода
рили појединцу.3 Карлајл је написао да је „историја суштина многобројних би
ографија“, док је Емерсон на свој начин потврдио да „не постоји права историја
већ само биографија“.4 Данас се дошло до научно прихваћеног става о значајним
могућностима сазнања о прошлости преко проучавања живота појединца, који
привлачи све више пажње и постаје предмет изучавања. Сваки појединац има
своју особеност, свој дух, своју индивидуалност укорењену у својој посебној
историји. Модерно историјско истраживање проширило је поље рада историје5
– од политичке и економске до социјалне и култ урне историје, до свакодневице
и обичних људи, до целог људског живота. У средишту пажње нис у више само
„велике приче“ и „велики људи“, већ појединац и његове успомене.6
Трагање уназад, у прош лост једног човека и његове породице, показује
нам начине на које су они организовали своје животе, начине размиш љања
и схватања, вредносне норме које су њима управљале, њихово понашање и
2

3
4
5
6
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Лисјен Февр је био први који је сензибилитет прогласио предметом историјских истра
живања, сматрајући да је један од циљева историје да се бави еволуцијом људских осе
ћања у друштвеном окружењу. Он је тумачио историју као целину и сматрао да историје
нема без историје љубави, историје смрти, историје страха, историје самилости, исто
рије суровости. О улози емоционалне активности у историји човечанства, људским те
мељним осећањима и њиховим различитим начинима испољавања: Февр 2004, 259–286.
О историји усамљености, историји страха, осећању сете, љубави: Zeldin 2003, 67–84,
185–201, 300–325. О култ урној историји емоција: Berk 2010, 138–141.
Borstin 2003, 215.
Borstin 2003, 215.
Прво се догодила географска експанзија, потом хронолошко проширење и на крају и со
цијално проширење (Ćelstali 2003, 69).
„Историчар је дуго оклевао на прагу приватности. Један од разлога је и то што је по
штовао систем вредности према коме само јавна личност може бити јунак и учесник
једине историје коју вреди испричати – велике историје државе, привреде и друштва“
(Перо 2003, 5–10). Истраживања различитих области приватног живота у нашој науци
су новијег дат ума. О почецима модерне приватности код Срба: Мирослав Тимотијевић,
Рађање модерне приватности, Clio, Београд 2006. О приватном живот у код Срба у 19.
веку: Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, приредили Ана Столић, Ненад
Макуљевић, Clio, Београд 2006. О приватном живот у код Срба у 20. веку: Приватни
живот код Срба у двадесетом веку, приредио Милан Ристовић, Clio, Београд 2007. У
трагању за „тоталном историјом“ историчар и географ, „шеф револуционарне историо
графске школе“, Лисјен Февр, кратко је резимирао: „Историја је наука о човеку, о људској
прошлости. Нема историје до историје човека и историје у најширем значењу.“ Тај човек
није апстрактан, није непроменљив, заувек дат. Он је конкретан, живи на одређеном
простору, у одређеном друштву, има конкретне потребе, емоције, схватања, веровања,
обичаје. О човеку, људском бићу у времену и простору, немогуће је писати као о искљу
чиво јавној личности без дотицања његове приватне стране (Февр 2004, 23–24, 35–36).
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међусобне везе. Светозара Николића можемо посмат рати као представника
локалне средине, па тако ток његовог породичног и професионалног живо
та може послуж ити као пример и огледало у коjeм се огледа друштво које га
окруж ује. У привредној и економској историји Краг ујевца може да послуж и
као пример личности која зау зима истакн уто место у трговачко-занатлиј
ском слоју, у друштвеној и култ урној историји града може бити пример особе
која је активна у јавној сфери живота кроз чланство у различитим удруже
њима, у историји фотог рафије може да фиг урира као један од најзначајнијих
представника аматерског фотог рафског покрета, док унутар историје поро
дице може бити пример човека који је привржен породичним вредностима и
породичном живот у. У Николићевом живот у сви ови моменти су повезани.
Новија историјска ист раж ивања
проширила су и историјску грађу, по
тенцијалне изворе који су део прош ле
стварности.7 У том смислу посмат рамо
их као делиће слагалице, као део оста
така од којих полазимо када пок уша
вамо да реконструишемо оквире ин
дивид уа лног и породичног идентитета
Светозара Николића. Тада из савреме
ног угла зак ључ ујемо „уназад“ о особи
која је створила изворе, али и о среди
ни у којој су извори настали. Информа
ције о појединц у које су нам у почетк у
изгледале небитне добијају смис ао ка
да се преломе кроз призму ширег дру
штвеног контекста с почетка 20. века.
Породичне фотог рафије и пис ана гра
ђа преносе духовн у клим у, атмосферу,
дож ивљај, расположење. Склапајућ и
елементе из прош лости, пратећ и Нико
Сл. 1 – Албум Светозара Ј. Николића,
лићеву приватн у преписку и фотог ра
прва деценија 20. века, инв. бр. 5207
8
Fig. 1 – Svеtоzаrа Ј. Nikоlić’s album,
фије, стварамо оквире личног и поро
first decade of the 20th century, inv. No. 5207
дичног идентитета.
7

8

О вештини проналажења извора и њиховом проверавању: Ćelstali 2003, 171–175, 189–193.
Лисјен Февр говори о сазнавању на основу коришћења текстова у историји, али не само
оних „архивских докумената за које се установљује једна привилегија – привилегија да се из
вуче неко име, неко место, неки дат ум.“ Према његовом мишљењу и „нека песма, нека слика,
нека драма за нас су такође документи, сведоци живе и људске историје“ (Февр 2004, 23–24).
Поновно тумачење и разматрање личних и породичних фотографија резултат је ради
калних историјских покрета из седамдесетих година 20. века, који су увели различите
начине тумачења историје, отвореније ка врсти података коју носе документа свако
дневног живота, укључујући ту и личне тренутне снимке (Holand 2006, 198).
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Светозар Ј. Николић
Оквири личног и породичног идентитета
Светозар Ј. Николић – механичар, трговац, гравер, печаторезац,9 акти
ван у друштвеном живот у Краг ујевца као члан Клуба фотоа матера, Савезног
ловачког удружења10 и Друштва велосипедиста,11 препознатљив је у историји
српске фотографије по изуз етној колекцији аматерских радова. Рођен je 24. ок
тобра 1877. године у Краг ујевцу од оца Јеврема и мајке Живане.12 Имао је брата
Христифора,13 који је био цариник, и сестру Симону.14 Породица Николић је
свој успон започела у другој половини 19. века. Предуз етнички дух, умешност,
одл учност, лични интегритет и жеља Јеврема Николића за самосталношћу,
омог ућили су породици стицање имовине и друштвене позиције у Краг ујев
цу. Његово име било је симбол пословног успеха и уважавања. Био је трговац,
старешина Абаџијско-трговачког еснафа у период у од 1896. до 1900. године15 и
акционар Краг ујевачке друштвене штампарије. Почео је као абаџијски калфа
1851. године,16 да би већ 1857. почео самостално да ради и пут ује ради трго
вачких послова, како показују сач увани примерци пасоша.17 Арх ивски извори
9
10
11
12
13

14
15

16
17
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Податак да се Николић бавио израдом печата налазимо у тексту разгледнице која је упу
ћена 8. јуна 1905. године из Зајечара (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр.
5214/222, Народни музеј Крагујевац).
Сач увана је чланска карта Савезног ловачког удружења Крагујевац бр. 2083, на име тр
говца Светозара Николића (Збирка архивских докумената, инв. бр. 1958, Народни му
зеј Краг ујевац).
У листу за друштвене потребе „Нова задруга“ налазимо податак да је Николић био пред
седник Друштва велосипедиста („Нова задруга“, број 16, година I, 21. јун 1901, Крагује
вац, 2, ЗФ Н 7/1901 а, Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац).
V. 330 Збирка матичних књига, Црква крагујевачка, Матична књига рођених 1876–1878,
Историјски архив Шумадије.
Христифор је био ожењен Зорком, ћерком Саве Петковића, свештеника из Ћићевца.
Лист „Народна слобода“ доноси вест о веридби Христифора Николића, цариника из
Ниша („Народна слобода“, број 10, година II, 4. фебруар 1910, Крагујевац, 2, Збирка зави
чајне књиге и штампе, инв. бр. 1187, Народни музеј Крагујевац).
Симона је била удата за Војина Ђорђевића, власника мануфакт урне трговине у Главној
улици (Књига за уписивање и оглашавање брачно испитаних лица у парохијама цркве
крагујевачке, Стара крагујевачка црква, Крагујевац, 34).
Инвентар ствари и докумената које старешина Абаџијско-трговачког заната Димитри
је П. Николић предаје новом старешини Јеврему Николићу, 11. март 1896, Крагујевац;
Реверс, нови старешина Абаџијско-трговачког еснафа Срет. П. Милојевић потврђује да је
примио еснафску имовину од дотадашњег старешине Јеврема Николића, 1900, Крагује
вац, Збирка архивских докумената, инв. бр. 3250/2, 3250/4, Народни музеј Крагујевац.
Исправа, издата абаџијском калфи Јеврему Николићу, број 49, важила је за период од 15.
маја 1851. до 23. априла 1856. године (Збирка архивских докумената, инв. бр. 1748, На
родни музеј Крагујевац).
Сачувано је десет примерака пасоша који гласе на име Јеврема Николића. Важили су за
1857, 1858, 1859, 1860, 1864, 1867, 1868. и 1869. годину (Збирка архивских докумената,
инв. бр. 1725, Народни музеј Крагујевац).

Конструкција индивидуалног и породичног идентитета ...

показују да је током 1862. године као опуномоћеник Абаџијског еснафа добио
прилику да га заступа на суд у, у мањим и већим парницама, као и да покре
ће нове парнице према еснафским дужницима, издаје квите и води рач уна о
новцу еснафа.18 Поуздане и прецизне податке о Друштвеној штампарији19 и Је
врем у Николићу, као једном од акцион
 ара штампарије,20 налазимо у арх ивској
грађи која се чува у Народном музеју Краг ујевац. Економска стабилност по
родице с једне стране, и све већи друштвени изазови с друге стране, учинили
су да жеље, амбиције и очекивања породице Николић расту. Поред наслеђе
них вредности и оданости православној вери,21 систем култ урних и животних
вредности породице почетком 20. века одређивали су и конкретни друштвени
и економски услови у држави и карактеристике краг ујевачке средине.
Првих година 20. века Светозар Николић живи динамично. Како је имао
упориште у породици и већ разрађен посао, то раздобље свог живота исп унио
је активностима и путовањима. Лист за друштвене потребе „Нова задруга“, то
ком јуна и јула 1901. године, доноси огласе о делатности Николићеве електри
чарске радње. У првом оглас у од 24. јуна 1901. године, који се у истоветном
облику и садржају понавља у наредна два броја, а затим са малом паузом током
јула 1901. године, Светозар Ј. Николић препоруч ује своју радњу, наглашавајући
да „инсталира телефоне и кућне телеграфе (електрична звонца) по врло ниској
цени тако да свака кућа, хотел и надлештво мог у се снабдети истим за јефтине
паре.“ У наставку огласа Николић истиче да „ради погодбе код хотела, надле
штава и већих кућа у другим местима“ пут ује о свом трошку, уз обавештење
да „даје и предрач уне по плановима и потп уну гаранцију за све радове.“22 Као
трговац, коме је природа посла налагала да често буде у покрет у, Светозар Ни
колић је стално путовао, у првом ред у по унутрашњости Краљевине Србије,23
18 Пуномоћје, издато мајстору Јеврему Николићу, Збирка архивских докумената, инв. бр.
3250/19, Народни музеј Крагујевац.
19 Збирка архивских докумената, инв. бр. 1529, 1530, 1531, 1532, 1535, 1541, 1542, 1546,
1547, 1548, 1549, 1550, Народни музеј Крагујевац.
20 О продаји акц ија штампарије сведоч и Уговор склоп љен 1. новембра 1893. год ине из
међу Јеврема Никол ића и Јована С. Пет ровића, Јована М. Пет ровића, Мијаи л а Ва
чића. Јован С. Пет ровић имао је штампарију у Ниш у, док су Јован М. Пет ровић и
Мијаи ло Вач ић трг овц и из Ниша (Збирк а арх ивс ких док умената, инв. бр. 1543, 1544,
1545, 3270, Народн и музеј Краг ујевац).
21 Према породичној слави односило се као према породичном идентитет у. О томе све
дочи фотографија снимљена на дан Светог Николе у кући породице Николић (Збирка
фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5209/52, Народни музеј Крагујевац). Сачу
ване су и славске честитке које је породица Николић добијала поводом најзначајнијег
хришћанског породичног празника Светог Николе (Збирка фотографија Историјског
одељења, инв. бр. 5270/1, 2, 3, Народни музеј Крагујевац).
22 „Нова задруга“, број 17, година I, 24. јун 1901, Крагујевац, 4; број 18, година I, 28. јун 1901,
Крагујевац, 4; број 19, година I, 1. јул 1901, Крагујевац, 4; број 21, година I, 8. јул 1901,
Крагујевац, 4; број 25, година I, 23. јул 1901, Крагујевац, 4, ЗФ Н 7/1901 а, Народна библи
отека „Вук Караџић“ Крагујевац.
23 У Никол ићевој заос тавш тин и налазе се разгледн ице које је Светозар слао оцу Јевре
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али било је ту и интелект уа лне радозналости и личног задовољства.24 Тако је
искуство путовања обликовало његов и живот његове породице. Са промена
ма навика и начина живота крајем 19. и почетком 20. века извесна места се
потврђују као места за разонод у и дружење. У том период у посете бањама, као
главним туристичким дестинацијама, постају грађанска навика. Оне су пре
кидале уобичајену, понекад једноличну свакодневицу и представљале иско
рак из навикнутог. Била је то истовремено и прилика да појединац истакне
свој друштвени стат ус и материјалну стабилност. Са тих путовања Светозар
је оставио драгоцене податке и белешке који су значајан историјски извор за
сагледавање одређених видова његовог приватног и пословног живота. Иде
је и сазнања, трговачки контакти, усвајање нових навика и обичаја, богатили
су личност Светозара Николића. Негде на том пут у, крећући се међу ученим
и угледним људима, бавећи се проширивањем трговачких послова, Николић
је дошао до идеје о неопх одности даљег усавршавања. Жеља за афирмисањем
га је покретала на деловање, уобличавала његову индивид уа лност и уздизала
његов положај у локалној заједници. Година 1906. била је једна од оних које
су битно утицале на његово формирање и рад. Николић је веровао да му са
мо даље усавршавање пружа мог ућност за успешну каријеру, а његову жељу и
потребу за образовањем оснажило је и одобрење родитеља да се упути у Беч.25
Разлози који су Јеврема Николића мотивисали да већу пажњу посвети школо
вању мушке деце стат усне су и економске природе. Школовање и усавршавање
мушке деце било је од велике важности за породицу која је желела да напре
дује на друштвеној лествици или да бар задржи стечену позицију. Пословно
усавршавање и образовање били су добар показатељ друштвеног престижа и
водеће позиције у локалној заједници и имали су великог утицаја на форми
рање слике о породици. Образовање је грађанском слоју у успону било нека
врста легитимације којом се могла потврдити припадност групи. Образовање
је било медијум модернизације и асимилације,26 али и прес удна мог ућност ин
дивид уа лног раста и сазревања појединаца.
му из Нат ал инаца, Рудн ика, Горњ ег Милановца, Краљ ева, Раж ња и Ниша (Збирк а
фотографија Историјс ког одељења, инв. бр. 5214/120, 121, 122, 123, 5208/72, 93, 4866,
Народн и музеј Краг ујевац).
24 Сачувана је Николићева преписка са пријатељима током боравка у Врњачкој Бањи у ав
густу 1907. године (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/17, 209, 210,
217, Народни музеј Крагујевац).
25 М. Шулц из Беча 7. јуна 1906. пише Светозару и обавештава га да је све спремно за његов
долазак и моли га да у Беч стигне до 30. јуна уз назнаку да га обавести о тачном времену
доласка (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/198, Народни музеј
Крагујевац). На основу разгледница које је добијао од родбине и пријатеља из Србије са
знајемо да је током наведене године боравио у Бечу ради стручног усавршавања (Збирка
фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5210/71, 76, 79, 83, 84, 5214/9, 86, 200, 220,
228, 229, 5270/41, Народни музеј Крагујевац).
26 Asman 2002, 93.
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Сл. 2 – Мих. Шулц Светозару Николићу, Беч 1906, Рекламна разгледница, инв. бр. 5214–198
Fig. 2 – Мih. Schulz to Svеtоzаr Nikоlić, Vienna 1906, advertising picture postcard, inv. No. 5214–198

Тих година, Беч је, уз вековн у традицију, са мноштвом идеја, као извори
ште свеж их и ориг иналних култ урних тенденција, постао и место где се са
одушевљењем неговала фотог рафија. То је била прилика да Николић, заљу
бљеник у фотог рафију, стекне фотог рафско образовање. Није утврђено коли
ко је стручно усавршавање могло да траје, али сиг урно да је Светозар после
боравка у Беч у добио мог ућност да примени стечена знања, комбин ујућ и их
са домаћ им посебностима.
Године 1907. Николић учествује на Балканској изложби у Лондон у чији је
циљ било приказивање култ урно-историјске прош лости зем ље, али и савре
меног ступња њеног развоја. Из сач уваних података сазнајемо да је Николић
излагао граверске и печаторезачке радове.27 Сач увана фотог рафија из Нико
лићеве заос тавштине доноси изглед вит рине у којој су под фирмом „Печато
резница Светозара Ј. Николића Краг ујевац“ приказани печати, али и разли
чити граверски предмети.28
До 1909. године, Светозар Николић је индивид уа, успешан у сегменти
ма живота који су друштвеним нормама вредновани као пожељни (стекао
27 Србија на Балканској изложби у Лондону 1907. године, 210.
28 У Збирци фотографија Историјског одељења Народног музеја Крагујевац под инв. бр.
5219 чува се фотографија на којој је приказана витрина са предметима које је Николић
излагао 1907. године у Лондону.
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је богатство, положај, знање и позиције
у локалној заједници). Као логичан след
ових животних догађаја наметала се и
женидба, јер је брачна и породична за
једница дож ивљавана као извориште
угледа и идентитета одраслих људи.29
Године 1909. упознаје Анк у Мил утино
вић, 30 ћерк у Ђорђа М. Мил утиновића,
среског званичника, и Анђелије из До
броводице.31 Из сач уваних извора са
знајемо да је 12. јула 1909. године кра
гујевачк и парох Михаи ло Јаковљевић
извршио брачни испит и да је венчање
обављено 23. авг уста исте године.32 Као
кум на венчању наведен је инд устрија
лац Чедомиљ Д. Павловић, а као стари
сват трговац Станко Вулетић.33 Лист за
трговачке и занатлијске огласе и рек ла
Сл. 3 – Предмети Светозара Ј. Николића
ме „Весник“, 15. авг уста 1909. године,
на Балканској изложби у Лондону 1907,
доноси позив породица Мил утиновић
инв. бр. 5219
и Николић рођацима и пријатељима да
Fig. 3 –Svеtоzаr Ј. Nikоlić’ possessions
at the Bаlkаn Exhibition, Lоndоn 1907,
прис уствују венчању њихове деце, Анке
inv. No. 5219
и Светозара, у недељу 23. авг уста, у Кра
гујевачкој старој црк ви.34 Судећ и према сач уваној преписци, Анка и Свето
зар убрзо након венчања одлазе на брачно путовање у Беч.35
29 Павићевић 2007, 59–60.
30 Лист за друштвене потребе „Задруга“ од 18. марта 1901. доноси оглас у коме се наводи:
„Гђица Анка Ђ. Милутиновићева, која је практиковала дуже времена код првих кројачи
ца, препоручује се поштованим госпођицама и госпођама за израду хаљина и др. по нај
новијем журналу“ („Задруга“, број 1, година I, 18. март 1901, Крагујевац, 2, ЗФ Н 6/1901,
Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац).
31 Анка и Светозар су се венчали убрзо после веридбе. Сачувано је шест разгледница из
Николићеве колекције са честиткама поводом веридбе (Збирка фотографија Историј
ског одељења, инв. бр. 5210/25, 41, 44, 56, 66, 70, Народни музеј Крагујевац). У заостав
штини Светозара Ј. Николића коју чува Народни музеј Крагујевац није сачувана нијед
на фотографија са венчања Анке и Светозара. Једна фотографија, према Николићевој
легенди, приказује венчане свеће (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр.
5209/9, Народни музеј Крагујевац).
32 Протокол за оглас брачно испитаних лица, Књига за уписивање и оглашавање брачно ис
питаних лица цркве крагујевачке 1901–1909, Стара крагујевачка црква, Крагујевац, 37.
33 Протокол за оглас брачно испитаних лица, Књига за уписивање и оглашавање брачно ис
питаних лица цркве крагујевачке 1901–1909, Стара крагујевачка црква, Крагујевац, 37.
34 Насловна страна листа „Весник“ доноси позивницу за венчање Анке Милутиновић и
Светозара Николића, 15. август 1909, Крагујевац (Збирка архивских докумената, инв.
бр. 3252/4, Народни музеј Крагујевац).
35 Анка и Светозар пишу 28. августа 1909. године из Беча Ђорђу Милутиновићу и обаве
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Анка и Светозар ће 1910.36 и 1913.37 године добити синове Првослава и
Драгослава, а 1922. године и ћерк у Браниславу.38 Иако су те године, због ро
ђења синова, исп уњене родитељским дуж ностима, Светозар је умео да нађе
времена за своју преок упацију – бављење фотог рафијом. Осим тога, у сло
бодним часовима занима се ловом39 и бицик лизмом, друж и се, пре свих, са
Чедомиљом Д. Павловићем, са којим је имао најваж није заједничке теме –
фотог рафију и лов, а из круга пријатеља изд вајају се још и Љубомир Пет
ковић, Спира П. Мијић, Лукас Самолеј, браћа Вулетић, Данило Риманоци.
Заједничка интересовања, норме опхо
ђења, стил дружења, заједничке вредно
сти и симболи били су својствени овим
младим, имућним, образованим акте
рима градског живота који су одиг рали
важ ну улог у у уобличавању грађанске
свести. Они су настојали да се прилагоде
савременим тековинама модерног света
и да одговоре модернизацијским изазо
вима новог доба. Као део урбане струк
туре, укључ ују се у промене и свесно и
активно боре за уобличавање свог јавног
и приватног живота.
Промене условљене убрзаним нау ч
ним и технолошким развојем, увођењем
нових средстава ком уникације, незау
стављивим процесом модернизације и
Сл. 4 – Анка и Светозар Ј. Николић,
европеизације, неминовно су утицале
1909, инв. бр. 5214–221
на свакодневиц у, а тиме и на приватност
Fig. 4 – Аnkа and Svеtоzаr Ј. Nikоlić,
1909, inv. No. 5214–221
појединца у првој половини 20. века. По
четак 20. века доноси и промене у схватањима приватности, њених видова,
граница, простора, често и смисла.40 На овом план у био је веома важан и ути
цај грађанског модела понашања, као и угледање на манире и мод у европских
узора. Раст материјалне сиг урности, доступност информација и култ урних
сад ржаја, увођење индивид уа лне покретљивости кориш ћењем бицик ла, по
бољшање општег квалитета живота које је створило услове за настанак сло

36
37
38
39
40

штавају га да су стигли и сместили се (Збирка фотографија Историјског одељења, инв.
бр. 5210/33, Народни музеј Крагујевац).
Регистар рођених 1886–1930, Стара крагујевачка црква.
Регистар рођених 1886–1930, Стара крагујевачка црква.
Потврда је разгледница, коју је Светозару Николићу послао брат Христифор 25. фебру
ара 1922. године из Метковића, на основу које сазнајемо о рођењу ћерке Браниславе
(Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5210/40, Народни музеј Крагујевац).
Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/5, Народни музеј Крагујевац.
Ристовић 2007, 8.
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бодног времена, кориш ћење радија и телефона41 – све су то чиниоци који су
утицали на освајање нових или промен у старих облика приватности. Исто
времено, они су били добар показатељ друштвеног успеха породице и кори
стан чинилац за разу мевање „породичне стратегије“.
Провођ ењ е времена у дружењу са пријатељима, у кафанама, у шетњ ама,
тј. у „докол иц и“, која је као тековина савременог нач ина живот а пос тајала
особ еност свакод невице, чин ило је оквир приватнос ти Светозара Никол и
ћа и њег ове пор од ице.
У боље стојећ их градских Срба крајем 19. и почетком 20. века развила се
и навика одлазака на излете. Излети су постали саставни репертоар људских
активности и прих ватају се као део нове градске култ уре. Окуп љањем род
бине и пријатеља на излетима остварују се заједничке успомене и облик ује
породични идентитет. О организованим излетима и забавама у Кош утњак у,
на Пиварском брд у, у Поскурицама и Грошници сведоче породичне фотог ра
фије.42 Данас стичемо утис ак да је нова разонода постала права „помама“ и да
је била важан саставни део приватности.

Сл. 5 – На излет у, око 1909, инв. бр. 5214–218
Fig. 5 – Outing, around 1909, inv. No. 5214–218
41 У попис у телефонских претплатника града Крагујевца за 1938. наведено је име Светоза
ра Николића, трговца, са сталном адресом у улици Краља Петра 75 и бројем телефона 47
(Вођ кроз Крагујевац 1938, 65, Збирка завичајне књиге и штампе, инв. бр. 129, Народни
музеј Крагујевац).
42 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5209/13, 14, 21, 30, 5214/94, 140, 141,
150, 218, Народни музеј Крагујевац.
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Осим професионалне активности, која представља цент рални стуб му
шког идентитета, једна од главних области приватности мушкарца с почет
ка 20. века је деловање кроз слободне активности. Организовање слободног
времена кроз слободан избор активности, које су одвојене од радних, поро
дичних и друштвених обавеза, било је условљено материјалном сиг урнош ћу
породице. Свакодневни живот, са обавезама оца и главе породице, подстакао
 атера, Савез ловачког
је пот ребу за чланством у удружењима – Клуб фотоа м
удружења Краг ујевац и Друштво велосипедиста, што је додатно уобличило
Николићев идентитет, лични и породични. Крај 19. и почетак 20. века био је
златно доба за овак ва удружења. У свет у који се убрзано мењао, нека од ових
удружења била су неоп ходан фактор друштвене кохезије. Истовремено, она
су постала један од елемената повезивања приватне и јавне сфере у живот у
мушкарца и целок упне породице, али и важан имп улс у дефинис ању новог
схватања о организацији дана, јасније него раније подељеног на време за рад
и време за доколиц у. Бицик лизам, лов, бављење фотог рафијом, постају сред
ства личне обнове и уздизања кроз слободне активности и истовремено ви
дови испољавања индивид уа лне приватности.
Једна од инстит уција образованог грађанина била је и приватна библио
тека.43 Књиге су биле део духовног инвентара добростојећег грађанина,44 ње
гов култ урни и образовни симбол. Светозар Николић је схватао значај кул
турног усавршавања. Две свеске, са упис аним називима књига и основним
подацима, на којима је отис ак печата Књижница Светозара Ј. Николића Кра
гујевац, сведоче да је Николић имао приватн у библиотек у.45 Окосниц у његове
библиот еке чине дела домаћ их аутора заједно са оновременом периодиком
из домена послова којима се бавио. Библиотека је обу х ватала најразличити
ја дела из области књижевности, историје, језика, политике и права, али и
дела која нам пружају информације о субјективним афинитетима Светоза
ра Николића. Поред дела аутора поп ут Иве Анд рића, Пет ра Кочића, Јакова
Игњатовића, Јанка Веселиновића, Бранислава Нушића, у библиотеци су се
налазила и дела Вука Караџића, Станоја Станојевића, Тихомира Ђорђеви
ћа, Слободана Јовановића, Стојана Новаковића, Веселина Чајкановића. Од
страних аутора у библиот еци су била заступ љена издања романа Шолохо
ва, Толстоја, Балзака, Золе, Чехова... Разноврсност наслова, као што су „Са
времена фотог рафија“ и „Трен утна фотог рафија“ Гвоздена М. Клајића, „Упут
43 О приватним библиотекама у 18. веку: Тимотијевић 2005, 744–750.
44 Орман за књиге као образовна инстит уција: Asman 2002, 126–127.
45 О величини библиотеке, као и о врсти књига које су се у њој налазиле, сазнајемо за
хваљујући сачуваним свескама. У попис у Светозара Ј. Николића, који је сам саставио,
наведено је укупно 1383 наслова разних књига и публикација. На свим књигама из Ни
колићеве заоставштине, које се чувају у Народном музеју Крагујевац, сигнирани су пе
чат и текст: „Књижница Светозара Ј. Николића Крагујевац број — “ (Збирка архивских
докумената, инв. бр. 3259, 3260, Народни музеј Крагујевац).
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за фотог рафис ање“, „Стрељачк и гласник“, „Аутомобил“, „Радио“, „Ловац“ и
„Велосипедист“, показује да је интересовање Светозара Николића било врло
широко. Оно се није заустављало само на заступ љености књига и периодике
из домена послова којима се бавио,46 већ је обу х ватало и акт уелне проблеме.
Прис уство правних и политичк их аката сведочи о теж њи Николића да се
упозна с основним питањима, правном и политичком организацијом држа
ве.47 Николићева лична библиотека обу х ватала је и верске часописе и распра
ве, све значајне новине које су излазиле у Краг ујевц у, као и речнике, историј
ске атласе и мапе разних држава. Претпоставља се да је библиот ек у сак упио
и ради образовања и разоноде чланова породице. Библиотека на тај начин
постаје инстит уција учења, али и окосница идентитета не само за оца, већ и
за његову дец у. Она је део индивид уа лне, а потом и породичне биог рафије.
У ратним годинама Николић је мобилис ан и активно учествује у Балкан
ским ратовима и у Првом светском рат у.48 Одвојеност од породице трајала је
са мањим прек идима готово шест година (1912–1918). Из тог периода сач ува
на је Николићева преписка са супругом Анком која приватности даје посеб
ну димензију. У њиховој обимној преписци главне теме су брига за дец у, као
и вести о војним дешавањима и здравственим проблемима.49
По завршетк у рата, послови Николића одводе у унут рашњост Краљеви
не СХС, 50 али и у стране зем ље и градове, 51 где ступа у додир са светом друга
46 Међу насловима из домена послова којима се Николић бавио налазили су се: „Наука о
трговини“, „Трговачка кореспонденција“, „Трговачко књиговодство“, „Историја тргови
не“, „Еснафи“, „Трговачки гласник“ (Списак књига I, Списак књига II, Збирка архивских
докумeната, инв. бр. 3259, 3260, Народни музеј Крагујевац).
47 Николићева библиотека обу хватала је дела из области права и политике: „Устројство
судова“, „Збирка о праву“, „Грађанске дужности и права“, „Устројство војске“, „Закон о
војној администрацији“, „Грађански законик“, „Зборник закона и уредаба“, „Прва година
новог устава“ (Списак књига I, Списак књига II, Збирка архивских докумената, инв. бр.
3259, 3260, Народни музеј Крагујевац).
48 Носилац је сребрне медаље за храброст и ревносну службу у ратовима за ослобођење
Старе Србије и Македоније (XI пешадијски пук „Карађорђе“). Погледати: „Полет“ бр. 48,
година VI, Крагујевац 22. јун 1914, 2–3 (Збирка Завичајне књиге и штампе, инв. бр. 1186,
Народни музеј Крагујевац; Вујичић 1999, 343).
49 Из сачуваних података сазнајемо да се Николић током јануара и фебруар
 а 1913. године
налазио на положајима у Митровици, током јесени 1914. године у Рогатици и Јагодинхану код Вишеграда, у том тренутку на територији K und K монархије, у периоду од
октобра до децембра 1914. године налазио се у Ужицу, одакле пише супрузи и синови
ма (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/13, 189, 5270/6, 4761/11, 16,
5210/1, 2, 19, 20, 46, 51, 5214/133, 5210/3, 38, 57, Народни музеј Крагујевац).
50 У Збирци архивских докумената Народног музеја Крагујевац чува се Путовница бр. 92,
издата 1. марта 1923. на име трговца Светозара Ј. Николића, којом му се одобрава кре
тање по унутрашњости Краљевине СХС (Збирка архивских докумената, инв. бр. 3252/3,
Народни музеј Крагујевац).
51 На основу сачуваних разгледница сазнајемо да је 30. августа и 8. септембра 1919. године
боравио у Бечу, током септембра пише Анки и деци из Женеве, а 13. октобра 1919. из
Фелдкирха (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5210/12, 34, 5210/4, 36,
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чијим од оног из којег је долазио. Са тих путовања доноси не само робу, већ и
нове идеје, сазнања, обичаје и навике.
Од 1920-их год ина, па све до Друг ог
светс ког рат а, Свет оз ар Никол ић је изу з ет
но акт иван, заок уп љен орг ан из ац ион им по
словима око радњ е. У Путовођи кроз Кра
гујевац из 1925. год ине, који донос и спис ак
свих трг овачк их, занатс ких и инд ус триј
ских преду з ећа у Краг ујевц у, наведена је ње
гова мех ан ичарс ка радњ а у Главној улиц и. 52
Као мех ан ичар обављао је разне послове, од
поп равк и велос ипеда, елект ричарс ких ра
дова до прец изномех ан ичарс ких послова.
У својој радњи бавио се продајом шиваћ их
маш ина, 53 велос ипедс ких делова, телеф она,
штамбиљ а и печат а. 54 Податке о рад у Све
тозара Никол ића налазимо и у новинс ким
оглас има. Уочи Друг ог светс ког рат а, неза
вис ни и инф ормат ивн и лист за друш твена
пит ањ а Краг ујевца „Одјек Шумад ије“, током
децембра 1940. и почетком јан уара 1941. го
дине, донос и оглас е о делатнос ти Никол иће
ве мех ан ичарс ке радњ е. У првом оглас у од 7.
Сл. 6 – Анка Николић са децом,
децембра 1940. год ине, који се у истоветном
око 1924, инв. бр. 5214–220
обл ик у и сад рж ају понавља у нар една три
Fig. 6 – Аnkа Nikоlić with her children,
броја, Светозар Никол ић препоруч ује сво
around 1924, inv. No. 5214–220
ју радњу, ист ич ућ и да располаже најновијим
модел има „телефункен“ рад ио апарат а, а нуд и и „стручн у оправк у рад ио
апарат а, шиваћ их и пис аћ их маш ина свих фабрик ат а, као и свег а осталог а
што у делок руг радњ е долази“. 55
39, 5210/17, Народни музеј Крагујевац).
52 „Путовођа кроз Крагујевац“, уредио Бож. Ст. Анђелковић, Крагујевац 1925, 84 (Збирка
завичајне књиге и штампе, инв. бр. 1716, Народни музеј Крагујевац).
53 Сачувани су рекламни огласи из радње Светозара Николића за продају шиваћих маши
на: „Главни заступник за Крагујевац С. Ј. Николић, Крагујевац, Веста шиваће машине
Најсавршеније су и најиздржљивије шиваће машине данашњ. времена, Продаја на ме
сечне отплате а за готово велики попуст“ (Збирка фотографија Историјског одељења,
инв. бр. 5208/82, 83, 84, 85, 86, 87, Народни музеј Крагујевац).
54 Две фотографије Кречана у Сабанти и Чесма у Дивостину на полеђини имају сигниран
печат и текст: „Светозар Ј. Николић – Крагујевац – Велосипед. делови Телефона штем
била Печата“ (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5217, 5216, Народни
музеј Крагујевац).
55 „Одјек Шумад ије“, број 48, год ина IV, 7. децембар 1940, Краг ујевац, 4; број 49, год ина
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Најдража преокупација – фотографија
Свакодневно, приватно и историјско
на фотографијама Светозара Ј. Николића
Српско грађанско друштво на почетку 20. века прихвата под западноевроп
ским утицајем нове форме друштвеног живота, одржавајући при томе наслеђе
ни систем вредности и све битне елементе традиционализма. Изградња новог
система култ урних и животних вредности грађана условљава обликовање новог
култ урног модела понашања. Прихватање новина говори о променама у дру
штвеним схватањима и о новим вредностима преузетим од европских узора.
Са сменом идеол ошких, култ урних и друштвених модела на почетку 20.
века, имућни и образовани актери градског живота могли су да постављају
сопствене стандарде, прилагођавајући их све више западноевропском грађан
ском модел у понашања. Они покушавају да преобликују свакодневицу новом
организацијом времена, али и сећања. Као што је од шездесетих година 19. века
омиљена грађанска пракса било обликовање породичних албума са фотогра
фијама,56 тако се почетком 20. века нег ује култ очувања најразноврснијих су
венира сећања, споменара, дневника, писама, али и честитки и разгледница.57
Између осталог, то је доприносило истицању сопственог идентитета и јачању
индивид уа лности.58 Различити су разлози који су мотивисали поједине поро
дице да их обликују. Једни су стат усне, а други емоционалне природе. Поп ут
дневника, писама, мемоар
 а, и албум постаје предмет-реликвија који има моћ
да подсети на пријатељства, лепе тренутке, драге људе, добре године.59 Исто
времено представља и један од сегмената у стварању слике о породици, ука
зујући на њен друштвени стат ус и животни стил. Албуми тако постају важни
симболи визуелног идентитета породице, њене колективне, али и индивид у
алне приватности. Они учествују у чувању породичне историје и сећања и по
стају моћан показатељ индивид уа лног, породичног, верског и професион
 алног
идентитета. Породично сећање представља симболичну димензију породич
них веза и међу грађанском класом преносило се буд ућим генерацијама при
лагођено околностима модерног доба.

56
57
58
59
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IV, 15. децембар 1940, Краг ујевац, 4; број 50, год ина IV, 22. децембар 1940, Краг ујевац,
4, Збирк а завичајне књиге и штампе, инв. бр. 1163; „Одјек Шумад ије“, број 2, год ина
V, 7. јан уар 1941, Краг ујевац, 4, Збирк а завичајне књиге и штампе, инв. бр. 1164, На
родн и музеј Краг ујевац.
Тодић 2006, 529.
Прикладни хобији, попут сакупљања разгледница, добро су се уклапали у остале отмене
активности припадника грађанске класе (Holand 2006, 171).
О приватној преписци у 18. веку: Тимотијевић 2006, 339–357; Тимотијевић 2011, 257–
261. О навици писања дневника, мемоар
 а и аутобиографија, као и о великој моди албума
споменара: Корбен 2003, 369–372; Гулмо 2002, 341–344.
Ренам 2002, 192.
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У друштвеном окружењу, у којем постоји теж ња да се наметн у вредности
непрек идне промене, новине и модерности, јавља се пот реба породице да се
нек и трен уци и моменти изд воје и сач увају у сећању. Успомене на те трен утке
касније су само пробране и послагане у албуме. Тако су појединачне успоме
не уврштене у приватне збирке 60.
У албумима Светозара Николића, напоредо са његовим ауторским, по
родичним и фотог рафијама људи са којима је породица била у пријатељским
или пословним односима, наш ле су се разгледнице и честитке. Не можемо
бити сасвим сиг урни да су албуми аутентична и оригинална колекција.61 Су
дећ и према садашњем сад ржају, зак ључ ујемо да су број и распоред фотог ра
фија и разгледница били подлож ни променама. Како су албуми Светозара Ј.
Николића пок лоњени Народном музеју Краг ујевац 1967. године, не можемо
са сиг урнош ћу утврдити да ли је он направио организацију у њима или су то
учинили његови синови.
Осамдес ет их и деведес ет их год ина 19. век а фотог рафс ка технолог ија
се усавршава и фот ог рафс ки пос тупак поједнос тављује, што довод и до све
већег интер ес овањ а за фот ог рафију која пос таје прис тупачна и обичном
човек у. Историју фот ог рафије, у период у до Првог светс ког рат а, обележ и
ће успон аматерс ког пок рет а. Аматерс ка фотог рафија укин уће проф ес ио 
налног пос редн ик а, олакшаће рит уа л позирањ а, шир ом ће отворит и врат а
приватног живот а пред објект ивом који вол и инт имн у слик у.62 Аматерима
је фотог рафија усп утно зан имањ е или хоби. Они су инс пирац ију траж ил и
у трен утк у, у сит уа ц
 ијама и према трен утном интер ес овању. У њиховим
оствар ењима пос тигн ут а је равнотеж а сад ржаја и форме, њихове визур е
су неф ормалне, теме и мот иви разноврс ни и блис ки свакод невном живот у.
Фотог рафије су им спонт ане и ненамеш тене белеш ке свакод невице. У кра
гујевачкој фотог рафији тог времена нас тају снимц и животн их сит уа ц
 ија
лишен и стер ео т ипа проф ес ионалног снимањ а. 63 Нос иоц
 и так вих тенден
ција бил и су Свет оз ар Ј. Никол ић, Љуб ом ир Петковић, Чедом иљ Павловић
Бојаџ ић – имућн и, образован и људ и, који су се пор ед редовн их зан имањ а
бавил и и фотог рафијом. Према броју сач уван их фотог рафија зао с тавш тина
Светозара Ј. Никол ића знатно превазилази дела друг их краг ујевачк их фо
тог рафа аматера, њег ових савремен ик а.
И поред великог броја фотог рафа аматера у српској фотог рафији прве
половине 20. века мали је број сач уваних оригиналних дела. Фотог рафије
Светозара Ј. Николића представљају изу з етн у колекцију аматерске фотог ра
фије која у великој мери открива копрене и тумачи дух прве половине 20. ве
ка у Краг ујевц у. Остаје непознато под чијим утицајем се Николић заинтере
60
61
62
63

О приватним збиркама у 19. веку: Корбен 2003, 399–401.
О приватним фотографским албумима двадесетог века: Тодић 2007, 29–30.
Корбен 2003, 344.
Минић, Михајловић 1989, 21.
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совао за фотог рафију и од кога добија прва практична знања. Тешко је тачно
одредити трен утак када је почео да фотог рафише, али претпостављамо да га
је на то подстак ло оснивање Клуба фотоа матера у Краг ујевц у 1904. године.64
Први аспект Никол ићевог значаја у облас ти фотог рафс ког стварала
штва оствар ен је у прод укт ивнос ти и вит алнос ти продора у све сегменте
живот а. Чак и у сферама живот а у које проф ес ионална фотог рафија ретко
прод ир е, траж ио је и налазио меру прис тупачнос ти и ком ун ик ат ивнос ти.
Њег ове фот ог рафије сведоче о дух у времена, историјс ким и друш твен им
околнос тима у Краг ујевц у на почетк у 20. век а. Карактерис тично је да је на
готово свим њег овим фот ог рафијама у првом план у човек. Сач уване фото
графије указују и на шир ок а тематс ка интер ес овањ а самог аутора. Никол ић
је снимао чланове своје пор од ице, пријатељ е и познан ике, људе са којима је
проф ес ионално сарађивао, у прир од и, са вид љивим амбијентом, као и спон
тане сцене са излет а велос ипед ис та, 65 из лова, 66 са берб е грож ђа, 67 вашара, 68
клизањ а 69... Такођ е, снима Краг ујевац, свакод невна и изванр една дог ађ ањ а
(првомајс ки мит инг,70 пож ар,71 поп лаву,72 свадбу 73). У њег овој зао с тавш ти

64 Континуирано, током марта и априла 1904. године, „Јавност“ доноси вести о раду Клуба
фотоаматера. „Јавност“ 11. марта објављује вест о формирању клуба и дат уму одржа
вања првог предавања. Наредни бројеви часописа обавештавају Крагујевчане о дат уми
ма одржавања предавања Фотографског друштва у просторијама Крагујевачке гимназије.
Последња вест о раду Фотографског друштва објављена је 29. априла 1904. године када је
упућен позив члановима клуба који би желели да набаве фотографски апарат да дођу 2.
маја у Гимназију. О формирању Клуба фотоаматера и првим предавањима у сали Кра
гујевачке гимназије погледати: „Јавност“, бројеви: 84 од 11. марта, 86 од 18. марта, 91 од 4.
априла, 94 од 15. априла, 95 од 18. априла, 98 од 29. априла и 99 од 2. маја 1904, година II,
Крагујевац, Збирка завичајне књиге и штампе, инв. бр. 783, Народни музеј Крагујевац.
65 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 2758, 2759, 4766, 2756, 1851, На
родни музеј Крагујевац. Фотографију под инв. бр. 2758, која приказује петориц у му
шкараца са бициклима (међу њима су и Светозар Ј. Николић и Љубомир Петковић),
налазимо и у албуму који је припадао Љубомиру Петковићу, а од 2007. године се чу
ва у Народном музеју Крагујевац (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр.
5264/65, Народни музеј Крагујевац).
66 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5214/5, 5215/14, Народни музеј
Крагујевац.
67 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5211/22, 5215/85, Народни музеј Кра
гујевац; Збирка фотографија, К 1 II 51–1, 51–2, 51–3, 51–4, Историјски архив Шумадије.
68 Збирка фотографија, К 1 II 50, Историјски архив Шумадије.
69 Збирка фотографија, К 1, II 52–1, 52–2, 52–3, 62–4, Историјски архив Шумадије.
70 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 528, Народни музеј Крагујевац.
71 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 4755, 2766, 2767, 2754, 2765, Народ
ни музеј Крагујевац.
72 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 1845, 2761, 2772, Народни музеј
Крагујевац.
73 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 5215/1, инв. бр. 5209/69, 70, Народни
музеј Крагујевац.
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ни је и већ и број фот ог рафија соц ијалне темат ике,74 а ту су и фот ог рафије из
 ица Војнотехничког завода 75 које остављају утис ак анг ажованос ти,
рад ион
обавеш тенос ти, пок ретљивос ти и инф орм ис анос ти самог аутора. Тематс ки
разноврс не, са аутент ичном атмосф ер ом, фотог рафије оживљавају момен
те и лица из живот а стар ог Краг ујевца. Дешавањ а у град у, снимц и објек ат а,
порт рет и наш их знан их и незнан их предак а имају упечатљив, реп резен
тат иван израз на Никол ићевим фот ог рафијама. Њег ова фотог рафс ка зао 
ставш тина предс тавља зан им љиву разгледн иц у Краг ујевца, града у којем је
живео и рад ио, али и бог ат у визуелн у и док умент арн у хрон ик у о људ има и
дог ађ ајима у Краг ујевц у. Овим се, међут им, не исц рп љује тематс ки оквир
њег овог фотог рафс ког рада.

Сл. 7 – На излет у у Поскурицама, око 1909, инв. бр. 5209–30
Fig. 7 – Outing to Pоskurice, around 1909, inv. No. 5209–30

Све веће занимање за локалне и породичне приче, историју породице и
историју свакодневног живота, пруж ило је нови значај личним и породич
ним фотог рафијама као историјским док ументима.76 Велик и део Николи
ћевих фотог рафских албума поп униле су личне и породичне фотог рафије,77
74 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 4752, Народни музеј Крагујевац.
75 Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр. 2742, 2743, 2745, Народни музеј
Крагујевац.
76 Holand 2006, 157–158.
77 О односу између „приватних“, „личних“ и „породичних“ фотографија: Holand 2006, 155–159.
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које представљају важан сегмент у констит уис ању индивид уа лног и поро
дичног идентитета, као и породичне меморије. Албуми тако постају сведоци
у цент ру породичног живота, место за арх ивирање и сећање, лично и колек
тивно. Николић је без прис уства професионалног фотог рафа забележ ио мно
ге значајне трен утке које је проводио са породицом, у дворишту, на излетима,
у природи, на улици... Тиме прилике, начини и места у којима фотог рафише
постају још разноврснији. У Николићевим албумима налазимо фотог рафи
је које бележе пролазна и краткот рајна иск уства путовања, која су понекад
подразумевала мале раздаљине, поп ут одласка у шетњу на Пиварско брдо
или излета у Поскурице, Кош утњак и Грошниц у. Такође, фотог рафије нам
пружају информације о личним афинитетима Светозара и чланова његове
породице, поп ут одлазака на бицик листичке туре78 и у лов. Истакн уто место
на страницама породичних албума 20. века зау зеле су фотог рафије деце, ко
је се сак уп љају, слаж у и чувају, али и шаљу родбини и пријатељима у форми
разгледница и честитк и.79 Истицање дечје посебности одређује ново место
детета у породици и широј заједници, а самим тим и „почасно“ место у поро
дичним албумима. На основу сач уваних породичних фотог рафија зак ључ у
јемо да су омиљени Николићеви мотиви били моменти из животног цик лус а
(рођење, свадба) и слике култ урно-забавног и спортског живота (кафане, из
лети, путовања, бицик листичке туре, лов). То су жанровски мотиви и гене
рални симболи у време успона аматерског фотог рафског покрета на почетк у
20. века. Мотиви из приватног живота осликавају Николићев сензибилитет
и укус, а истовремено су и показатељ преображаја и промена друштва с по
четка 20. века. Заједничк и именитељ Николићевих породичних фотог рафија
је атмосфера интимности, спокоја, неж ности и ушушканости. Фотог рафије
постају тачке оријентације у свакодневном породичном окружењу. Помоћу
њих породица се сећа одмора, излета, одлазака у бању, етапа из породичног
и професионалног живота. Оне стално подсећају на социјалн у мреж у и круг
пријатеља. Истовремено, фотог рафије откривају социјални идентитет, пута
ње и развој породичног и професионалног живота.
Име Свет оз ара Никол ића пом ињ е се у кат алог у прве фотог рафс ке из
ложбе, коју је орг ан изовало Српс ко геог рафс ко друш тво 1911. год ине у Бео 
град у, на којој је прик аз ао „слике“ из Краг ујевца и Свилајнца после поп ла
ве 1910. год ине.80 И текст у „Новој искри“ из март а 1911. год ине сведоч и о
учеш ћу Свет оз ара Никол ића на изложби одржаној 19. и 20. фебруара у сал и
78 О излетима крагујевачких велосипедиста погледати: „Задруга“, број 5, година I, 19. април
1901, Крагујевац, 3; „Нова задруга“, број 16, година I, 21. јун 1901, Крагујевац, 2; број 17,
година I, 24. јун 1901, Крагујевац, 2, ЗФ Н 6/1901, ЗФ Н 7/1901 а, Народна библиотека
„Вук Караџић“ Крагујевац.
79 Фотографија детета постала је средишња икона породичног живота (Holand 2006, 192;
Тодић 2007, 30–37).
80 Погледати: Прва фотографска изложба Српског географског друштва 1911, 4–5.
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Сл. 8 – Велосипедисти, око 1910, инв. бр. 2758
Fig. 8 – Cyclists, around 1910, inv. No. 2758

Геог рафс ког завода Универзитет а у Беог рад у. 81
Опредељење за ратн у фотог рафију подстак ли су сами ратни догађаји
1912–1918. године. И сам учесник Балканских ратова и Првог светског ра
та, забележ ио је дешавања у околини Мит ровице и Звечана.82 То су групне и
појединачне фотог рафије. На нек има је и сам Николић, што говори да их је
према његовим упутствима неко друг и снимио. Ратне фотог рафије не бележе
сам ток борбе, већ догађаје око ње – одмор српских војника, њихове свако
дневне активности, важ није свечаности, места кроз која су пролазили.
После 1914. год ине, Свет оз ар Никол ић се или не бави фотог рафијом све
до 1936. год ине када фот ог рафише Вит ановац и њег ове житељ е, 83 или њег о
ва дела из тог периода нис у сач увана.
У фотог рафском рад у је био стручан, свестран и прод уктиван, и током
81 „Нова искра“, број 3, година X, март 1911, Београд, 94.
82 Збирк а фот ог раф иј а Истор ијс ког одељ ењ а, инв. бр. 5207, 4761, Нар одн и муз еј
Краг уј ев ац.
83 Известан број фотографија у албумима Светозара Ј. Николића сликан је у Витановцу
у периоду од 1936. до 1939. године (Збирка фотографија Историјског одељења, инв. бр.
5212 и 5213, Народни музеј Крагујевац).
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Сл. 9 – Љубомир Петковић Светозару Ј. Николићу, Врњци 1909, инв. бр. 5214–202
Fig. 9 – Ljubоmir Pеtkоvić to Svеtоzаr Ј. Nikоlić, Vrnjci 1909, inv. No. 5214–202

десетак година пуне стваралачке преду з им љивости дао је вредна дела, пре
свега док ументарног значаја за проу чавање прош лости Краг ујевца. Сус рет са
његовим фотог рафијама пружа поглед на део историје Краг ујевца. Мотиви и
поруке старих фотог рафија, гледани очима савременог сензибилитета, чине
заједничк и рукопис којим се испис ује контин уитет живљења у Краг ујевц у
првих деценија 20. века. Николићеве фотог рафије су упечатљив, помало се
тан сведок богатог и шароликог живота Краг ујевца, Краг ујевчана и оних љу
ди који су долазили у ову варош и учествовали у њеном живот у.
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Bojana TOPALOVIĆ
National Museum, Kragujevac
INDIVIDUAL AND FAMILY IDENTITY BUILDING –
PHOTOGRAPHS AND WRITTEN MATERIAL OF SVETOZAR J. NIKOLIĆ
– Summary –
The social and cultural history of Kragujevac from the first half of the 20th century records the
name of Svetozar J. Nikolić who promoted amateur photography development, leaving behind an
imposing collection of photographs. He was a mechanic, a merchant, an engraver and a seal maker.
Most of all he was an active participant in the Kragujevac social life as a member of the Amateur
Photographers Club, The Cycling Society and the Federal Hunters Association. He was a colleague,
a friend and a godfather to many distinguished figures of Kragujevac, who had outstanding roles in
the city’s social and economic life and who in various ways contributed to a spiritual profile of the
place: Čedomilj Pavlović Bojadžić, Ljubomir Petković, Spira P. Mijić, Lukas Samolej, etc.
The Svetozar J. Nikolić’s written material and photographs constitute a significant and valuable
testimony, including his first business and pleasure trips, the period of his easy-going life of a bac
helor, then having a family, the coming of children, active participation in the Balkan wars and the
First World War, then a period of tranquil and harmonious life in the 1920s and 1930s. At first, we
fi rmation, recognising his role in the
see a young and rich man with a desire for advancement and af
Kragujevac social life. At the end, we see a successful and distinguished man who celebrated nature
and peace, praising family as the greatest treasure.
The Svetozar J. Nikolić’s life was changeable, sometimes quite active, sometimes not so much;
at times tranquillity, peace and relaxation were dominant, then helplessness, sorrow and nostalgia
overpowered. Depending on the moment and the given circumstances, we see Nikolić as a man who
acts according to a fixed schedule, focused on his family, taking over the duties of a provider and a
protector; then there are times when he is relaxed, at rest, absorbed in his hobbies. On the one hand,
we can follow Nikolić in his endeavours to build up his own identity, on the other, we discover his
desire to be identified with his family and for family gatherings, as an ideal of common welfare. As a
passionate family man, as well as someone who enjoys social gatherings with friends, photography, his
own library, natural beauties and countryside in equal measure, Nikolić possessed the aspirations and
ideals of a 20th century man. Trips, outings, specialisations abroad, memberships in various associati
ons, a private library – are all part of his cultural self-determination and a characteristic of his identity.
The photographs left as part of the Svetozar J. Nikolić’s legacy are interesting for their aged co
lour, as an old-fashioned couture and the charm of the times past, even as a natural and spontaneous
expression of the psychology of that time. However, they were kept and sorted in family albums for
personal use. Nikolić’s amateur pictures were a fresh breeze in the 20th century Kragujevac photo
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graphy. An image of a safe and cosy home on a family patron saint’s day, on the day a child was bap
tised, some escapes into the countryside, close relatives and friends groups, joint celebrations –are
all kept in the Nikolić’s photos. They are a testimony to tight relationships and companionship, to
happiness and pleasure, but also an evidence of a wish to remember and even restore the feeling. La
ter on, the memories were sorted out and placed in albums.
On closer inspection of the photos and the written material, we discover precious and useful
information. They provide us with a valuable insight in the Nikolić’s social stand, lifestyle and details
about his interests, desires and ambitions. Thus, the Svetozar Nikolić’s legacy becomes an irreplacea
ble source in understanding his extraordinary personality, even his more intimate side. Furthermore,
his unique photographs draw us a clear picture of his versatile talents and interests.
Key words: Kragujevac, legacy, identity, history of private life, photographs, written material.
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Ана МИЛОШЕВИЋ
Народни музеј у Смедеревској Паланци

„АРХАНЂЕО МИХАИЛО УЗИМА БОГАТАШЕВУ ДУШУ“
СА СЕВЕРНИХ ДВЕРИ ИКОНОСТАСА ЦРКВЕ
СВЕТОГ ИЛИЈЕ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ
Апстракт: Сцена Арханђео Михаило узима богаташеву душу представљена је на се
верним дверима иконостаса цркве Светог Илије у Смедеревској Паланци. Она у себи
обједињава више иконографских типова везаних за Арханђела Михаила – ратника,
тријумфатора, водича и мерача људских душа, илуструјући истовремено јеванђеоску
параболу о безумном богаташу. Ова сцена есхатолошког карактера имала је морализа
торско-дидактичку функцију која у потпуности одражава социјалне и економске при
лике у Србији у првим деценијама по стицању самосталности. Популарности и иконо
графској формулацији сцене Арханђео Михаило узима богаташеву душу допринели су
јужнобалкански и бугарски зографи, као и светогорска графика.
Кључне речи: Арханђео Михаи ло, безумни богаташ, зографско слик арство, црква
Светог Илије.

Црква Светог Илије у Смедеревској Паланци је подигнута 1827. године у
средишту тадашње вароши, док је иконостас завршен 1830. године. Четири пре
стоне иконе насликане су 1828. године захваљујући ктиторству кнеза Милоша,
а остатак иконостасне преграде комплетиран је две године касније, вероватно
уз помоћ прилога имућнијих житеља Паланке.1 Иконостас је настао у радио
ници Јована Стеријевића – Јање Молера који је насликао Христа, Богородицу,
Јована Крститеља и Светог Николу. Остале иконе приписиване су зографу који
је идентификован као Анастас Константиновић.2 Пажљиво ишчитавање натпи
1

2

На престоној икони Јована Крститеља се види приложнички натпис и година, а из доку
ментације се зна да су на иконама Исуса Христа и Светог Николе постојали слични нат
писи са годином 1828 (Прокић 1970, непагинирано). Ктиторски натпис и година 1830.
могу се ишчитати на царским дверима, док на бочним дверима, престоној икони Светог
Илије, икони Св. Мине, Виктора и Викентија из апостолског реда, као и на Крсту Распе
ћа срећемо само 1830. годину (Милошевић 2006, 94, 102, 104, 127, 131).
Вујовић 1973, 286; Вујовић 1986, 263. Ова атрибуција преузета је и у каснијим радовима.
Видети: Милошевић 2006, 57–59.
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са са северних двери цркве у Рипњу (сл.
1), на основу којих су због сличности,
истом зографу атрибуиране и паланачке
бочне двери, показује да их је 18. фебру
ара 1830. насликао „недостојни“ Кон
стантин М(?)итолиотис.3 Сликарски ру
копис овог потпуно непознатог мајстора
тешко је издвојити из стила радионице,
па самим тим и пратити његов даљи рад,
али је сигурно да припада кругу зографа
блиских Јањи Молеру, Михајлу Констан
тиновићу, зографу Анастас у.
Поменути зографи припадају рела
тивно кохерентној групи која делује на
тлу Србије у првој половини 19. века, а
коју чине појединци и сликарске дружи
не са територија данашње Македоније,
Грчке, Албаније, Бугарске. Припадност
култ урном моделу, у оквиру којег је пра
вославна црква функционисала веко
вима у Отоманској империји и који се
поклапа са јурисдикцијом Васељенске
патријаршије, условила је основне карак
теристике „зографског модела сликар
ства“: препознатљиву ликовну поетику,
стандардизован иконографски реперто
Сл. 1 – Арханђео Михаило,
ар, ретроспективан однос према тради
Константин М(?)итолиотис, црква Свете
цији, коришћење предложака.4 Овакво
Тројице, Рипањ, 1830, северне двери
сликарство представљало је наставак
иконостаса (фотографија: Тања Вићентић)
ли
ковних поетика доминантних у грч
Fig. 1 – Archangel Michael, Constantine
ком
сликарству 17. и 18. века које се могу
M(?)itoliotis, the Holy Trinity Church,
Ripanj, 1830, altar screen north door
описати као компромисна струја између
(photo: Tanja Vicentić)
традиционалних схватања које илуструје
Ерминија Дионисија из Фурне5 и новог поим
 ања религиозне слике насталог под
западноевропским утицајима, које је било раширено на јонским острвима под
3
4
5
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1830 ε(κ)θελιωθη δια χειρος αναξα(σιυ) κωνξανθινυ μ(σ?)ητολιωθης εν μηνι φαιβρυαριυ
(φεβρουαριου) :18: Натпис се налази на црвеној траци испод Арханђела Михаила, а из
над предс таве Хада.
Makuljević 2004, 383–396.
У Ерминији Дионисије из Фурне се као узор истиче сликарство Манојла Панселина, со
лунског сликара с почетка XIV века (Hetherington 1974, 2). У исто време овај приручник
потврђује неке стандардне иконографске формуле које је у фреско ансамбле у више све
тогорских манастира увео Теофан Крићанин.
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млетачком влашћу.6 Сликари зографи доне
ли су са собом неке карактеристичне сижее
који одражавају верске, али још и више со
цио-политичке, па и економске прилике у
којима је православно становништво функ
ционисало почетком 19. века у Отоманском
царству. Једна од таквих тема је Арханђео
Михаило узима богаташеву душу из цркве
Светог Илије у Смедеревској Паланци.
У цркви Светог Илије, на северним две
рима иконостаса, Арханђео Михаило (
) је приказан као кри
лати младић, дуге смеђе таласасте косе пове
зане траком, у полупрофилу, благо окренут
на леву страну. Он на себи има златан оклоп,
преко кога на грудима украсне траке фор
мирају облик крста. Тамно зелени хитон
му сеже до колена. У десној руци држи мач
којим се спрема да прободе лежећу људску
фигуру. Јарко црвени дуги огртач у круп
ним наборима, усковитлан је и пребачен
преко Aрханђеловог рамена. У левој руци
држи теразије са којих виси људска душа,
у форми мале наге људске фигуре коју Aр
ханђео држи за кос у заједно са теразијама.
Теразије имају два таса – један са бисером и
други на који је окачен демон. Арханђео са
обе ноге стоји на људској фигури која лежи
на правоугаоном, једноставном одру са ја
стуком под главом. Човек има смеђу кос у
Сл. 2 – Арханђео Михаило, Константин
М(?)итолиотис, црква Светог Илије, С.
и браду, затворених је очију и десну руку
Паланка, 1830, северне двери иконостаса
држи на грудима. Одмах до његове главе су
(фотографија: Републички завод за
две женске фигуре у ставу жаљења, као и
заштиту споменика културе Београд)
два демона, од којих један у рукама држи
Fig. 2 – Archangel Michael, Constantine
врећу са новцем и штап којим вуче за ногу M(?)itoliotis, the St Elijah’s Church, S. Palanka,
душу коју Арханђео Михаило држи. Дру 1830, altar screen north door (photo: Republic
Institute for the Protection of Cultural
ги демон у руци има свитак са текстом на
Monuments, Belgrade)
грчком језику. У позадини је сликана архи
тектонска кулиса. Сферне троугласте површине у угловима двери украшене су
цветним орнаментом. У левом доњем углу је година 1830 (сл. 2).
6

М. Chadzidakis 1969, 710.
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У византијском зидном сликарству Арханђео Михаи ло се приказује на
уласку у храм, у војничкој опреми и са мачем у руци. У Ерминији Дионисија
из Фурне наводе се стихови који прате представу Арханђела са исуканим ма
чем и који упозоравају смртнике који су живели испразно и лењо и који не
журе да се покају, да не додирују капију неба, јер је он у склад у са древном
заповеш ћу постављен за чувара Едена.7 Следећ и исту симболичко-апот ро
пејску логик у, Арх анђео Мих аи ло се са улаза у храм преселио на бочна врата
иконостас а. У склад у са симболичк им тумачењем иконостас а као прочеља
Небеског Јерус алима, на бочним дверима су сликани анђели који према От
кривењу Јовановом стражаре на његовим вратима.8 Иконог рафија арханђела
на бочним дверима православних иконостас а, нарочито на територији Укра
јине и северне Русије, постала је уобичајена у 17. и 18. век у.9 На иконостасима
цркава који су следили барокно-класицистичк у пикторалн у пое тик у, на те
риторији Карловаче мит рополије, а касније и у ослобођеној Србији, предста
ве Aрханђела Михаи ла и Гаврила, на северним и јуж ним дверима, или једног
од арханђела и једног арх иђакона, биле су веома честе.10 Сликање Aрх иђа
кона Стефана и Лаврентија, такође је било уобичајено, док је представљање
арх ијереја било нешто ређе. Овакав иконог рафски одабир одражава прак
тичне пот ребе богослужења: бочне двери се често називају ђаконским или
анђеоским, јер кроз њих током лит ургије пролазе ђакони који симболизују
Христове анђеле, као што арх ијереј симболизује самог Христа.11
У склад у са наводима из Светог писма, као и апокрифним текстовима
и легендама, хриш ћанска традиција препознаје неколико главних зад ужења
Арханђела Михаи л а. Oн је Archistrategos – врховни заповедник небеске вој
ске који се бори против Сотоне. Предводник је Божјег народа – Јевреја у Ста
ром завет у и хриш ћана, тј. црк ве, у Новом завет у. Он спас ава душе верних од
снага непријатеља, нарочито у трен утк у умирања, и онај је који позива и са
зем ље доноси људске душе на суд. У представи Арханђела Михаи ла на север
ним дверима црк ве Светог Илије у Смедеревској Паланци дош ло је до саж и
мања неколико иконог рафских типова пoзнатих у византијској и поствизан
тијској уметности. Арханђео Михаи л о је, у исто време, ратник, тријумфатор
над грехом и водич и мерач душа у трен утк у умирања и на Страшном суд у.
7
8
9

Hetherington 1974, 89.
Откривење Јованово 21, 12.
За стандардизовање иконографског програма на иконос тасима видети: Таранушенко
1975, 113–145. Да су предс таве арханђела на бочним дверима биле уобичајене још кра
јем XVI века сведочи док ументација о старом иконос тас у у Великој цркви Лавре у Ки
јеву (Таранушенко 1975, 120).
10 Стандардни иконографски програм иконостаса „увезен“ је у Карловачку митрополију
из Украјине и Русије, заједно са рускословенским језиком и схоластичким богословљем
(Тимотијевић 1996, 278 и даље).
11 Мирковић 1982, 106. На истом месту се подсећа „да тамо, где Бог седи на престолу, при
личи ступати са анђеоском невиношћу и побожношћу“.
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Представљање Арханђела Михаило као војника са мачем у руци, засно
вано је на старозаветним описима из књиге Исуса Навина,12 али и књиге От
кривења, где се опис ује његов обрач ун са Сотоном.13 Осим у сцени Јављање
Арханђела Михаила Исусу Навину,14 он се као војник, скоро по правил у, слика и
у сцени Арханђео Михаило зауставља Валаама,15 те у бројним сценама његовог
цик луса, где је приказан у оклоп у са мачем или копљем у руци како предводи
израелску или византијску војску или прети казном грешнику и сл.16
Иако у овој сцени Арханђео не гази Сотон у, већ умирућег човека, сама
чињеница да стоји на лежећој фиг ури сведочи о врло старој шеми која указује
на тријумф и експ лицитно реферира на идеју доминације над пораженим не
пријатељем.17 Сцена у којој Арханђео Михаи ло који стоји на тел у побеђеног
Сотоне почела је да се слика у Православној црк ви релативно касно. Прих ва
ћено је миш љење према коме је овак ва визуелна форм улација сцене преу зета
из западноевропске уметности раног 16. века, када, подстакн ута конт раре
формацијском побож нош ћу, тема добија нови полет, кроз значење симболич
ке победе над јереси оличеној у фиг ури побеђеног демона. Бројни графичк и
листови, који су репрод уковали дела познатих уметника 16. и 17. века круж и
ле су међу православним становништвом, нарочито у зонама под млетачком
влаш ћу, допринели су широкој дифузији ове врста светог тријумфа у постви
зантијском сликарству.18 У сваком случају, ова композиција представља део
обимне иконог рафске традиције која и на Исток у и на Запад у истиче архе
типску визуелн у форм ул у победе.19
12 „И кад Исус бијаше код Јерихона, подиже очи своје и погледа, а то човек стоји према ње
му с голијем мачем у руци. И приступи к њему Исус и рече му: јеси ли наш или наших
непријатеља? А он рече: нисам; него сам војвода војске Господње, сада дођох. И Исус па
де ничице на земљу, и поклони се, и рече му: шта заповеда господар мој слузи својему?
А војвода војске Господње рече Исус у: изуј обућу с ногу својих, јер је мјесто где стојиш
свето. И учини Исус тако.“ (Исус Навин 5, 13–15).
13 Откривење Јованово 12, 7–9.
14 Габелић 1991, 71–73.
15 Габелић 1991, 71–73; Габелић 1998, 102.
16 Габелић 1991, 89–91, 112–113.
17 Leontakianakou 2009, 152. Сцена „Пад Сотоне“ појављује се у византијској уметности у
оквиру циклуса Арханђела Михаила, али је другачије визуелно формулисана и више је
наративна (Габелић 1991, 51–54).
18 Западноевропски графички листови циркулисали су у грчким срединама под млетачком
влашћу, као и преко Венеције где су живеле велике грчке колоније. У српској средини 18.
века биле су познате гравире немачких и низоземских гравера које су понављале ремекдела великих ренесансних и барокних сликара и скулптора (Михајловић 1972, 295–296).
На пример, на северним дверима иконостаса Саборне цркве у Сремским Карловцима
Теодор Крачун слика Арханђела Михаила по угледу на графичке репродукције чувене
скулпт уре Хуберта Герхарда са прочеља цркве Светог Михаила у Минхену (Smith 2002,
70–73), тј. на њене графичке репродукције, у првом реду Лукаса Килијана и Јоханеса Са
делера Старијег (Тимотијевић 2012, 106–108).
19 Leontakianakou 2009, 153.
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На примеру из Смедер евс ке Паланке, Арх анђ ео Мих аи ло је прик азан
како левом руком држ и теразије и људс ку душ у у обл ик у новор ођ енчет а,
истовремено стојећ и на тел у умрлог а. На основу лег енд и и апок рифн их
текс това, он се углавном пош товао као помоћн ик у трен утк у умирањ а и
вод ич душа после смрт и – psyhopomp. 20 Овак ва иконог рафија, која пове
зује Арх анђ ела Мих аи ла са трен утком умирањ а, била је све поп уларн ија у
поствизант ијс ком слик арс тву, као и мот ив Арх анђ ела са ваг ом на којој се
мер е добра и лоша дела на Страш ном суд у. 21 У композиц ији Страш ног суда,
Арх анђ ео се слик а у сцен и Одвајање грешник а од праведник а или како држ и
теразије, истовремено пробадајућ и коп љем демона (мада теразије може да
држ и и Божја рук а). 22 Иако је мот ив Арх анђ ела са теразијама карактери
стичан првенс твено за предс таве Страш ног суда, мер ењ е добрих и лош их
дела покојн икових у трен утк у умирањ а однос и се и на први, пос ебн и суд. У
спис у „Реч о исход у душе“ Свет и Кирил Алекс анд ријс ки опис ује трен ут ак
разд вајањ а душе од тела и даљи пут на коме душа пролази кроз мит арс тва,
ист ич ућ и улог у анђ ела на следећ и нач ин: „При разл учењу душе наше са те
лом, стаће пред нас, с једне стране, војс ка и Силе неб ес ке, с друг е – влас ти
таме, стар еш ине ваздуш них мит арс тава, изо бл ич итељи наш их дела. Угле
давш и их, душа ће зад рхт ат и и уст репт ат и; и у тој пометенос ти и ужас у она
ће траж ит и себи заш тит у у анђ ела Бож ијих... На сваком од ових мит арс тава
траж иће се рач уна за пос ебне грехе… и док ће божанс ке Силе износ ит и вр
лине душе, дотле ће неч ис ти дус и изо бл ичават и грехе њене… И ако се душа
због поб ож ног и бог оу г одног живот а свог пок аже дос тојна наг раде, узеће је
Анђ ел и и она ће неус траш иво полетет и к Царс тву… Ако се пак, нап рот ив,
пок аже да је она провод ила живот у нерад у и неу зд ржавању, онда ће она чу
ти онај страш ни глас: Нек а се узме безб ож ник, нек а не вид и славе Гос под
ње!; тада ће је оставит и Анђ ел и Бож ији и узеће је страш ни демон и, и душа,
вез ана неразд реш ивим узама, строваљује се у тамн ице пак ла“. 23
Представа Арханђела Михаи л а у оклоп у, са мачем у десној и људском
душом у левој руци, који стоји на лежећој фиг ури умирућег, сликала се у
цент ралном пољу на једном броју сач уваних житијних икона рађених у тра
дицији поствизантијског сликарства.24 На неколико икона критске школе, с
краја 16. и почетка 17. века, Арханђео Михаи л о са мачем се представља како
стоји на лежећој људској фиг ури са уздигн утом руком на којој стоји душа и
епиг рамом: „Ужасни се душо моја онога што те очек ује“. За разлик у од рани
20 Габ ел ић 1991, 21, 24. У Кат ол ичкој црк ви, ова улог а прип ад ал а је анђ ел у чув ар у
(Mâle 1951, 304).
21 О тематици Страшног суда у поствизантијском сликарству видети: Garidis 1985, 91–117.
22 У западноевропској уметности се од 14. века појављује Арханђел Михаило који једном
руком држи копље и њиме пробада ђавола, а другом држи вагу (Badurina 1979, 402).
23 Поповић 1978, 711.
24 Габелић 2004, сл. 249, 266; сл. 254, 276; сл. 277, 306.
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јих, статичних представа, на овим критским иконама Арханђел је приказан у
наглашеном покрет у који указује на његову тријумфујућу природ у. У зидном
сликарству, Арх анђела са душом у руци срећемо у црк ви Светог Николе го
сподарице Теолог ине у Костуру из друге половине 17. века, док је на запад
ном зид у наос а у црк ви Светог Атанасија у Арбанасима Арханђео Михаи ло
представљен како у левој руци држ и чаш у. Преко овог мотива, Арх анђео је
изједначен са персонификацијом смрти која умирућем даје „чаш у смрти“. 25
Овак ву идејн у форм улацију, која је у потп уности у склад у са гробном функ
цијом црк ве, употп уњује Арханђео Гаврило, представљен са друге стране
врата, који држ и свитак са текстом: „Покаж и ми добра дела“.
О великој поп уларности теме, на
широком геог рафском простору
и међу различитим етничк им
и конфесионалним група
ма, сведочи полих ромни
тањир из Викторија и
Алберт музеја. Архан
ђео Михаи ло стоји на
умирућем у фронтал
ном положају, у једној
руци држ и закривље
ну сабљу, а у другој
свитак и душ у коју из
влачи из покојнико
вих уста (сл. 3). Тањир
је један у низу пред
мета које је јермен
ској катед рали Светог
Јакова у Јерус алим у
пок лонио Вартабед
Абрахам 1718. годи
Сл. 3 – Полихромни тањир са Арханђелом Михаилом, 1718,
не, како се види по Кутахија, Турска, Victoria & Albert Museum (фотографија: Victoria &
натпис у.26 Трен утак Albert Museum, http://www.vam.ac.uk/content/journals/research-journal/
issue-03/kutahya-ceramics-and-international-armenian-trade-networks/)
умирања, прелаз из
Fig. 3 – Polychrome dish with image of Archangel Michael, 1718, Kütahya,
живота у смрт, илу Turkey, Victoria and Albert Museum (photo: Victoria & Albert Museum)
строван је кроз душ у
која излази из уста умрлог што асоцира на последњи издис ај. Међутим, већ
сама чињеница да Арханђео „извлачи“ душ у из уста умирућег довољна је да
25 Геров 2009, 441. На икони из Луцерна из 17. века Арханђео Михаило је насликан како
стоји на згрченој фигури умирућег, са мачем у десној и чашом и људском душом у левој
руци (Габелић 2004, сл. 249, 266).
26 Crowe 2011, http://www.vam.ac.uk/content/journals/, 13. јун 2013.
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се представа анонимног покојника, чија дела тек треба да буд у процењена,
препозна као грешник. Да је ова иконог рафска представа била позната, а ве
роватно и поп уларна, сведочи и сач увана дрворезна плоча с почетка 18. века,
која се чува у манастиру св. Катарине на Синају, намењена вероватно ходо
часницима.27 У црк ви Светог Николе у манастиру Драчи из 1735. године, на
северном зид у западног травеја наос а, представљен је арханђео Михаи ло са
теразијама у левој и мачем у десној руци.28 Иако је доњи део фреске оштећен,
може се са сиг урнош ћу претпоставити да Арханђео стоји на тел у умирућег,
јер се структ ура у форми дима у коју је уплетена мала нага фиг ура, покојни
кова душа, протеже од тас а теразија до доњег дела фреске и вероватно излази
из уста покојника. Овај мотив су са собом донеле јуж нобалканске сликар
ске тајфе које су долазиле у крајеве насељене српским живљем у пот рази за
послом. Исту сцен у срећемо поново у зидном сликарству из 1761. године у
црк ви Светих Арханђела у Арбанасима.29 Крајем 18. и почетком 19. века на
илазимо на Арханђела Михаи ла који узима душ у грешник у на једном броју
икона охридског краја. Један од најранијих примера сликања ове сцене, на
северним бочним дверима иконостас а у Македонији, јесте из црк ве Светог
Николе (Геракомије) у Охрид у из 1780. године, које је извео анонимни зог раф
„охридске протобарокне групе“. Сличан иконог рафски образац поновљен је
у црк ви Светог Климента у Велгошти код Охрида и црк ви Ваведења Богоро
дичиног у Росок и крај Дебра, обе из 80–их година 18. века, као и на две иконе
из ризнице Бигорског манастира и Галерије икона у Охрид у из истог вре
мена.30 Све помен уте представе су веома сличне, осим што Арханђео негде
држ и и ваг у, а негде само људску душ у коју из умирућег извлачи заједно са
последњим дахом. У склад у са истом иконог рафском форм улацијом узимао
ца душе представља се Арханђео Михаи ло и у раном стваралаштву бугарског
зог рафа Христа Димит рова. Њу самоковски мајстор 1795. године први пут
слика у врх у источног зида у припрати гробљанске црк ве Ваведења Богоро
дичиног у Рилском манастиру, у зони светитељских целих фиг ура, као и не
колико година касније у врх у западног зида спољне припрате у црк ви Светог
Луке из 1798/99. године. На фрескама Христа Димит рова, као и на друг им
представама из тог времена, још увек није мог уће одредити да ли је људска
фиг ура којој је Арх анђео ист ргао душ у „грешник“ или „богаташ“.31
На самом почетку 19. века уобичајена представа са Арханђелом Михаилом
и грешником се трансформише у нову тем у Арханђео Михаило узима богата
шеву душу, са нагласком да умирућа људска фиг ура под ногама Арханђела није
27 Papastratos 1990, сл. 194, 192. На дрв ор езу се понавља сличан епиграм као на крит
ским иконама.
28 Милисављевић 1993, 35, 37.
29 Габелић 2004, сл. 269, 296.
30 Поповска-Коробар 2005, сл. 25–29, стр. 160–163.
31 Попова 2001, 4.
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више анонимни грешник, већ богаташ.32 Прича из Јеванђеља по Луки (12,16–21)
послужила је као текстуа лни предложак за серију гравира из првих деценија
19. века које су имале прес удан утицај на даљи развој овог иконографског мо
тива. Јеванђеоски стихови казују: „... У једног богатог човека роди њива. И ми
шљаше у себи говорећи: шта ћу чинити? немам у што сабрати своје летине. И
рече: ево ово ћу чинити: покварићу житнице своје и начинићу веће; и онде ћу
сабрати сва своја жита и добро своје; И казаћу души својој: душо! имаш много
имања на много година; почивај, једи, пиј, весели се. А Бог њем у рече: безу м
ниче! ову ноћ узеће душ у твоју од тебе; а што си приправио чије ће бити? Тако
бива ономе који себи тече благо а не богати се у Бога“.
За најстарију сачувану гравиру из
ове серије, из 1807. године, коју је резао
руски монах Теодосије, можда на Све
тој Гори, може се само претпоставити
да понавља неку ранију верзију (сл. 4).
Гравира непознатог аутора, до у детаљ
слична претходној, издата је 1811. го
дине у Венецији код издавача Антонија
Бартолија, трошком Кирила. Све оста
ле сачуване верзије, које су настајале
до краја шесте деценије 19. века, поре
клом су са Свете Горе.33 Композиција је
сложенија и обогаћена новим актери
ма и детаљима, а представа статичне
фигуре се трансформише у прилично
динамичну сцену којом се илуструје
јеванђеоска прича. Арханђео је дат у
силовитом покрет у, раширених крила
као да је управо слетео. Новина у одно
су на раније представе је подигнута де
Сл. 4 – Арханђео Михаило узима богаташеву 
сна рука у којој држи мач са врхом се
душу, бакрорез, отисак, аутор: непознат,
чива упереним у фигуру под ногама. У
Венеција 1811. (порекло илустрације:
сцену се уводе ликови који жале покој
Papastratos 1990, сл. бр. 196, стр. 193)
Fig. 4 – Archangel Michael Receiving the Soul of a
ника, демони који држе кесу са новцем
Rich Man, engraving, print, author unknown,
и свитак са натписом „мој си, бедниче“,
Venice 1811 (illustration: Papastratos 1990,
као и архитектонске кулисе. Компо
Fig. No. 196, pg. 193)
зиција је подробно допуњена тексту
алним појашњењем – насловом на горњој ивици и јеванђеоским стиховима на
доњој. У односу на традиционалну фомулу задржала се људска душа коју Ар
32 Попова 2001, 4–5.
33 Papastratos 1990, сл. 194–201, 192–197.
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Сл. 5 – Арханђео Михаил мучи душу богатог, Христо
Димитров, 1813, Историјски музеј Самоков
(фотографија: Vassia Atanassova, http://commons.wiki
media.org/wiki/File:Samokov-History-museum-Hristo-Di
mitrov-St.Archangel-Michail-1813.jpg)
Fig. 5 – Archangel Michael Torturing the Soul of a Dead
Man, Hristo Dimitrov, 1813, History Museum in Samokov,
Bulgaria (photo: Vassia Aatanassova, http://commons.wiki
media.org/wiki/File:Samokov-History-museum-Hristo-Di
mitrov-St.Archangel-Michail-1813.jpg)

Сл. 6 – Арханђео Михаило, Јања Молер,
црква Светих апостола Петра и Павла,
Лозовик, 1832, северне двери иконостаса
(фотографија: Регионални завод за заштиту
споменика културе Смедерево)
Fig. 6 – Archangel Michael, Janja Moler,
Church of the Holy Apostles Peter and Paul,
Lozovik 1832, altar screen north door (photo:
Regional Institute for the Protection
of Cultural Monuments, Smederevo)

ханђео држи за косу, али нема теразија. Барокна поза Арханђела, дословно пона
вља слику Гвида Ренија из цркве Санта Мариа дела Конценционе у Риму која је
била популаризована кроз бројне графичке листове.34
Појаву графичких листова пратило је у стоп у представљање ове теме на
иконама. Икона Христа Димитрова из Митрополијске цркве у Благоевград у,
сликана 1812. године, најранији је образац новог иконографског типа у бугар
ском сликарству. Уз мање измене, она се држи бакрорезног предлошка, али
има натпис на словенском: „Свети Архангел Михаил мучи душ у богатог“. Њој
је веома слична икона из 1813. године, из Музеја града Самокова (сл. 5), са том
разликом што на њој зограф повлачи лево крило Арханђела да би ослободио
место за теразије са два ђавола, означене натписом као право мерило.35
34 Василиев 1973, 60.
35 Руци Христа Димитрова припада, по свој прилици, и икона Арханђел Михаило мучи ду
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Композиција Арханђео Михаило узима бога
ташеву душу постала је уобичајена на скоро свим
иконостасима које су на простору данашње Србије
сликали зог рафи са југа Балкана или домаћ и мај
стори који су следили традиционалн у сликарску
пое тик у. 36 На иконостасима које су сликали Јања
Молер и чланови његове радионице, као по пра
вил у, срећу се Арханђео Михаи ло на северним и
Арх иђакон Стефан на јуж ним дверима иконоста
са. Јања ову сцен у изводи на традиционалан на
чин – Арх анђео је приказан фронтално са подиг
нутим мачем у десној и теразијама у левој руци
(сл. 6). Он са обе ноге стоји на тел у умирућег коме
из уста излази душа у облик у мале људске фиг у
ре. На већ ини представа је насликан сегмент неба
изнад Арханђелове главе у коме је троу гао са све
видећ им Божјим оком.37 Редовно је и представља
ње арх итектонских кулис а. На северним дверима
из црк ве у Селевц у, Арханђео Михаи л о је благо
окрен ут у стран у, а појављују се и два ђавола ко
Сл. 7 – Арханђео Михаило,
ји држе свитак са текстом и кес у са новцем (сл. 7),
Јања Молер, црква Силаска
Светог Духа, Селевац, 1833,
што сведочи да је Јања био упознат, или се управо
северне двери иконостаса
упознао, са новом иконог рафском форм улацијом.
(фотографија: Регионални
Зог раф који је извео двери паланачке црк ве Светог
завод за заштиту споменика
Илије сус рео се без сумње са помен утим предло
културе Смедерево)
шцима. Арханђео Михаи ло је, дод уше, у прилично Fig. 7 – Archangel Michael, Janja
Moler, Descent of the Holy Spi
мирном ставу (иако је његова одеж да залепршана),
rit Church, Selevac, 1833, altar
али је зато његова десна рука високо подигн ута, а
screen north door (photo:
оштрица мача окрен ута ка покојник у. Као и на Ја
Regional Institute for the
њиним композицијама, он држ и теразије, али се
Protection of Cultural
Monuments, Smederevo)
разлик ује по томе што истовремено држ и и људску
душ у за кос у. Насликани ђаволи са кесом и свитком експ лицитно идентифи
кују умирућег као богаташа, за ким жале две женске фиг уре. Сви ови детаљи
указују на чињениц у да је мајстор северних двери у црк ви Светог Илије био
шу богатога, насликана око 1814. у Лесновском манастиру, као и икона датирана у 1814.
за Свет у Варвару, Пазарджишко (Попова 2001, 5).
36 Различите верзије ове сцене појављују се у сликарству обновљене Србије већ на првим
иконостасима које су сликали јужнобалкански зографи, нпр. зограф Константин у цр
кви Покајници или Брзану (Вујовић 1986, 317, сл. 102), преко Радова Јање Молера и Ми
хајла Константиновића (Макуљевић 2006, 207, сл. 46), све до Живка Павловића који,
током пете деценије 19. века, слика сцену Арханђео Михаило узима богаташеву душу на
свим својим иконостасима (Васић 1968, 22).
37 Мркић 2007, 88.
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упознат са варијантом сцене Арханђео Михаило узима богаташеву душу, али
да је сликао умерен у, прелазну варијант у којој недостаје силовити барокни
покрет светогорских узора и бугарских зог рафа, прилагодивши је сликар
ском језик у зог рафа са којим је делио пос ао или укус у наручилаца, а мож да и
сопственим мог ућностима. 38
Када је сликао иконостас Саборне црк ве у Врању, 1859/60. године, Дими
трије Крстев – Дичо зог раф на северним дверима приказује сцен у Арханђео
Михаило узима богаташеву душу. Уместо јеванђеоских стихова, са светогор
ско-самоковске верзије, Дичо испис ује текст тропара који се пева на великој
вечерњи и прилож ничк и натпис.39 Михаи ло у руци држ и свитак са текстом
којим он, Божји војвода, нуди помоћ праведнима, а једновремено упозорава
оне пок вареног срца.40 Према својим карактеристикама, икона са врањанског
иконостас а блиска је фресци коју су зог рафи Михаи ло и Димит рије/Данил
насликали у мушкој трпезарији манастира Свети Јован Бигорски.41 Дичо, за
кога се верује да је ученик двојице помен утих сликара, могао је фреску да
види када је изводио наруџбине за овај манастир, на пример, приликом бо
равака 1848. или 1849. године.42 Оно што представља необичност у случају
овог зог рафа јесте чињеница да је неколико година раније, сликајућ и северне
двери црк ве Светог Спас а у сел у Црешово код Скоп ља, иако су сви пратећ и
детаљи прис утни, представио ову композицију према старијем иконог раф
ском обрасцу – Арх анђела у статичној пози и са подигн утим мачем.43

***
Сцена Арханђео Михаило узима богаташеву душу, као илустрација пара
боле о Безу мном богаташ у, била је један од главних носилаца морализатор
ске тематике у 19. век у. Морализаторско-дидактичке теме биле су прис утне
на Балкан у и у Грчкој и у ранијем период у, нарочито у зидном сликарству.
Инсистирања на врлинама и упозоравања на грехове постају уобичајена кроз
јеванђеос ке параболе, поу чне илустрације из светитељских житија, поп улар
не приче и сл. Нарочито заступ љена у служби дидактичко-морализаторских
захтева, постаје есхатолошка тематика. У представи Страшног суда прика
зују се у 17. и 18. век у све чеш ће специфичне групе грешника са социјалним
обележјима поред појединих фиг ура означених својим занимањима (млинар,
38 Током пете деценије 19. века Живко Павловић слика у духу Јање Молера и других пред
ставника зографског модела сликарства, сцену Арханђео Михаило узима богаташеву ду
шу на свим својим иконостасима (Васић 1968, 22).
39 Макуљевић 2008, 60–61.
40 Макуљевић 2008, 60.
41 Макуљевић 2008, 61.
42 Алексиев 1997, 6; Георгијевски 1999, 7.
43 Алексиев 1997, 28, илустрација XII.
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простит утка, лопов, непоштени крчмар и сл.).44 Прича о богаташ у и убогом
Лазару била је, скоро по правил у, представљана у зидном сликарству у вели
ким манастирским средиштима из прве половине 19. в., као и композиције
Смрт праведника и Смрт грешника, Точак живота итд. Узал удност гомила
ња земаљских добара, пропаг ирана је и путем графичк их отис ака, нарочито
од стране светогорских манастирских центара.
У многим црк вама, подизаним у ослобођеној Србији, иконостаси су били
једина места за исказивање догматско-теолошких, али и морализаторско-ди
дактичк их идеја. Олтарска прег рада у целини је, још од времена настанка,
служ ила управо да објасни догм у, како местом и улогом у лит ургији, тако
и својим украсом.45 Осим тога, пот ребе репрезентације захтевале су да она
буде изведена на најлепши и најк валитетнији начин,46 што је било условљено
избором сликара или радион
 ице, тј. њиховим знањем и вештинама, важећ им
естетским нормама времена, препорукама, личним афинитетима и економ
ском снагом локалне средине која је иконостас наручивала.
Представљена на северним дверима иконостас а црк ве Светог Илије, сце
на Арханђео Михаило узима богаташеву душу представља експ лицитн у осуд у
стицања и гомилања земаљских добара. Нови социјално-економски услови,
развој трговине и занатства, те стварање имућне грађанске елите, условили
су да се као морална норма епохе истакне хриш ћанска осуда среброљупства.
Илустрација параболе о Безу мном богаташ у представљала је упозорење они
ма који живе поп ут њега, да трен утак смрти долази изненада, а потом и по
себни суд и осуда, када више неће бити времена за покајање.47 Есхатолошка
димензија још више је појачана на северним дверима рипањске црк ве Свете
Тројице, где је у доњем рег истру испод сцене са Арханђелом приказан змајо
лик и Хад са демонима – туж итељима, који му излазе из разјап љених чељусти,
спремних да прож деру душ у умрлог среброљупца. Бојећ и се смрти, живи,
међутим, мог у чинити добра дела, међу којима су давање милостиње и иска
зивање великод ушности према црк ви.

44 Garidis 1985, 109–111.
45 О развоју олтарске преграде видети: Бабић 1975, 6. Изглед и програм иконостаса били
су условљени величином и архитектонском концепцијом храма, материјалним могућ
ностима ктитора и приложника, али и факторима као што су симболичка топографија
храма и симболика саме иконостасне преграде, лит ургијске потребе, посебни захтеви
приложника (Макуљевић 2008, 101–105).
46 Она треба да буде прекривена иконама „које су таквим художественим трудољубием со
чинена“, да је онима који је посматрају дивна за гледање (
1824, 106–107).
47 Св. Василије Велики каже: „Садашње време је време кајања и опроштаја грехова, а у бу
дућем веку добија се шта се заслужило“. Свети Јован Златоусти: „Док се ми налазимо у
овом живот у¸ могуће нам је још избећи казни поправивши се; кад пођемо у онај живот,
узалудно ћемо тада оплакивати наше грехе“ (Милаш 1985, 106).
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National Museum in Smederevska Palanka
“ARCHANGEL MICHAEL RECEIVING THE SOUL OF A RICH MAN”
ON THE ALTAR SCREEN NORTH DOOR
IN THE ST ELIJAH’S CHURCH, SMEDEREVSKA PALANKA
– Summary –
In the St Elijah’s Church, Smederevska Palanka, on the altar screen north door there is a painted
scene Archangel Michael Receiving the Soul of a Rich Man. It was painted by an icon painter Con
stantine around 1830, as seen on the inscription. As other icon painters from the southern Balkans,
he brought to Serbia some characteristic features of not only religious but of socio-political circum
stances the Christian Orthodox people lived in in the 19th century Ottoman Empire. The Archangel
Michael Receiving the Soul of a Rich Man scene is one of such examples.
Iconography of archangels on the Orthodox iconostases side doors was quite a common thing
in the 17th and 18th centuries. Such an iconographic selection mirrored the practical needs of the ser
vice – the side doors are often called the deacon’s or the angel’s doors, as during the liturgy deac ons
come through them, symbolising the Christ’s angels. On the Smederevska Palanka St Elijah’s Church
north door Archangel Michael is represented in a golden armour, in his right hand holding a sword
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poised to slay a lying human figure, and in his left holding scales with a hanging human soul. With
his both feet the angel stands on top of a man lying on the bier with a pillow under his head. Also,
there are women around, mourning the deceased, and the demons fighting for his soul. The scene
actually merges several iconographic types from the Byzantine and post-Byzantine art. Archangel
Michael is at the same time a warrior, triumphant over sins, and a guide, while also at the Last Jud
gement weighing souls at the moment of death. Representation of Archangel Michael in his armour,
with a sword in his right hand and a human soul in his left, standing on a dying figure was a frequent
theme depicted on both icons and frescoes from the 16th to the 19th centuries. His posture indicates
his triumphant nature over Satan, the evil and the sin. His role at the moment of death is shown in a
representation of a human soul, and weighing the souls at the Last Judgement is represented in the
scales in his hand. That he is „extracting“ the soul from the mouth of a dying man indicates that the
human figure under the Archangel is a sinner whose soul the angel is taking.
In the early 19th century the theme gets transformed into a new one, Archangel Michael Rece
iving the Soul of a Rich Man, now emphasising that a dying figure is not an anonymous sinner, but
a rich man. There is a series of engravings made in Mount Athos from 1807 to the 1850s. The Ar
changels is represented in a powerful position with his wings spread wide, as if he had just landed.
The sword in his poised hand aims at the figure under his feet. The verses from the Gospel of Luke
(12, 16–21) explain that it is an illustrated Christ’s parable about a foolish rich man. When the first
printed sheets turned up, the same theme followed on the icons, first in Hristo Dimitrov of Samokov
and later on in other icon painters.
The scene Archangel Michael Receiving the Soul of a Rich Man became a common thing on al
most all altar screens painted by the icon painters in the region of present Serbia, who came from
the southern parts of the Balkans or by the local ones who followed the traditional painting poet ics
– from Janja Moler to Dič the icon painter. In the St Elijah’s Church of Smederevska Palanka, the icon
painter Constantine shows Archangel Michael in a rather calm posture but with his right arm raised
up high, with a sword aiming at the deceased. All the details indicate that the painter knew about
the new iconographic formulation, but chose to present a more moderate, transitional version that
lacks that powerful Baroque movement of the Mount Athos models and the Bulgarian icon painters.
The scene Archangel Michael Receiving the Soul of a Rich Man was one of the main bearers
of the 19th century moralising themes. As in many churches that were built in liberated Serbia the
iconostasis was the only place for expressing dogmatic theological and also moralising and di
dactic ideas, this scene from the altar screen north door in the St Elijah’s Church is one of the rare
explicit representations of how possession acquisition and laying treasures for himself is judged.
It is a warning and a motivation for the living to doing good in a fear of death, which includes
alms and generosity towards church.
Key words: Archangel Michael, foolish rich man, icon painting, St Elijah’s Church.
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Андријана РИС ТИЋ
Музеј примењене уметности,
Београд

ФОТОГРАФИЈЕ РАДНИКА И УДАРНИКА
КАО ДЕО КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ АГИТПРОПА
Апстракт: Тема рада је анализа различитих фотографија радника и ударника обја
вљиваних у илустрованој штампи током периода обнове и изградње. Рад на агитаци
ји и пропаганди, у циљу афирмисања и успостављања легитимитета новог друштве
но-политичког уређења, био је саставни део културне политике Агитпропа у периоду
од 1945. до 1952. Штампа је као масовни медиј имала кључну улогу у преношењу по
рука владајућег режима, док је фотографија као визуелно сведочанство доприносила
уверљивости медијског садржаја и концептуа лизацији друштвено-политичких окол
ности. У складу са политичким променама, начин приказивања радника и ударника
се мењао, али је током читавог посматраног периода сачувана суштина „новог соци
јалистичког човека“, истицана као главни ослонац успех а Првог петогодишњег плана
и владајуће идеологије.
Кључне речи: документарна фотографија, илустрована штампа, пропаганда, радни
ци, Агитпроп, обнова и изградња.

Пре појаве радија и телевизије, илустрована штампа је била основно ме
дијско средство чија је понуда публици истовремено омогућавала и информи
саност и забаву. Насловне стране су, с једне стране, повезане с наративним са
држајем у часопис у, док je с друге стране, слика која се на њима налази често
била у вези са афинитетима читалачке публике. Као део масовне култ уре, илу
стрована штампа је пратила популарно, излазећи у сусрет захтевима читалаца,
али је представљала и пропагирано, тиме што је била одраз државне политике и
акт уелних друштвених питања и у великој мери инструментализована. Други
видови масовне култ уре, као што су филм, музика и књижевност, на исти су на
чин били репрезент времена у коме су настајали.1
Фотографија је од увођења у штампу била сас тавни део преношења вес ти.
Писану реч употпуњавала је слика као конкретан одраз света, прихваћена од
1

Maze 2008, 22–23.
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стране свих друштвених слојева и одмах препозната као средс тво од вели
ког политичког утицаја. У однос у на све дотадашњe моделе примењиване у
штампи, какви су нпр. били илус трација и карикат ура, фотографија је има
ла способност да на уверљив начин репрод ук ује стварност. Веродос тојност и
док ументарност, којом је фотографија деловала на посматрача, чес то је кори
шћена за изражавање жеља и потреба владајућих друштвених слојева и њима
својс твеног тумачења догађаја. Основни принцип фотографија примењива
них у фотож урнализму је док ументарност, прецизна и аутентична белешка
стварнос ти. Наизглед објективан, карактер слике, односно преношење пода
тка, скоро увек је био одређен начином виђења фотографа, односно наручио
ца или налогодавца, интересима власника штампе или акт уелних политичара,
ширим друштвено-политичким контекс том, као и легендом која је допуњава
ла или мењала значење фотографије.
Независно од начина на који је фотографски снимак концепт уализован
у однос у на реалност, као и начина на који он усваја субјективна и колектив
на значења, ауторитет који извире из осећања да је фотографија верни одраз
стварности представља суштински елемент фотографског језика и естетике и
основ њеног утицаја на посматрача.2 Анализа фотографија на насловним стра
нама подразумева њихов значај као друштвеног или историјског сведочанства,
али се специфичан контекст њиховог репродуковања може довести у везу с
политиком или идеологијом. Према Ролану Барт у, фотографија не представља
стварност већ је означава, при чему је нагласак на ономе што посматрач, гледа
јући слику, узима као основне знакове и индикаторе за тумачење.3 Специфичан
контекст у коме је фотографија направљена чини фотографију непоузданим
сведочанством одређених догађаја, што доводи у питање њену веродостојност
као документа и њен документарни карактер чини идеолошки обојеним. Кон
текстуални индикатори ван саме фотографије, друштвена употреба у специ
фичним просторним и временским околностима и инстит уционалне форме у
оквиру којих је фотографија постављена, неопходни су за разумевање њеног
садржаја, али и избора за насловну страну.

***
До избијања Другог светског рата у Југославији, социјалистичка штампа
је показивала идеол ошку и партијску усмереност окрен ут у подизању класне
свести пролетаријата и његове борбености.4 Законски оквир њеном издавању
пруж ила је Резолуција о организацији партијске штампе, на снази још од 1919.
године, која ће послуж ити и као основа скоро свих буд ућ их док умената од
2
3
4
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значаја за објављивање штампе. Током трајања Другог светског рата, одл уке
Другог заседања АВНОЈ-а озакониле су све револ уционарне промене настале
током Народноос лободилачке борбе, као што су дале и нов полет штампи.
После 1945, у период у цент рализоване државне управе, средства информи
сања су директно била одговорна држави и партијским органима. Покрен ут
је низ нових стручних, литерарних и илустрованих часопис а, чија је основ
на одлика била селективна информативност у служби друштвених проме
на. Прве послератне године у Југославији представљају период уобличавaња
глобалног друштвено-политичког система, који је углавном стваран према
узору на Совјетски Савез.
Нова власт формално није прописивала како штампа треба да изгледа, али
је она стално била на удару Агитпропа и касније Идеолошке комисије.5 Овај
период, који траје до доношења Устава 1953, можемо назвати периодом обнове
и изградње земље, као и временом великог полета и ударничких радова. Моби
лизаторска улога штампе је имала важну улогу у покретању широких народних
маса, њиховом што ангажованијем учествовању у обнови, али и афирмисању
нових друштвених вредности.
Међутим, и овај релативно кратак временски период од 1945. до 1953. може
се поделити на период пре и после објављивања Резолуције Информбироа 1948,
односно Петог конгреса КПЈ, после кога је уследила извесна либерализација
друштвених односа. До почетка педесетих, штампа је уз радио и филм предста
вљала основно агитационо и пропагандно средство путем кога је Партија ши
рила и популарисала култ урну политику и захтевала је од ње да буде у служби
организовања снага у изградњи земље. Агитпроп је био директно ангажован у
уређивачкој политици већине листова, али је већ Трећи пленум ЦК КПЈ крајем
1949. наговестио нове путеве и методе социјалистичке изградње, што је резул
тирало и променама у идеолошкој сфери.
Први продор ка широј читалачкој публици остварила је вечерња штампа
педесетих година 20. века, када је постала значајан чинилац у преношењу ин
формација и формирању јавног мнења. Сличан стат ус и улог у имала је и илу
стрована штампа, чији је првенац, илустрована ревија Дуга, покрен ут већ у
јул у 1945.6 Основна преок упација послератне илустроване штампе усмерена
је домаћем поднебљу и становништву, па се тако на њеним насловним стра
ницама срећу иск ључиво фотог рафије људи и догађаја акт уелне свакоднев
нице, призори којима су могли да се остваре различити идејни утицаји. Дуга
није била једини илустровани магазин у првим послератним годинама, али
се истицала разноврсним сад ржајима и редовним излажењем, у време када
се неколико илустрованих часопис а „угасило“ после свега неколико бројева.7
5
6
7

Мишовић 1996, 41.
Иако технички ограничених могућности и не претерано атрактивна, ова ревија се одр
жала до 1967. Њену традицију наставила је 1974. много модернија Дуга.
Фискултурна ревија (1945), Ја знам све (1946), Film (1950–1952), Стрип (1951),
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На њеним насловним странама мог у се јасно изд војити одређене теме, пра
тити акт уелности, као и промене у начин у приказивања одређених мотива,
а стиче се утис ак да је Дуга заправо била „одабрани“ часопис за илустровање
првих послератних година.

***
Иако на први поглед прок ламована као хуманис тичка, стаљинис тичка
идеолог ија вел ича апс трактног човека на штет у оног од крви и мес а, чији се
стваран, свакод невни живот губи и његова вредност потцењује.8 У процес у
стварања новог типа човека, друш тву се намећу позит ивни и нег ат ивни узо
ри и то делом од стране влас ти, а делом спонтано. Најпозит ивнији мог ућ и
узор у првим послератним год инама је разнородна група радника и ударни
ка која је у својим редовима потп уно брис ала разл ике у год инама, род у или
образовању, предс тављајућ и на тај начин живи пример ком унис тичке идеје
егал итаризма. У трен утк у када су обнова и изг радња пос тављене као прио
ритетни задац и, илус трована штампа је требало да одиг ра, с једне стране,
значајн у улог у у мобил изац ији што ширих слојева становниш тва, а с друге
да у атмосфери опш тег ент узијазма афирм ише нове друш твене вреднос ти.
На насловним странама Дуге може се прат ит и пок ушај предс тављања
„новог човека соц ијал изма“ и то у некол ико појавних обл ика. Први тип пред
стављају радниц и, који се најчеш ће приказују у сопс твеном радном окруже
њу, док одг оварајућа легенда додатно појашњава скоро свак у фотог рафију
(слика 1). Међут им, чак и када фотог рафија сад рж и легенд у са именом и
презименом, то није пок ушај избег авања типолог изац ије већ пре визуа л и
зац ија функц ије и клас ног положаја коју нос и стат ус хероја рада.9 Сас тавни
део иконог рафије чини машина, део неког фабричког пос тројења или у нај
мању рук у алатка, чиме њихове фотог рафије не предс тављају порт рете, већ
слике соц ијалних типова. Радник се смеш та у контекст инд ус тријал изац ије,
али не као њен атрибут, већ у главној улози њеног нос иоца.
Може се рећ и да су конк ретни и појед иначни примери радног херојс тва,
пос тављени као узор остал има, чес то тражени у круг у град итеља фабрике

8
9
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Сл. 1 – Радник на генератору у фабрици
„Раде Кончар“, Дуга, бр. 221, Београд 1951.
Fig. 1 – A worker on the generator at the “Rade
Končar” factory, Duga, issue 221, Belgrade 1951

Сл. 2 – Димњаци наших фабрика, Дуга, 
бр. 103, Београд 1947.
Fig. 2 – Stacks of our factories, Duga, issue 103,
Belgrade 1947

алата „Иво Лола Рибар“ у Железник у, једног од најзначајнијих објеката пе
риода обнове и изг радње. О самој фабриц и пис ало се дос та, као што је и она
сама чес то била предмет фотог рафија које ће се наћ и на насловној страни. Те
предс таве су варирале од саме изг радње објекта, кључног за нас тавак инд у
стријал изац ије, до прославе завршетка радова и пуш тања у производњу већ
1. јан уара 1948. Успех инд ус тријал изац ије био је илус трован на насловним
странама и фотог рафијама на којима би у првом план у био фотог рафис ан
димњак као симбол инд ус тријског развоја10 (слика 2).
На потп уно исти нач ин као муш карац предс тављена је и жена као хер о
ина новог друш тва. Она је пре свег а ударн ица и град итељк а, потом и мајк а и
то су јед ине улог е у којима је она предс тављена на насловн им стран ицама.11
Чак и чеш ће нег о муш карц и, жене су предс тављене како управљају вел ик им
маш инама, како раде са гломазним алат има и слично, али у овак вим пред
10 Фот ог рафиј а се, већ у двадес ет им год инам а 20. век а, афирм ис ал а као проп аг анд
но-промот ивно средс тво инд ус триј ал из ац ије, кад а је бил а доп уњ ена и пос ебн им,
естетс ким виђ ењ ем мот ив а који су предс тављал и симб оле модерног доб а (Coke
1989, 19–20).
11 Марковић 1996, 270.
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ставама, осим ист ицањ а соц ијал ис тич
ке једнакос ти, треба траж ит и и нас тавак
процес а еманц ипац ије и полне једнако
сти (слик а 3). Зан им љиво је да, упркос ис
тицању својих радн их спос обнос ти у об
нови и изг радњи зем ље, жена није лишена
атрибут а женс твенос ти. Она је веома че
сто лепа, млада и привлачна док својим
трудом и залаг ањ ем одг овара захтевима
соц ијал ис тичког прео браж аја. Илус тро
ван и час оп ис Жена данас, орг ан АФЖ-а
Југ ославије, својим насловн им странама,
у период у од 1945. до 1953, одс тупао је од
нач ина на који су жене биле прик азиване
на насловн ицама Дуге. Уредн иш тво овог
час оп ис а првенс твено се определ ило за
порт ретн у фот ог рафију, лишен у атрибут а
обнове и изг радњ е, док су функц ија или
стат ус предс тављеног лик а бил и сас тавн и
део лег енде, наглашавајућ и улог у жена у
пол ит ичком живот у (слик а 4).
Трећ и тип „новог човек а“ су град ите
љи, већ ином омлад инц и, предс тављен и
на мног обројн им град ил иш тима, пре све
га пруг ама. Мит олог ија железнице вод и
пор ек ло још од доба инд ус тријс ке револ у
ције, а у соц ијал ис тичкој држ ави она има
вел ик и симб ол ичк и значај, вез ан за инд у
стријал изац ију, као и реа лан пол ит ичк и
значај.12 Градњ а железнице подразуме
вала је заједн иш тво бриг ад ира из чит аве
зем ље, али и из инос транс тва, и симб о
лизовала је с једне стране братс тво и је
динс тво, а с друг е привредн и нап редак
и инд ус тријс ки развој. Насловне стране
Дуге су преп уне фот ог рафија млад их љу
ди који свим снаг ама учес твују у обнови
и изг радњи. На њих се пот ом надовезују
предс таве уско вез ане уз оствар ењ е Пето
год иш њег плана који чак унут ар час оп и
12 Марковић 1996, 390.
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Сл. 3 – Други конгрес АФЖ-а,
Жена данас, Београд 1948.
Fig. 3 – The WAF Second Congress,
Žena danas, Belgrade 1948

Сл. 4 – Жена данас, бр. 38–39,
Београд 1945.
Fig. 4 – Žena danas, issue 38–39,
Belgrade 1945
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са добија сопс твен у рубрик у у којој је из
броја у број опис иван њег ов нап редак, као
што су ист ицан и и значајн и појед инц и у
њег овом остваривању.
Изградња пруге Шамац–Сарајево 1947.
имала је огроман значај, не само као још је
дан од великих објеката Петогодишњег пла
на, већ и као идеолошко-естетички пројекат
КПЈ, који је мобилисао и омладинску радну
снаг у и уметнике13 (слика 5). Масовно умно
жавање фотографија са изградње пруге на
изложбама и страницама дневних и недељ
них листова, као и свакодневно извештава
ње радио-станица о новим успесима гради
теља пруге, имало је циљ да репрезент ује
и непосредно пропагира новоустановљене
моралне и политичке вредности, колико до
Сл. 5 – Изградња тунела Врандук,
маћој, толико и страној јавности.
Дуга, бр. 90, Београд 1947.
Fig. 5 – Vranduk tunnel construction,
Рудници су имали исти значај као и же
Duga, issue 90, Belgrade 1947
лезница и представљали су култно место со
цијалистичког такмичења у ударништву. Овај култ је био додатно ојачан и под
стицан књижевношћу тог времена, посебно поезијом. Поезија Душана Матића,
Зорана Мишића, Предрага Палавестре, Танасија Младеновића (који је једно
време био и уредник Дуге), на пример, садржи химне рад у, романтично-рето
ричке евокације рата и описе идиличних пасторалних пејзажа. Млади писци
требало је да превазиђу несклад између социјалистичке изградње и уметнич
ких докумената који о њој говоре, као и да избегавају књишку идеа л изацију
стварности. Као што је режим покушавао да обликује, како заједницу тако и
појединца, књижевност је на свој начин требало да велича „новог човека“.
У Рус ији је култ рудн ик а и рудара такођ е био веома изражен што је
могло дос та да утиче на развој тог култ а у нашој сред ин и. Рударс тво и про
изводњ а мет ала предс тављал и су основу свих инд ус тријс ких друш тава, а
млада југ ословенс ка држ ава је, нас уп рот прир одн им пред ис позиц ијама,
имала баш ту претензију. Вел ик и проценат сео с ког, пољ оп ривредног ста
новн иш тва био је у послератном период у запослен у овој инд ус тријс кој
гран и која је чес то имала обл ик такм ичарс ке дис цип лине. Подс тицањ е и
пох ваљивањ е ударн иш тва је стално прис утно у свим обл иц има агит ац ије,
од дневне штампе до говора на мит инзима и трибинама, а ист акн ут и поје
динц и су налазил и своје мес то и на насловн им странама Дуге. Они су, зајед
но са град итељима пруг а, бил и нос иоц
 и особина које је требало да имит ира
13 Тодић 2005, 50–51.

151

Андријана Ристић

на хиљ аде људ и (слик а 6). Те особине су биле: радн и успес и, пат рио т изам,
борба прот ив спољ аш њих и унут раш њих неп ријатељ а, прис тајањ е на си
ромаш тво за бољ е сут ра, и имале су вел ик у улог у у стварању моралне кли
ме у којој ће се реа л изоват и и учврс тит и нови пор едак. Док је у пред ин
дус тријс ким друш твима симб ол ик а рударс тва и мет ал ург ије била везана
за симб ол ичан сад рж ај мет ала,14 у соц ијал изму се ова симб ол ик а везује за
рудар е. Они су симб ол инд ус тријал изац ије и нап ретк а чит аве зем ље, а њи
хова слик а соб ом нос и и педаг ош ки
потенц ијал који пролетера тран
сформ ише у новог соц ијал ис тичког
човек а. Исти принц ип кориш ћен је
још у период у између два светс ка

Сл. 7 – Пролећна сетва, Дуга, бр. 187,
Београд 1949.
Fig. 7 – Spring planting, Duga, issue 187,
Belgrade 1949

рат а, када су мног и радн ичк и маг а
зин и бил и тако конц ип иран и да, об
јављиван им фотог рафијама и члан
цима, утич у на под из ањ е клас не свес ти пролет аријат а, која ће од обичн их
људ и нап равит и „нове људе“ демок ратс ког друш тва.15
На насловним странама у период у обнове и изградње била је прис утна још
једна категорија становништва – сељаци, али се у квантитативном смислу она
не може поредити са фотографијама радника и ударника. Представник нове
радничке класе, сељак, у великој мери мобилисан у „добровољне“ радне бри
Сл. 6 – Рудар, Дуга, бр. 168, Београд 1948.
Fig. 6 – A miner, Duga, issue 168, Belgrade 1948

14 Knapp, Pigott 1997, 301.
15 Tsai 2005, 281.
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гаде и инд устрију, тек спорадично се приказује како обрађује земљу. Те пред
ставе га у почетку приказују с плугом, али потом евол уирају у представе меха
низованог обрађивања земље, нарочито у време остваривања Петогодишњег
плана када је акценат на механизацији и инд устријализацији био један од при
вредних приоритета (слика 7). На тај начин ове насловне стране су истовреме
но илустровале и инд устријски напредак који није био остварен иск ључиво
самосталним напорима, већ и као резултат западне помоћи која је почела да
пристиже након спора између Југославије и СССР-а. На фотографији пролећ
не сетве може се чак прочитати и натпис John Deere, назив фирме која је у то
време била најпознатији амерички произвођач пољопривредних машина.
Опт им изам и радост, проп ис ан и и задат и, срећу се у пое зији кол ико и
на сам им насловн им странама и то оличен и не само у лик у и дел у „новог
човек а“ већ и у идил ичн им предс та
вама пејзажа. При изб ору пејз аж а
вод ило се рач уна да се, с времена на
време, појаве и предел и који су у вре
ме НОБ-а бил и поп риш те вел ик их
бит ак а, а где се сада у миру нас тави
ло с нормалн им живот ом. Прис ут ан
је и вел ик и број фот ог рафија деце,
прик аз ане у игри, током оброк а или
учењ а. Овак ве предс таве чес то нос е
наслов „Мајс ка радост“, „Здравица“,
„Пролеће“ и томе слично. Деца, осим
што промовиш у задат и опт им из ам и
радост, прик азују се чес то у јаслама
и врт ић има, у вел икој мери под из а
ним уз све објекте у изг радњи, чиме
је илус трована бриг а државе о нај
млађима (слик а 8). У основи те бриг е
је свак ако лежао један од основн их
принц ипа нове влас ти, а то је да пра
Сл. 8 – Малишан из дечјих јаслица
во и обавезу учес твовањ а у обнови
у Пули, Дуга, бр. 209, Београд 1949.
и изг радњи имају сви, без изу з ет ак а,
Fig. 8 – Little boy in a Pula nursery, Duga,
issue 209, Belgrade 1949
па тако и младе мајке. Кол ико су фо
тог рафије деце биле инс цен иране сведоч и чињ ен ица да се ни на једној на
словној стран и не може наћ и слик а мршавог детет а, а чак је и број предс та
ва деце за столом или са комадом хлеба или колача у руц и тол ик и да мора
да побуд и сумњу.
Фотог рафије деце на насловним странама, призори из дечјих јасли и лет
њих одмаралишта, и током 1950. наглашавају старање државе о здрављу и
васпитању најм лађих. Ипак, социјална политика је временом све мање пред
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стављала контекст дечјих представа које су се углавном зад ржавале на томе
да персонифик ују пролеће, радост и животни оптимизам, што је било неоп
ходно у остваривању Првог петогодишњег плана.

***
Најава првих промена у нач ин у предс тављањ а радн ик а и град итељ а
примећује се 1948. када се они поч ињу прик азиват и током боравк а у рад
ничк им одмарал иш тима на мору или план ин и, током излет а и слично. Ове
фотог рафије у почетк у нис у
на насловн им странама, али
се чес то срећу на последњим
стран ицама, однос но кори
цама час оп ис а. Најчеш ће
прик азују радн ике у некој од
летњих баш ти на обал и мо
ра, да би се 1949. сцена „Је
дрењ е на Јад ран у“ појавила
и на насловној стран и.
Током 1950. и 1951, у
време пуног замах а Првог
петог од иш њег плана и за
вршетк а изг радњ е мног их
кап ит алн их објек ат а, фот о
графије радн ик а и ударн ик а
и даљ е су прис утне на на
словн им странама илус тро
ване штампе, али се у овом
период у траже нови нач ин и
прик азивањ а инд ус тријс ког
нап ретк а и пос тепеног ус
пос тављањ а домаће произ
водњ е. Једна од релат ивно
Сл. 9 – Плуг-аутомат са загребачког
новијих тема било је прик а
велесајма, Дуга, бр. 216, Београд 1949.
зивањ е учеш ћа домаће при
Fig. 9 – Automatic plough, A Zagreb Fair,
Duga, issue 216, Belgrade 1949
вреде на велес ајмовима у зе
мљи и инос транс тву. Велес ајмови се мог у прат ит и на насловн им странама
још од 1948, али у нар едн им год инама успехе домаће инд ус трије све чеш ће
 и, аутобус и, чак и авион и, који су на овим велес ајмови
илус трују кам ион
ма предс тављан и као значајн и производ и домаће инд ус трије (слик а 9). Мо
гу се срес ти и насловне стране на којима готове инд ус тријс ке производе,
нпр. киш не мант иле фабрике „Југ овин ил“, нос е девојке у необавезној шет
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њи. Ова фотог рафија на насловној стран и такођ е предс тавља младе жене у
шир ем контекс ту, как ав је свак ако плас ирањ е једног од првих плас тичн их
производа домаћег пор ек ла.16
Фотог рафије које на насловним странама Дуге почетком педесетих годи
на показују јасно поп уштање строге атмосфере социјалистичког реа лизма
и бригадирског занос а, значајне су и с аспекта промене поимања фиг уре. У
сликарству социјалистичког реа лизма, значај фиг уре као носиоц
 а идејности,
наглашен је мон ументалнош ћу и споменичк им одликама.17 Сличан принцип
истич у и фотог рафије са разних спортских манифестација у ком унистичк им
зем љама где се тела појављу
ју у формацији, као део масовне
гимнастике (слика 10). Они за
једно граде мит новог друштва,
нових градова и саобраћајница,
чинећ и на тај начин симболе но
вог поретка. Те анонимне фиг у
ре представљају безимене хероје
као симболичне носиоце снаге,
воље, ент узијазма, вере и послу
шности, лишене еротичности.
Почетком педесетих, тај колек
тивистичк и контекст у прикази
вању фиг уре се постепено губи.
Представе свечаности на на
словним странама Дуге у пери
од у од 1945. до 1953. обу х ватају
прославе празника поп ут Да
на реп ублике, Првог маја, Дана
ослобођења Беог рада, као и про
славе значајних јубилеја везаних
за Дан југословенске армије и
њених појединих родова. Обе
лежавају се и јубилеји везани за
Сл. 10 – Жива значка Југословенске
Октобарску револ уцију, али и
армије, Дуга, бр. 53, Београд 1946.
акт уелни догађаји поп ут заседа
Fig. 10 – Yugoslav Army live badge, Duga,
issue 53, Belgrade 1946
ња разних политичк их структ у
ра, затим отварање фабрика и мостова, смот ре радних бригада. Повод за ор
ганизована масовна окуп љања је и повратак исељеника у домовин у, почетак
остваривања Петогодишњег плана, чак и довоз жита из села у град. Основни
16 Марковић 1996, 270.
17 Merenik 2001, 32–33.
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симболичк и сад ржај ових фотог рафија чине заставе, мон ументалне петокра
ке, порт рети Тита и Стаљина и посебно транспаренти са паролама везаним
за позитиван пример радног ударништва или, до промене политичк их од
нос а, пријатељских однос а са СССР-ом. На парадама, које су славиле успехе
Петогодишњег плана и инд устријализације, саставни део иконог рафије су
чинили објекти и макете који су посебно били прављени за ту сврх у, а чија је
улога такође била да симболизују инд устријски развој (слика 11).

Сл. 11 – „У остварење Петогодишњег плана“, Дуга, бр. 93, Београд 1947.
Fig. 11 – “Into the Five-Year Plan realisation”, Duga, issue 93, Belgrade 1947

Као паж љиво осмиш љене и организоване представе за народ, ове свеча
ности се мог у посмат рати у контексту „принципа даривања“ где и учесници
и публика имају утис ак да су део опште добробити, снаге и престижа по
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ретка.18 Ова политичка пракс а истицала је фундаменталне вредности соци
јалистичког друштва, равноправност и једнакост свих његових слојева и во
дила је церемонијалном потврђивању политичког поретка и легитимитета
власти, под ржане огромном масом егзалтираног становништва. На тај начин
су политичке свечаности и организована масовна окуп љања представљале
основно оруђе владајуће идеол ог ије у констит уис ању позитивних осећања
друштва и стварања лојалности према политичком поретк у. Симболи, који
се у овим приликама истич у, представљају мост који спаја мукот рпно изво
јеван у побед у у Народноослободилачкој борби са новом борбом за обнову и
изг радњу зем ље, која тек предстоји.
Међутим, ма колико да су јавне свечаности и масовна окуп љања били
прис утни на насловним странама, они нис у представљали стварно стање
друштвених однос а, већ су игнорис али реа лност у којој ударничк и успеси
радничке класе, као носиоца власти, нис у одражавали стварн у улог у те класе
у стратификацији друштва.19 Политичка манип улација је усмерена ка актив
ном и емотивном везивању масе за симболе на којима власт гради легитими
тет, што иск ључ ује мог ућност рационалног процењивања политичк их поте
за. Национална славља на тај начин постају демонстрација жеља и циљева
читавог народа, како власти тако и поданика, али и обожавање власти која
сама постаје симбол и морални узор. Она представља филтер кроз који се
стварно друштвено стање економске беде и политичког незадовољства пре
твара у фиктивн у идеолошку слик у која се намеће.
У празничном систем у Октобарске револ уције спорт, физичка снага и
вештина атлетски обликованог тела симболиш у добро организован и чвр
сто утемељен поредак у свим масовним спектак лима и церемонијама. 20 У со
цијалистичком друштву рит уа лно приказивање мултип ликованих младих,
снаж них, лепих и дисцип линованих тела симболише друштво као целин у,
промовиш ућ и тиме и његово вођство. Симболичк и потенцијал бројних ко
ординис аних покрета су од периода раног 19. века користили различити
национални покрети и реж ими.21 Гимнастичке приредбе су биле носиоци
мон ументалности и хармоније, чиме су поседовале и естетичк у вредност, а
синх роно вежбање симболичк и је изражавало заједничк у вољу на исти на
чин на који је то чинила мас а у политичк им светковинама. Саставни део па
рада и слетова су такође и „живе слике“ састављене од више гимнастичк их
тела, која асоцирају на здраву државу на пут у нап ретка.
У оквиру ком унистичк их земаља Совјетски Савез је био водећа зем ља
која је показала у којој мери спорт може имати политичко значење.22 Као и
18
19
20
21
22

Đorđević 1997, 56.
Đorđević 1997, 106, 117.
Đorđević 1997, 232–233.
Roubal /б. г./
Howell 1975, 137–145.
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све друге аспекте, Ком унистичка партија је одређивала, унапређивала и кон
тролис ала и физичк у култ уру. Њен развој је требало да одговара пот реба
ма и жељама Партије, што је имало основа у марксистичкој теорији, према
којој укупно образовање обу х вата комбинацију интелект уа лног, физичког и
техничког знања, који воде повећању друштвене производње, али су и једи
ни начин да се створи јака и супериорна нација. Смат рало се да су здрави,
 и отаџбине и прод уктивнији радници
физичк и спремни људи, бољи браниоц
који ће ефикасније остваривати социјалистичке циљеве.
За разлик у од периода после Првог светског рата када је спорт био ори
јентис ан ка припреми становништва за одбран у социјалистичког поретка и
рад у производњи, након Другог светског рата првобитном спортском про
грам у су додати и задаци побеђивања и међународног престижа, посебно у
циљу спортског, имп лицитно и идеол ошког, надјачавања Запада. Спорт као
национални прог рам поп уларис ан је у широк им мас ама становништва и ор
ганизован на свим нивоима, како би се под паролом другарства, младости,
виталности и снаге демонстрирала снага совјетског човека. У Југославији,
у период у пре сукоба са СССР-ом и Информбироом, примењивани су исти
принципи у однос у према спорт у.
Сличан прис туп људс ком тел у имала је и мон умент ална скулпт ура овог
периода која чес то предс тавља атлетс ки развијене радн ике. Фотог рафије из
атељ еа познат их вајара, скица за скулпт уру или сам их скулпт ура у одг ова
рајућем амбијент у такођ е су прис утне у штамп и. Пор едећ и ове фотог рафије
са онима на којима су предс тављен и дет аљи са слет ова и које у првом план у
предс тављају појед ине учес нике, стиче се утис ак да се у прик азивању жи
вих људ и теж ило опонашању мон умент алне скулпт ур е, стат уарнос ти која
је довод ила до тог а да знак надвлада означено. То је пос тизано и фотог ра
фис ањ ем из доњ ег рак урс а, које је требало да ист акне и физичк у и идејн у
вел ич ин у порт рет ис ан их.

***
Осим прог рама обнове и изг радње зем ље, Петогодишњи план је имао
циљ да доп ринесе уклањању култ урне и техничке заосталости „новог чове
ка“, што је био један од основних задатака Народне технике.23 Под јурисдик
цијом Народне технике налазио се и Савез фотоа матера Југославије, осно
ван 1946 (од 1949. Савез фото и киноа матера Југославије), који је на разним
скуповима, али и путем свог званичног листа Fotografija, покрен утог 1948,
пропагирао да „садашња фотог рафија треба да буде верни израз гигантских
напора наших народа у изг радњи новог и срећнијег живота“. Истицање бор
бе за социјалистичк у идејност потп уно је одговарало култ урној клими око
23 Bosnar 1948, 1–2.
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V конг рес а КПЈ, који је и прeд сам у фотог рафију поставио одређене захтеве.
„Фотог рафија треба да буде што вернији одраз оног стваралачког рада који
народи ФНРЈ улаж у у изг радњу социјализма, као и да на свој специфичан на
чин изрази сву величин у напора и победа, замах и сад рж ин у социјалистич
ког преображаја.“24 Међутим, упоредо са истицањем захтева за фотог раф
ским представљањем одговарајућег сад ржаја, као и посебно израженог лика
„новог човека“, градитеља социјализма, износе се и критике на рач ун листова
и часопис а који доносе слике, „донек ле стране дух у времена“.
Током првих година излажења, часопис Fotografija, као званично гласило
 атера Југославије, поред практичних чланака о снима
Савеза фото и киноа м
њу и изради фотографија, вести о изложбама или кратких написа о значајним
моментима из историје фотографије, редовно је објављивао и по један дирек
тивни чланак који је истицао васпитну и пропагандну улог у фотографије. Ве
личајући победе и успехе радних људи, у првом плану је био заправо истицан
радник-стваралац, чији су несебични самопрегор и хероизам требали да дел у
ју мобилизаторски и подстицајно на оне који се радом још нис у истак ли.25 Није
била реткост да су се аутори ових чланака дотицали и озбиљнијих теор
 етских
разматрања, нпр. односа слике и текста, пружајући слици предност као пропа
гандном средству, док се за наслов фотографије сматрало да дел ује више аги
тацион
 о и повећава дејство фотографије. У овим чланцима било је корисних
прилога – како успешно фотографски представити рад као мотив, те пружање
савета везаних за композицију, перспективу, приказ кретања.26
Крајем 1949. одржан је II плен ум Цент ралног одбора Народне технике то
ком кога су утврђени задаци Савеза фото и киноа матера Југославије, а поред
мног их других основана је и Комисија за агитацију и пропаганд у. На овом
скуп у је рад на агитацији и пропаганди оцењен као слаб, тако да су важ нији
задаци помен уте Комисије били: идеолошко уздизање чланства, одстрањи
вање формалистичк их и декадентних схватања уметничке фотог рафије, по
пуларис ање Савеза фото и киноа матера, борба за што успешније кориш ћење
фотог рафије за пот ребе агитације свих масовних организација, организова
ње излета и изложби и тако даље.
У исто време одрж ана је и Савезна конф ер енц ија фотор епортера у којој
су учес твовал и фот ор епортери из чит аве зем ље, фотослужбе реп убличк их
уреда за инф ормац ије, предс тавн иц и Савеза фото и киноа матера и новин
ских фото служби као што су „Танјуг“, „Борба“, „Пол ит ик а“ и слично. У
реф ерат у О улози фотографије као једног од важ них средс тава наше пропа
ганде како у зем љи тако и у инос транс тву, који је изложен током конф ер ен
ције, налазимо нову пот врд у да је циљ фотог рафије као док умент а био да на
24 A. D. 1948, 17.
25 Milojković 1948, 33–34.
26 Frelih 1949, 53.
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најуб ед љивији нач ин изрази тип ичне карактерис тике југ ословенс ког соц и
јал ис тичког прео браж аја. 27 Стиче се утис ак да се након сукоба са СССР-ом
све више инс ис тирало на томе да док умент арна фотог рафија предс тавља
спец ифичнос ти конк ретно југ ословенс ког соц ијал изма и то на нач ин који
ће код пос мат рача изазиват и „симпат ије, дивљењ е и дубљи интер ес“. То је
пос ебно важ ило за фот о-излог е у Паризу, Њујорк у, Штокхолм у, Мекс ико
Сит ију, Милан у, Беч у, Праг у, Варшави, Тел Авиву и Хаифи.
Међутим, и овом приликом се износе критике да лик „новог човека“ ни
је адек ватно приказан, као ни његов однос према рад у, околини или другим
људима. Истиче се да стално треба имати на уму да социјализам граде људи
и да ће фотог рафија људи у процес у стварања најбоље илустровати сам у из
градњу социјализма. Препоручивано је избегавање фотог рафис ања фрагме
ната и да се умереним и логичним реж ирањем остварује јединство форме и
сад ржаја. Том приликом су наведени и примери када је неу м
 ереним реж ира
њем постигн ут потп уни конт раеф
 екат. Такође је подстицано и фотог рафис а
ње истакн утих посетилаца из иностранства, као праћење култ урног живота
и других значајних догађаја.
Од сред ине 1949, у час оп ис у Fotog raf ija мог у се проч ит ат и вес ти о фо
тог рафс ким изложбама у инос транс тву, а већ на плен ум у Савеза фото и
киноа м
 атера Југ ославије, у јан уару 1950, одл учено је да се Савез учлан и у
међунар одн у орг ан из ац ију за фот ог рафс ку уметност – Federat ion Internat i
onale de l’art Photog raph ique (FIA P). То је већ сред ином исте год ине омог у
ћило учеш ће југ ословенс ких фот ог рафа на Првом интернац ион
 алном са
лон у фотог рафије у Берн у. Иако се до 1950. док умент арност ист ицала као
најпожељн ији и најваж нији квал итет фотог рафс ке слике, од 1950. пок лањ а
се паж ња и изложбама уметн ичке фотог рафије, уз напомен у да у лик у „но
вог човек а“ није довољно ист акн ут а лепот а, „која се треба ист ицат и, али уз
опрез да не одведе у слад уњ авост“. 28
Период од 1945. до 1951. предс тавља и време цент рал изованог адм ин и
страт ивног управљањ а кинемат ог рафијом која је такођ е кориш ћена у по
лит ичко-пропаг андне сврхе. 29 Све трош кове снимањ а филмова снос ила је
држава која је с друг е стране преко Ком итет а за кинематог рафију Владе
ФНРЈ и Агитп ропа ЦК СКЈ вод ила рач уна да ниједно оствар ењ е не изађ е из
предвиђ ен их оквира соц ијал ис тичког реа л изма и узора које је успос тави
ла совјетс ка кинемат ог рафија. Филмс ки журнал и и Филмс ке новос ти, које
су снимала бројна филмс ка преду з ећа, бил и су док умент арног карактера и
предс тављал и су вид „филмоване штампе“ која је обнову и изг радњу, спро
вођ ењ е Пет ог од иш њег плана, спортс ке и уметн ичке прир едб е, пол ит ичке
27 Savezna konferencija fotoreportera 1950, 3.
28 Kujundžić 1950, 33–35.
29 Косановић 1995, 184–187.
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дог ађ аје итд. док умент овала на исти нач ин на који су то чин иле новине и
час оп ис и. 30 Они филмови који су имал и дозвол у за јавно прик азивањ е еми
тован и су шир ом зем ље, укључ ујућ и и сама град ил иш та.
Период југ ословенс ке историје од 1945. до 1952. год ине обележ ила је
дом инац ија утицаја Ком ун ис тичке парт ије Југ ославије, однос но Пол итби
роа њеног Цент ралног ком итет а, над свим сегмент има друш твеног живо
та. 31 Децембра 1948. Ком итет за култ уру и уметност при Агитп роп апарат у
је укин ут и мада то није знач ило и укидањ е држ авне конт роле, ипак је то
могло да има утицаја на поп ус тљивији однос према штамп и. ЦК КПЈ је кра
јем 1949. донео одл ук у да се у једном броју преду зећа уведе самоу п равља
ње, што је половином 1950. озакоњ ено од стране Нар одне скупш тине ФНРЈ.
Промена у карактеру својине условила је и реорг ан изац ију влас ти и децен
трал изац ију управе. У вези са извршен им променама друш твен их однос а,
измењ ен је и назив КПЈ у Савез ком ун ис та Југ ославије, што је сигнал изира
ло и промењ ен у улог у Парт ије у новим условима. Год ине 1952, одржан и VI
конг рес КПЈ пос вет ио је цент рално мес то одр еђивању водеће улог е Парт ије
у сис тем у тзв. соц ијал ис тичке демок рат ије.
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PHOTOGRAPHS OF WORKERS AND LABOURERS AS PART
OF THE AGITPROP CULTURAL POLICY
– Summary –
Subject of the paper is an analysis of var ious photos of workers and labou rers published
in illustrated papers and magazines in the renewal and construct ion per iod. Incitement and
fi rmat ion of the new socio-pol it ical
propaganda act iv it ies, aimed at popular acceptance and af
order, were an integ ral part of the Agitprop pol icy in the 1945–1952 per iod. As mass med ia, the
press had a key role in conveying messages of the governing reg ime, while photog raphy, as a
fi rma
visual testimony, supported the cred ibil ity of the med ia content, as well as the concept af
tion of the socio-pol it ical circumstances. Along with the pol it ical changes, the way how wor
kers and labou rers were represented also var ied. However, dur ing the ent ire per iod, the essence
of a “new socia l ist man” was preserved, even accent uated as a cornerstone of the ideology and
success of the First Five-Year Plan.
As part of mass cult ure, illustrated papers and magazines published what was “popular”,
listening to readers’ wishes, but they also disseminated pol it ical propaganda, bei ng an instru
ment in reflect ing the state pol it ics and current social issues.
Hav ing veracity of document, photog raphy had its impact on the viewer, thus often used
in expressing desires and needs of the governing social strata, along with thei r interpretat ion
of the events. A mobil ising role of the press had a key role in incit ing the masses to part icipate
fi rming the new social values.
in the renewal, but also in af
In accordance with the Stal inist ideology, an abstract man is celebrated rather than a li
ving one whose everyday life fades away and whose value is underestimated. In a process of
creat ing a new man, posit ive and negat ive models are imposed on the society, partly by the
 sly. As ult imately posit ive model in the first post-war
author it ies and partly quite spontaneou
years was a heterogeneou
 s group of workers and labou rers, completely erasing any differences
in age, gender or educat ions – thus represent ing a liv ing example of communist idea of egal i
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tar ia nism. The workers are usua lly shown in thei r work ing env ironment, while an appropriat e
legend add it ionally explai ns each pict ure, visua l ising thei r func tions and class stand ing, which
is implied by a stat us of a hero. An integ ral part of the iconog raphy is a machine, sect ion of a
plant shed or a tool – present ing an image of a social type. A worker is placed in a context of
industria l isat ion, hav ing a lead ing role as its bea rer.
In the same way and equa l to men, a woman is shown as a new society heroi ne. Above all,
she is a labou rer and bui lder, then a mother – the only two roles she is given on the front pa
ges. Besides emphasising socia l ist equa l ity, those photos also car ry a cont inua nce of the gender
equa l ity and emancipat ion process. Cur iously, in spite of emphasising her work ing abil it ies in
the land renewal and construct ion, the woman is not rendered devoid of her feminine att ri
butes. The third type of a “new man” is the bui lders, typically the young, shown on numerous
construct ion sites and rai lways. Mines were equa lly important as the rai lway, so they were
presented as cult ic places of socia l ist labou r ing compet it ion. Such a cult was add it ionally rei n
forced and stimulated by literat ure of that time, poet ry in part icular. Labou r encou ragement
and praise was ubiquitous in all forms of incitement, while the miners, along with the rai lway
bui lders were bea rers of qua l it ies att ributed to thousands.
Opt imism and joy, prescribed and assigned, were present in both the poet ry and the paper
head lines, personal ised not only in the character and achievements of a “new man”, but also in
idyllic cou nt ryside images, in hosts of photos of child ren, shown in thei r play, eating mea ls or
studying. Child ren were typically shown in the nurser ies that were bei ng bui lt next to the new
houses, thus illustrat ing the state’s care for the youngest.
Changes in how the workers and bui lders are represented can be not iced from 1948, when
pict ures of workers’ hol iday resorts and outings appea r. In 1950 and 1951, in the per iod of the
First Five-Year Plan init ial moment um and the final isat ion of numerous signific ant struct ures,
new ways of present ing the industrial prog ress and a gradual establish ment of domestic pro
duct ion are sought. The Duga front page photos in the early 1950s show an evident relaxat ion
of a socia l ist rea l ism strict atmosphere and a labou r troops enthusiasm, and are important from
the aspect of changes in fig ure understand ing. In the socia l ist rea l ism pai nt ing, significance of
a fig ure as a bea rer of ideas is accent uat ed by its monumental siz e and character istics. There is
a similar principle in the photos of var ious sport events in communist cou nt ries, where bod i
es are shown in parade format ions, as part of mass sports. They joi ntly bui ld a myth of a new
society, new cit ies and roads, thus bei ng a symbol of a new order. Those anonymous fig ures
represent unknown heroes, as symbol ic bea rers of strength, will, enthusiasm, faith and obed i
ence, devoid of erot icism. In the early 1950s, the context of collect iv ism in present ing fig ures
gradua lly fades.
In var ious gather ings and via thei r magazine the Photog raphy, started in 1948, the Photo
and Cinema Amateu rs Associat ion of Yugoslav ia manifested that “photog raphy today should be
an authentic expression of gigantic efforts of our nation in building a new and happier life.” Emp
hasising the strugg le for socia l ist ideas perfectly suited the cult ural climate arou nd the CPY 5th
Cong ress, which placed thei r requi r ement even for the photog raphy: “Photog raphy shou ld be
an authent ic reflect ion of the creat ive work that the peoples of the FPRY invest in bui ld ing soci
al ism, and in its specific way, to express the ent ire grandeu r of the strugg le and the victory, the
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moment um and the essence of the socia l ist transformat ion.” In its first years, the Photog raphy
 al and propagand istic role of
magazine published direct ive art icles that emphasised educat ion
photog raphy. Celebrat ing victor ies and successes of ord inary people, a worker–creator was in
its foreg rou nd, stressing that his selfless endeavou rs and heroism shou ld serve to mobil ise and
encou rage those who had not yet stood out.
It is underl ined all the time that socia l ism is bui lt by the people, so photog raphs of people
caught in the creat ion process can best illustrate how socia l ism is bei ng bui lt.
The 1945–1952 per iod of Yugoslav history was marked by the dominat ion of the Commu
nist Party of Yugoslav ia, the Pol itburo of its cent ral Committee, over all the segments of social
life. In December 1948, the Committee of Cult ure and Arts at the Agitprop apparat us was can
celled. Although it did not mean cancell ing the state cont rol, it gave some leeway to the press.
In 1949, the CPY CC passed a resolut ion for int roducing self-management in some enterprises
and in mid-1950 an act was passed by the FPRY nat ional Assembly. Changes in the character
of ownership made way to reorganisat ion of author ity and decent ral isat ion of administrat ion.
Key words: documentary photog raphy, illustrated press, propaganda, workers, Agitprop,
renewal and construct ion.
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Народни музеј, Крагујевац

ТУГЛАРС ТВО И ЦИГЛАРС ТВО У КОТРАЖИ
У КРАГУЈЕВАЧКОЈ ЈАСЕНИЦИ
Апстракт: Предмет овог рада јесте проучавање израде тугли и цигли која као допун
ска привредна делатност неколицине породица у селу Котражи егзистира већ дужи низ
година. На неки начин, делатност представља модификовани облик црепуљарства с
обзиром на то да се користе идентичне сировине, а према чему је Котража, као један од
црепуљарских центара, и позната у нашој науци. У раду је представљен процес израде
тугли и цигли, наведене су сировине које се користе, али су разматрани и друштвеноекономски услови који су погодовали да се ова допунска делатност, уз обављање оста
лих послова везаних за рурално- пољопривредно-радничку средину, спроводи у контину
итету на овом простору.
Кључне речи: село Котража, друштвено-економски услови, природно-географски услови,
сировине, црепуљарство, цигларство, тугларство.

Керамика заузима значајно место у историји цивилизације и представља
једну од раних човекових тековина с обзиром на то да су фрагменти и читаве
пос уде при истраживањима откривани од неолита па кроз све епохе. У почет
ку су предмети прављени од пречишћене глине или иловаче и сушени су на
сунцу. Потом је откривена вештина печења глине на ватри која је значајна, јер
се постизала већа чврстина и компактност. Други значајан напредак у истори
ји грнчарства јесте проналазак грнчарског кола, а највеће откриће представља
проналазак глеђи од металних оксида, којима се судови од глине преливају да
би се спречила њихова порозност.1 Међутим, истраживања су показала да су се
код нас одржале примитивне технике израде керамике упоредо са развијеним
занатским техникама.
Да бисмо говорили о тугларству и цигларству у селу Котражи неопходно је
да се осврнемо на претходни период у коме су се, на овом простору, израђива
ле црепуље и када је Котража била један од значајнијих центара црепуљарства.
1

Томић 1966, 4.
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Цреп уље су, без сумње, најстарији судови. О цреп уљарству у ужој Србији
доста се зна, зах ваљујућ и радовима ранијих ист раж ивача и аутора, нарочи
то Пет ра Ж. Пет ровића, Миленка Филиповића, 2 Персиде Томић. Наведени
аутори, у својим исцрпним радовима, наводе да су на релативно малом под
ручју од Дрине до Мораве постојала три цент ра за израд у цреп уља – у ужич
ком крају (село Роге), Кот ража у Јасеници (шумадијској) и село Врњци, не
пос редно крај Врњачке Бање. Заним љиво је да су се истовремено идентични
предмети израђивали на три различита начина који, када се упореде, пред
стављају један след у технолошком развоју.

Сл. 1 – Милутин Милошевић израђује црепуље у Котражи
(Етнографски музеј, инв. бр. 16115)
Fig. 1 – Milutin Miloševic making terracotta dishware in Kotraža
(Ethnographic Museum, inv. No. 16115)

Кот рашки цреп уљари су на најп римитивнији начин израђивали цреп у
ље, без кола и икак вог помагала, снагом својих рук у и од материјала који им
је био доступан у окружењу – смесе азбеста и глине. У друг им местима глини
се додавао калцит. У Врњцима се цреп уље израђују на квад ратним даскама,
„кал упима“, постављеним на непокретном стубу, а у Рогама се даска ставља
на коло које се окреће руком. 3
2
3
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Да бисмо разумели како је природно-географско окружење утицало на ову,
некада, значајну грану локалне привреде, потребно је најпре рећи нешто о са
мом положају овог села у горњојасеничком сливу у Шумадији.
Котража припада територији страгарског ужег гравитационог подручја које
је смештено у западном пределу Шумадије, а које, углавном, чине падине пла
нине Рудник и побрђе, као и сливно подручје горњих токова притока Јасенице,
Лепенице и Груже.4 Према подацима из 2002. године, на територији страгар
ског подручја, осим варошице и села Страгари, налази се и десет сеоских насе
ља, а формирано је и регистровано девет месних заједница, с обзиром на то да
страгарску месну заједницу чине Страгари, Котража и Љубичевац.5 У долини и
сливу Сребрнице, Страгари се простиру на економски повољном положају, јер
користе разнолике природне услове за пољопривреду, сточарство и воћарство.
Рударско-индустријска производња базирала се на искоришћавању руде азбе
ста серпентинског масива и преради те руде. У Страгарима се развио варошки
крај, јер насеље има и повољан саобраћајни положај.6
Село Кот ража се налази на североис точним огранцима рудничк их пла
нина, на Кот рашким чукарама. Смештено је на десној страни реке Јасенице
и припада групи насеља чије се куће налазе на странама главичастих брда,
на кос ама, терас ама и ерозивном проширењу река и потока. Припада врсти
села разбијеног типа шумадијске врсте, подељено на неколико крајева који
носе имена фамилија. Привреда овог краја подређена је утицају природних
чинилаца, па се и привредни живот често мењао и прилагођавао друштвеноекономским приликама.
До Другог светског рата привреда је била заснована на пољопривредној
производњи, трговини, занатству и експ лоат ацији локалне сировинске базе.
Како је атар села Кот раже врло неп лодан и неродан, становништво је морало
да се прилагоди датим условима и да се на различите начине сналази како би
дош ло до хране и новца. Један од тих начина било је и „грађење“ цреп уља.
Неп лодна азбестна зем ља становништву овог краја послуж ила је као сирови
на за израд у некада цреп уља за печење хлеба, а данас тугли и цигли за хлебне
и пекарске пећ и.
Према располож ивим подацима, утврђено је да се цреп уљарство у Ко
траж и развило из женског домаћег рада и да је вероватно пренето из Груже,7
док се у самој Груж и већ изг убило. Овим послом бавиле су се, у почетк у, са
4
5
6
7

Дробњаковић 1923, 134; Миловановић 2011, 3.
Миловановић 2011, 6.
Миловановић 2011, 4.
Митра, прабаба данашњих Тимотијевића у Котражи, рођена Симоновић у гружанском
селу Гривцу, градила је црепуље, па су се по угледу на њен рад почеле израђивати цре
пуље у Котражи. Црепуље и лонци правили су се и у Гунцатима у Гружи, најкасније до
1925. године, али уз помоћ дрвеног ручног кола и дрвених кот урова и више су личили на
ужичке лонце и црепуље, али су били дебљи и тежи (Петровић 1948, 84–86).
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мо жене, али је временом
израда цреп уља постала
и мушки пос ао и вид до
пунског привређивања,
којим су се бавиле само
одређене породице или
куће и одређени слој ста
новништва, углавном си
ромашнији. Ова делат
ност била је наследна у
Сл. 2 – Припрема „блата“ за израду тугли и цигли
породицама које су њоме
Fig. 2 – Soft mud preparation for making bricks
овладале.
Велик у прекретниц у у привреди овог подручја и самом живот у становни
ка предс тавља отварање рудника азбес та 1922–1923. године, у коме је експло
атација руде почела 1934. године. Радна снага, један од најважнијих чинилаца
за развој инд ус трије у послератном период у, била је из непосредне околине,
па је ангажовање једног броја црепуљара у инд ус трији узроковало напуштање
или сужење обима њихове делатнос ти. Истовремено, општи економски на
предак друштва, другачија организација домаћинс тава у којима се више нис у
корис тила отворена огњишта, него су замењена шпоретима на дрва, а касније
и електричним шпоретима, елементи су који су условили да се црепуље кори
сте само у ретким приликама.

Сл. 3 – Тугла
Fig. 3 – A brick

Сл. 4 – Дрвени калуп за тугле
Fig. 4 – Wooden brick mould

Сл. 5 – Прохромски калуп за тугле
Fig. 5 – Prochrome brick mould

Још један важан моменат који је допринео смањењу обима делатности
цреп уљарства јесте и развијање и модернизација рударско-инд устријске
производње. Како су се ширили копови рудника азбеста, становништво које
се налазио на источним странама села Кот раже пресељено је поред главног
пута на уласку у варошиц у Страгари, јер су се на местима њихових кућа и
окућница налазила богата налазишта руде. Од 1952. године, када су најпре
своје домаћ инство преселили Милојевић и (Плашић и), а до 1963. и Милоше
вић и и Јоковић и, израда цреп уља, иначе до тада веома развијена привредна
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Сл. 6 – Цигла
Fig. 6 – A brick

Сл. 7 – Дрвени калуп за цигле
Fig. 7 – Wooden brick mould

грана, готово да престаје, јер се становници запош љавају у рудник у азбеста.
У рудничко-инд устријском преду зећу, 1969. године, радило је 28 радника из
Кот раже, а што је чинило 18,1% запослених.8
Да би се превазишли конкретни кризни периоди на друштвено-економ
ском плану и да би се одржала не само примарна структ ура егзистенције са све
мањим обимом израде црепуља које су, због горе наведених чињеница, изгу
биле своју функционалност, више пажње се посвећује изради тугли и цигли за
хлебне и пекарске пећи,9 које су у неким породицама представљале само до
пунску делатност, а у неким и основно средство егзистенције, као што је то био
случај с Доброславом и Милијом Милошевић. Доброслав Милошевић је први
интензивније и покренуо ову грану привреде 1957–1958. године. Данас се овом
делатношћу баве две породице у Котражи, Милошевићи и Шевићи, и једна у
Страгарима – Стевановићи (такође породица која је пресељена из Котраже).
До 2000. године, овом делатношћу су се бавиле и две куће Радовановића и једна
кућа Милошевића, али су се наследници ових фамилија потом оријентисали
запослењу у граду или су се бавили другим делатностима. Можемо да устврди
мо да је израда тугли и цигли измењена форма наставка црепуљарског заната,
с обзиром на то да су се преци већине данашњих туглара и циглара бавили и
израдом црепуља и да је сировинска база за израду оба производа једнака.
Израдом црепуља бавили су се и мушкарци и жене. Израдом тугли и цигли,
од маја до октобра, баве се претежно мушки чланови породице, али уколико је
велика потреба или ако су временски услови тренутно повољни, у овај посао
укључују се и жене. Док је превасходно мушки посао „мешење блата“, односно
припрема материјала, жене се укључују углавном при „сечењу“, прављењу тугли
и цигли, јер се сматра да је то лакши део посла. Уколико је велика потражња, а
8
9

Миловановић 2011, 147.
Персида Томић је забележила да су се и пре Другог светског рата израђивале тугле, али
како њихова потражња није била великог обима, оне су се израђивале само према по
руџбинама и у малим количинама.
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Сл. 8 – Сушење тугли
Fig. 8 – Brick drying

Сл. 9 – Израда тугли и цигли и слагање цигли у „фигуре“
Fig. 9 – Brick making a stacking

при том су остали чланови породице заузети пољопривредним или другим ра
довима (неки чланови ових породица су и запослени у другим делатностима,
а истовремено се баве и пољопривредом и сточарством), није искључено да се
плати и надница онима који су вични овом послу.
Тугле и цигле праве се од смесе „црепуљаре“ (азбеста) и иловаче у размери
2:1 (две трећине азбеста и једна трећина иловаче) и воде, уколико се суше ди
ректно на сунцу. Размера је одређена како производи не би пуцали приликом
сушења под непосредним дејством сунца и на промаји. Уколико постоји намен
ски одређено место које може да се покрије, као што га поседује породица Ми
лошевић, онда је размера 1:1 (иста количина азбеста и иловаче). Исто као што
се постављало питање зашто се азбест употребљава у изради црепуља, односно
каква су његова својства,10 тако се једнако поставља питање и зашто се он упо
требљава у изради тугли и цигли? Азбест је веома погодан као везивно ткиво,
мекан је и свиленкаст, што онемогућава пуцање, како некада црепуља, тако да
нас и тугли и цигли, иако се суше директно на сунцу. Такође, азбест поседује и
својство да не гори, да подноси веома високе температ уре и да је одличан изо
латор топлоте. Тешко се греје и не преноси топлот у на околна тела.11
Глин у и азбест мештани копају у близини рудника и тракторима, одвоје
но, превозе до куће. У дел у дворишта, одређеном за ову намен у (некада се тај
део дворишта називао „гувно“, данас нема посебан назив), ископана је пра
воу гаона плитка рупа у којој се припрема „блато“. Претходно се „цреп уљара“
просеје кроз сито како би се одстранили каменчић и и крупан азбест. „Блато“
се некада мешало мотиком и газило ногама да би се мас а уједначила. Данас се
у ту сврх у користе моток ултиватори. Сједињена смес а „гуке блата“ рукама се
ставља у кал упе, где се опет ручно блато сабија и равна. Кал упи за тугле су ди
мензија 32 х 32 х 5 цм и направљени су од дрвета, а данас се користе и прох ром
ски, јер су трајнији, док се за цигле користе кал упи димензија 26 х 13 х 5 cm
10 Томић 1953, 173.
11 Томић 1953, 173.
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Сл. 11 – Реклама производа
Fig. 11 – Product advertisement

Сл. 10 – Реклама
Fig. 10 – An advertisement

они су од дрвета. Направљене тугле и цигле се ваде из кал упа и ређају поло
жене на одређеном размак у да се суше природно, на сунц у. Овако положене
цигле се суше два-три дана, а затим се усправљају, стављају „на кант“ и суше
још пет-шест дана, зависно од временских услова, и на крају се слаж у „у фи
гуре“. Тугле се положене суше нешто дуже, четири-пет дана, и за то време се
окрећу да би се добро осушиле са обе стране. Добро осушене, одлаж у се и па
кују, чекајућ и купца. Цигле се користе за зидање хлебних и пекарских пећ и,
док се туглама ове пећ и поп лочавају. Ређе се користе и за облагање унут ра
шње површине камина и каљевих пећ и.12
Код израде тугли и цигли нема посебних обичајних радњи, осим што је
пракс а да се не израђују недељом или о неком већем празник у. Приликом из
раде туглари се не испомаж у узајамно, али приликом продаје упућују купце
једни код других, уколико сами не располаж у пот ребним количинама. Док
су цреп уљари своје производе били прин уђени да воловском запрегом тран
спорт ују и до веома удаљених места,13 продаја тугли и цигли обавља се код
куће или тако што продавац уговорен у количин у транспорт ује до купца, јер
се обично ради о великом броју производа (и до хиљад у комада цигли, док се
тугле продају у нешто мањем броју).

***
Транзиционо друштво, какво је данас наше, у великој мери условљава спе
цифичне друштвено-економске прилике, како у руралним, тако и у урбаним
срединама. Становници села Котраже су, у великој мери, осетили ударе кри
зних периода. Прилагођавајући се, пре свега, природно-географским, а затим
и економским околностима, они су изналазили начине да искористе на најбо
12 Подаци о изради тугли и цигли добијени су приликом теренског истраживања у Котра
жи кроз разговор са испитаницима Б. и Д. Шевићем.
13 Види: Томић 1953, 176.
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љи начин оно што им је, не баш издашна, природа понудила за израду тугли и
цигли. Једна од великих прекретница у живот у становника Котраже било је и
затварање рудника азбеста, који је у стечају од 2007. године, мада је производ
ња престала већ 90-их година прошлог века, а што је у великој мери узроко
вало и повратку традиционалним делатностима, уз нешто лакши начин рада,
коришћењем савремене механизације. Туглари и циглари ће, према њиховим
речима, наставити да се баве овом делатношћу, као допунском, све док постоји
потражња која је, да напоменемо, за време СФРЈ била много већа, јер су тугле и
цигле куповали из свих крајева бивше државе. Данас је тржиште знатно сужено,
па је и потражња смањена.
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BRICK MAKING IN THE KOTRAŽA VILLAGE IN JASENICA, KRAGUJEVAC
– Summary –
The Kotraža village is situated in the upper Jasenica river basin in Šumadija. The position of the
village and the socio-economic circumstances conditioned the village population to devise and ma
nage all sorts of way in order to survive. One of the industrial activities was the terracotta dishware
production, once extensively developed, but in 1960 it gave way to brick making, providing addi
tional means of living. Using the natural resources from the immediate vicinity, asbestos and clay,
the brickmakers developed another industrial activity, thus substituting the uncertainty of farming
production which was otherwise their main source of income. Also, the new activity helped them in
overcoming transitional periods the society was experiencing in general.
Key words: Kotraža village, socio-economic circumstances, natural and geog raphical conditi
ons, raw material, brick and tile making.
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Народни музеј, Арађеловац

КУВАРИЦЕ АРАНЂЕЛОВАЧКОГ КРАЈА
Апстракт: У раду су приказани појам, улога, значај, порек ло, класификација и ката
лошка обрада „куварица“, „чешљара“ и „шибицара“, зидних декоративних тканина
које су красиле зидове градских и сеоских кућа аранђеловачког краја у 20. веку. На ку
варицама су, различитим врстама бода, најчешће плавим или црвеним концима из
везени разнолики мотиви и одговарајући текстови – поруке које су имале поу чан или
шаљив карактер. Као део текстилног покућства, куварице су имале значајно место у
нашој традиционалној култури.
Посебна пажња посвећена је трукерској радионици Милутина Луковића из Аранђелов
ца, с циљем да се овај занат, редак у Шумадији, отргне од заборава.
Кључне речи: куварица, платно за зид, зидница, шибицара, чешљара, труковање, вез,
везилачки бодови.

Појам куварица опште је прих ваћен у аранђеловачком крају за извезено
бело, правоу гаоно платно које се качило на зид изнад шпорета, стола, умива
оника или над узглављем. Приликом обиласка терена и сак уп љања куварица
за изложбу у оквиру Ноћ и музеја 2013. године уочено је да нико од саговорни
*

Идеја за изложбу куварица постојала је већ неколико година, али услови за њену реали
зацију су се створили тек ове године. На срећу, одлагање термина допринело је увећању
броја набављених и изложених примерака. Тако је за Ноћ музеја, 18. маја 2013. године,
отворена изложба под називом Добро дошли гости мили... у оквиру које су представљене
64 куварице, осам чешљара и седам шибицара. После изложбе, у току писања рада, наба
вљене су још четири куварице и једна чешљара.
Веома смо захвални свима који су Музеју поклонили или позајмили куварице и пратеће
предмете за ову прилику. Разумели су нашу жељу да покажемо вредност и лепот у ручног
рада, пре свега веза, а у циљу очувања наше традиционалне култ уре, те су отворили сво
је ормаре и несебично нам помогли.
Такође, велику захвалност изражавамо Гоци Луковић, снахи Слободанке и Милутина
Луковића, трукера из Аранђеловца, која данас живи у Америци и која нам је пружила
драгоцене податке у вези с трукерском делатношћу у којој је и сама учествовала после
удаје за њиховог сина Перу.
Званични подаци о трукерским радњама преузети су из Регистра занатлија општине
Аранђеловац.
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ка не користи израз дозидница (који је, иначе, уобичајен код појединих ауто
ра).1 У једном случају среће се назив зидница, али реч је о породици порек лом
из околине Призрена. Нек и дародавци су на питање: „Да ли имате кувари
цу?“, одговарали: „Мислите на ону крп у за зид?!“ Из тог смо разлога, осим
термина куварица, користили и термин платно за зид за сва она извезена
платна која се каче на зид, а немају мотиве из кух иње и порукама не величају
способности и вештине домаћ ица, мада и ту има одступања: старији мешта
ни куварицом називају сва платна за зид. Осим оних са подручја Шумадије,
прик уп љене куварице „дош ле“ су са разних страна: из Хрватске, Војводине,
Источне Србије и са Косова, што потврђује интензивнија миг рациона крета
ња у другој половини 20. века.
До данашњих дана, куварице су се задржале у појединим сеоским кућама,
али и у летњим кух ињама градског становништва, као успомене на везилачко
умеће некадашњих или садашњих спретних руку домаћица.2 Неке куварице су
урамљене под стак лом и красе зидове кућа наследника вредних везиља.3 По
једини власници старих кућа, у којима се више не живи, украсили су зидо
ве куварицама, чувајући тако успомену на претке.4 Пре десетак година једна
наша суграђанка држала је куварицу на ниском сточићу у родитељској кући,
као миље, и поносила се мамином рукотворином.5 Поједине домаћице и данас
користе куварице, али за увијање и чување свежег хлеба.6 Многе куварице, не
ке и неу потребљене, опране, поштиркане, испеглане и савијене, одложене су у
ормаре, јер се власници тешко одрич у успомена на мајке или бабе, али и сећања
на прошла времена која се, према правил у, увек чине лепша и срећнија.
Првенствена улога куварица је практична – да заштите зид од прљања, а за
то је било најпогодније пам учно бело платно (да би се откувавањем уклониле
евент уа лне мрље), извезено са или без пратећег текста.
Друга функција куварица јесте естетска – окачене на зид улепшавале су
простор у коме се боравило. Тако су куварице красиле зид изнад шпорета,
умиваоника, стола, узглавља и слале су лепе поруке још уснулим укућанима
или вредним домаћ ицама.
Ист раж ивањем распрострањености куварица утврђено је да се почетком
20. века мотиви идиличног живота, међу којима се изд ваја 12 основних, пре
носе из Холандије, преко Немачке, Аустрије и Мађарске, те тако преко Војво
дине долазе и у градове јуж но од Саве и Дунава.7
1
2
3
4
5
6
7
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Трифуновић 2004, 231; Трифуновић 2009; Ивковић 2012.
Куварице кат. бр. 7, 64, 65.
Куварица кат. бр. 3.
Према казивању Радосава Станковића из Буковика.
Прем а казив ању Јаг оде Мит ровић, пат ронаж не сес тре из Аранђ еловц а, родом из
Вукос ав ац а.
Према казивању Радмиле Перовић, Планинке Митровић и Милице Пантелић Мицке.
Николић 2006, без пагинације.

Куварице аранђеловачког краја

Куварице су се појавиле прво у градовима, затим и у селима. У новоизгра
ђеним стамбеним зградама зидови у кух ињама премазивани су „масном цо
клом“, те су куварице изг убиле своју практичну улог у заштите зида од прљања.
Њихово место, такође, зауз ели су и подигнути и на зид ослоњени пок лопци
првих електричних шпорета. Тако су куварице нестале из града, али су се по
негде, у селима аранђеловачког краја, задржале до данас.
Мотиви на куварицама добијани су техником труковања. Постојале су
специјализоване радионице за штампање шаблона и платна – трукерске ради
онице у Будимпешти, Загребу, Беог рад у и многим местима широм Војводине.8
Према подацима из Регистра занатлија Општине Аранђеловац, пријављене
радње које су обављале трукерску делатност имали су: Луковић Д. Мил утин
(1957–1978), Ристић Живка (1965–1966) и Антонијевић Чедомир (1981).

Сл. 1 – Милутин и Слободанка Луковић
(фотографија власништво Гоце Луковић)
Fig. 1 – Мilutin and Slоbоdаnkа Lukоvić
(photo owned by Gоca Lukоvić)

Сл. 2 – Милутин, Гоца, Пера и Слободанка
(фотографија власништво Гоце Луковић)
Fig. 2 – Мilutin, Gоcа, Pеrа and Slоbоdаnkа
(photo owned by Gоca Lukоvić)

Међутим, у сећању Аранђеловчана остала је Слободанка Луковић Шукри
ница9, супруга Мил утинова, која је имала пријављену бижутеријску радњу
(1953–1974) и, осим бижутерије, продавала је труковано платно (куварице, ја
стучнице, миљеа, столњаке, разне „таблете“ за послужавнике, покривање бо
кала и чаша, подметаче) и гоблене, које је осликавао Сава Стојков,10 познати
сликар наивац (уметнички трукерај, везло се по „слици“).
Према реч има Шук рин ич ине снахе, Гоце Луковић (1953), иза лок ала у
главној улиц и (у коме је Слоб оданк а рад ила чит ав дан, а кас није и остал и
чланови пор од ице) налазио се мал и једнос обан стан за дневн и одмор, а у
двориш ту кућа с рад ион
 ицом. Мил ут ин је био зад ужен за набавк у шаблона
– оне немачког пор ек ла куповао је у Беог рад у, али их је набављао и у Заг ре
8
9

Трифуновић 2009, 9.
Као ђаци, на пут у до школе, пролазили смо поред њене радње и звали смо је „Ситни
чарка“, јер је продавала све могуће ситнице: конац за шивење и вез, игле, дрикере, копче,
рајсфершлусе, дугмад, разноразну бижутерију, међу којом су биле најпопуларније „Кла
рине трешње“ – дупла гумица са црвеним лоптицама на крају, којима су девојчице, па и
ја, везивале „коњски реп“ (према узору на Клару, девојку Бена Квика, у америчкој серији
Дуго топло лето – приказивана 1967/68. године код нас).
10 Према казивању Гоце Луковић, рођ. Ранковић, снахе Слободанке и Милутина Луковића,
која је с њима радила трукерски посао.
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бу у који је чес то путовао. На „тер ен у“ је провод ио
и до три мес еца, прик уп љајућ и наја кт уелн ије му
стре. Када шаблоне донес е у рад ион
 иц у, поч ињ е
труковањ е које су обављал и остал и чланови по
род ице: суп руг а Слоб оданк а, син Пера и снах а Го
ца. Шаблон и од неп розирне плас тике, на дрвеном
рам у, предс тављал и су својеврс но сит о на коме је
„слик а“ изведена тачк ицама. Луковић и су има
ли сто за шест рамова. Прво би се бело пам учно
платно фикс ирало за сто, а преко платна прич вр
шћивао би се шаблон у рам у. Зат им би се одабра
ло шест шаблона са „слик ама“ које су у ист ој боји,
нпр. плавој. Боју у прах у, најчеш ће плаву и црве
ну, Луковић и су куповал и у џач ић има у Беог рад у.
Сл. 3 – Милутин Луковић
Прах је разм ућ иван с мало воде, па је својеврс ном
на сајму бира мустре
(фот. власништво Г. Луковић) гуменом шпах тлом боја наношена на шаблон. Бо
ја би пролазила кроз руп ице и остављала траг на
Fig. 3 – Мilutin Lukоvić,
choosing designs at a fair
платн у. Тако нат руковано платно, без померањ а
(photo owned by Gоca Lukоvić) рама, суш ило се некол ико сат и, па се одлаг ало на
пол иц у. Ако је предвиђ ено труковањ е платна са више боја, било је пот ребно
онол ико шаблона кол ико је боја зас туп љено на кувариц и.
Труковане куварице, отприлике трећину, Луковићи су продавали у свом
локал у, а највећи део износили су на пијаце и вашаре у Аранђеловцу, у окол
ним селима и градовима (Ваљеву), у Војводини (где су остајали од два до десет
дана), у Брчком и на сајмовима у Беогрaд у.

Сл. 4 – Милутин и Пера на вашару (фотографија власништво Гоце Луковић)
Fig. 4 – Мilutin and Pеrа at a fair (photo owned by Gоca Lukоvić)
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После Слободанк ине смрти, 1974. године, и Мил утинове, 1978. године,
биж утеријску радњу наставља да води син Пера са супругом Гоцом до 1990.
године.11

Сл. 5 – Локал Луковића у главној аранђеловачкој улици (фот. власништво Лиле Дробац-Крстић)
Fig. 5 – Lukоvić’s place on the Arandjelovac high street (photo owned by Lila Drobac-Krstić)

Осим труковања, мотиви су преношени и са већ извезених куварица на
платно, уз помоћ алуминијумске кашике или индига.12 Старији начин пре
ношења орнамента на платно изводио се тако што се платно стављало пре
ко куварице и по везу превлачило више пута алуминијумском кашиком која
се претходно провлачила кроз кос у.13 На платн у је остајао сиви траг мотива
по коме се касније везло. Мотиве са куварице жене су, такође, прецртавале
на тањи папир или паус, а затим преко индига оловком преносиле цртеж на
платно за вез. „На овај начин могли су се комбиновати детаљи са више ку
варица, што је на нек им примерима очигледно. То су радили и израђивачи
куварица – трукери али и саме везиље, било да се ради о ликовима, орнамен
тима или тексту – постојала је слобода избора... Често су граматичк и непра
вилне поруке настале управо на овај начин, али није занемарљив ни низак
ниво образованости везиља.“14
Куварице су најчешће везле девојке стасале за удају, као део девојачке спре
ме, па се често дешавало да, осим куварице, извезу и остале декоративне тка
нине (платна за зид, квадратне и правоу гаоне столњаке, надстолњаке, чешља
ре, четкаре, шибицаре, драпере и др.) са истим мотивом. Такође, девојчице су
уз баке училе да везу и трукују. Често су и удате жене везле куварице нових
мотива или би претруковале свекрвину куварицу.15
11 Према казивању Гоце Луковић.
12 Према казивању Радмиле Милинковић.
13 Према казивањима Радмиле Милинковић и Мире Лазовић, чија је баба алуминијумску
кашику, пре труковања, провлачила кроз кос у ради машћења кашике.
14 Николић 2006, без пагинације.
15 Према казивању Мирјане Бошковић, куварица кат. бр. 64 и 65.
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За куварице се користило бело или небељено платно индустријске произ
водње, а ређе платно ручно ткано на разбоју. Најчешће се користила умајија (ја
ко памучно платно), шифон (тање, финије ткано памучно платно) и американ
(америкен) платно (дебље, небељено памучно платно).
Преовлађујући мотиви на куварицама су „жанр-сцене“: теме из свако
дневног живота, најчешће идиличне слике из живота породице – домаћица,
вредна, уредна и способна, поред шпорета са пос удама у којима се кува ручак,
муж и жена око шпорета, девојчица поред шпорета, загрљени пар, деца која
се играју, беру цвеће, бокал и лавор... Куварице употпуњују и текс тови који,
углавном, истичу основни мотив.
Текстови (писани ћириличним или латиничним словима) извезени су у јед
ном или у више редова, праволинијски или полулучно или комбиновано, ако
има више редова. Они прате слику на куварицама, величају породицу, љубав,
хармонију, дечју радост, чистоћу и ред у кући, спретност и вештину домаћице
или преносе шаљиве поруке. Присутне су граматичке грешке, често неправилно
написане речи, погрешно употребљени знакови интерпункције и слично. „Гре
шке су можда прављене и с разлогом, а то је жеља појединих везиља за оригинал
ношћу и духовитошћу која је изазивала весело расположење укућана и гостију.“16
Класификација везилачких техника датира с почетка 20. века. „Јелица Бело
вић Бернадзиковска је установила и данас важећу поделу на две основне вези
лачке технике, ‘вез бројем’ (или ‘вез по жици’) и ‘вез по писму’, са напоменом да
је вез бројем старији од веза по писму, зато што је сроднији ткачким техникама,
према угледу на које је и настао.“17
На куварицама су мотиви извезени различитим врстама бода, заједно групи
саним у везилачку технику „вез по писму“. Ова техника се сматра једноставнијом
и мање захтевном, јер у самој изради орнамента везиља иглом и концем прати
унапред исцртану линију мотива.18 Најчешће врсте бодова су: за иглу (за иглом,
заиглачки), раван бод, пуњени бод, покрстица, ланчани бод, пужићи (шушкавци)
и обамет. Бод за иглу је још познат и као бод траве19 и њиме се добија цртеж на
платну, тј. везе се основни мотив. Равним бодом се везу уже попуњене површине,
најчешће листићи, латице цветова и сл. Текст је везен бодом за иглу, равним или
ланчаним бодом. Покрстицом, обично растегнутом, рубљене су ивице куварице.
Бод обамета се користи за обрађивање ивица, било да су оне равне, када се кори
сти ређи обамет или су у виду полукружних цакни, када се користи гушћи оба
мет. Ланчани бод и бод чворића у изради куварица се ретко користе, осим када
се жели да се нагласи део неког орнамента, а користе их само спретније везиље.
Везло се из руке или на раму правоугаоног или кружног облика – ђерђефу.20
16
17
18
19
20
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Велкова 2006, 77.
Витковић Жикић 1994, 75.
Трифуновић 2009, 14.
Витковић Жикић 1994, 79.
Велкова 2006, 78.
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Куварице су везене памучним концем смотаним у канурице (сматрало се
да је најбољи конац марке DMC), али и другим упреденим концима смотаним
у „кокице“. Најчешће су коришћени плави или црвени конци, па су куварице
углавном „једнобојне“. У Етнографској збирци аранђеловачког музеја налазе се
и куварице извезене разнобојним концима. Све је то зависило од понуде на тр
жишту, али и сензибилитета и вештине саме везиље.
Шездесетих година 20. века продају се и штампане куварице (малане) са
мотивима у боји и текстуалним порукама.21 Неке домаћице су рубиле куварицу
машински или ручно, користећи технику растегнуте покрстице (кат. бр. 24).

Везилачки бодови22

1. Бод за иглу		

4. Покрстица
и двострука покрстица		

7. Обамет 		

2. Раван бод		

5. Дупла и растегнута
покрстица		

8. Цветни бод 			

3. Пуњени бод

6. Ланчанац
и широки ланчанац		

9. Пужићи

21 Николић 2006, без пагинације.
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 рад у обрађене су 84 зидне декорат ивне тканине: 67 куварица,
један пешкир у функц ији куварице, девет чеш љара и седам шибицара. Пре
почетка прип рема за изложбу у Збирц и је било седам куварица, 20 је пок ло
њено у ток у прип реме и саме реа л изац ије изложбе, једна од позајмљених
пок лоњена је при самом отварању изложбе, пет је отк уп љено током трајања
изложбе, 31 је позајмљена од наших суг рађана за Ноћ музеја, а чет ири је по
клоњено у ток у пис ања овог рада. Тако смо колекц ију куварица увећал и и
сада броји 37 примерака. Све обрађене куварице разврс тане су према мот и
вима или пратећем текс ту 23 (мада је код нек их било дилема – да ли је „сна
жнији“ орнамент или текст):
1. Пород ичне (кат. бр. 1–19)
На овим куварицама извезене су представе везане за кух ињу, као
цент ралном месту окуп љања породице. Најчеш ћи мотив је женска
особа, опас ана кецељом, са варјачом у руци, поред зиданог шпорета
са пос удама из којих излази пара. Пратећ и текстови обично величају
домаћ ице и њихове куварске способности.
2. Љубавне (кат. бр. 20–29)
На куварицама из ове групе извезене су представе заљубљених парова
или мотиви усамљених девојака. Поруке на овим куварицама говоре о
смерности девојака, њиховим маштањима и љубавним патњама.
3. Хиг ијенс ке (кат. бр. 30–42)
Главни мотиви на куварицама из наведене групе су бокали и лавори,
као симболи одржавања личне хигијене. Основни мотиви употп уње
ни су биљним орнаментима. Углавном, на овим куварицама су изве
зене корисне поруке. Биле су причврш ћене на зид изнад умиваоника.
4. Пат риотс ке (кат. бр. 43)
На овим куварицама су извезени порт рети краљевске породице, Ма
рије и Алекс анд ра Карађорђевића, после њиховог венчања 1922. го
дине, као и после крштења њиховог првог сина Пет ра 1923. године.24
23 Трифуновић 2009, 22.
24 Велкова 2006, 80.
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Пот реба за изражавањем љубави и поштовања према краљевском па
ру, престолонаследник у или отаџбини, тако је наш ла место и на везе
ној кух ињској текстилији, која је висила изнад стола или штедњака. 25
5. Холандс ки мотиви (кат. бр. 44–45)
Код куварица из ове групе најчеш ће су извезене представе жена и
мушкараца у холандској ношњи. На једној куварици, сврстаној у љу
бавне (кат. бр. 23), ликови су у холандским ношњама, са карактери
стичном капом и кломпама.26 Нема других мотива везаних за Холан
дију (нпр. вет рењаче), а текстуа лне поруке оду дарају од приказа услед
комбиновања различитих техника труковања и прилагођавања тек
ста појединачном укус у.
6. Дечје (кат. бр. 46–50)
Омиљени мотиви на куварицама јес у представе деце која се играју
или помаж у у кух ињи. Овак ве куварице имају педагошку улог у при
одрастању деце, јер их уче основним правилима понашања у породи
ци и друштву.27 Најчеш ће су качене на зид изнад стола или кревета
где деца спавају.
7. Креветс ке (кат. бр. 51)
Ова куварица је већ их димензија и качила се изнад узглавља кревета
који је стајао у кух ињи. У колекцији куварица аранђеловачког музе
ја, овак ва је једна у комп лет у са још две куварице и два миљеа (исто
платно, исти мотиви ружа). Тако се може зак ључити да је то део дево
јачке спреме непознате везиље.
8. Шаљиве (кат. бр. 52–58)
На овим куварицама шаљива текстуа лна порука доминира над изве
зеним мотивима и има улог у да насмеје укућане и госте. Чест мотив
јесте лик оџачара који, према веровању, доноси срећу, али је и велик и
шаљивџија.
9. Религ иозне (кат. бр. 59)
У ову груп у спадају куварице са извезеним сценама религијских са
држаја или натпис а. У случају куварице из аранђеловачког музеја то
је представа два анђела.
10. Остале 28 (кат. бр. 60–68)
Ове куварице су обично без текста, са извезеним мотивима мртве
природе (корпе са цвећем, чиније са воћем), мотивима пау нова, пу
жева и сл. Неколико куварица имају неод ређен у текстуа лн у порук у,
те се нис у могле сврстати у одређене групе.
25
26
27
28

Трифуновић 2009, 22.
Ивковић 2012, 58.
Велкова 2006, 80.
Другачију поделу видети: Николић 2006, без пагинације; Велкова 2006, 81.
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Каталог куварица
1. Куварица, инв. бр. Е–155
Памучно (чвршће) фабричко платно. Вез је
изведен разнобојним концима (црвеним,
плавим, жутим, љубичастим и сивим, који
доминира), техником заиглачки, равног бо
да (листићи) и растегнуте покрстице. Везла
Крстина Гица Перовић (1914–1993), рођ.
Урошевић из Вукосаваца; Музеју поклонила
Радмила Перовић, Гицина снаха из Вукоса
ваца, 2005. године. Димензије су 72,5 х 67,5
cm. Опис: С десне стране је жена, повезана
марамом и преко хаљине опасана кецељом,
која стоји поред зиданог шпорета на којем
се у шерпама и лонцима кувају јела. Изнад шпорета је полица са посудама. С леве стране, по
ред врата, стоји жена спремна за излазак у капут у, с шеширом на глави, сунцобраном испод
десне руке у којој држи ташну, а левом руком држи пса на узици. У горњим угловима изве
зен је цветни орнамент – на једној грани три цветића са листићима. Куварица је порубљена
бодом растегнуте покрстице. Текст је изнад слике извезен ћириличним словима, у два права
реда (крај опаран, али се разазнаје):
Куварице мање збори немо
Ручак да загори. (Гица Урошевић)
2. Куварица, инв. бр. Е–163
Памучно, тање, фабричко платно. Вез је из
веден црвеним концем, техником заиглач
ки и равног бода. Везла Бранка Шарчевић
(1920–1989) из Стојника, рођ. Николић у
Јеленцу; Музеју поклонио њен унук Дејан
Лаловић из Аранђеловца 2013. године. Ди
мензије су 71 х 52 cm. Опис: С десне стране,
поред зиданог шпорета на коме су пос уде
у којима се кува ручак стоји жена, опаса
на кецељом преко хаљине, с ланчићем око
врата и привеском у облику крста, која сече гуску. Читав мотив уоквирен је полукружном
стилизованом граном са трешњама и листићима. Куварица је машински порубљена белим
концем. Текст је изнад и испод слике извезен ћириличним словима, у два полулучна реда:
Добро дошли гости мили,
далисте се уморили?
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3. Куварица
Урамљена под стаклом. Памучно фабричко
платно. Вез је изведен плавим, тегет, црве
ним, љубичастим, зеленим и жутим конци
ма, техником заиг лачки, равног и пуњеног
бода. Везла Живка Драговић (1925–2011)
из Брезовца, рођ. Станимировић у Јарме
новцима; у власништву њене ћерке Радинке
Миловановић из Аранђеловца. Димензије,
са рамом, су: 87 х 55 cm. Опис: С десне стра
не металног шпорета, на коме су отворена врата рерне, налази се жена, опасана кецељом
преко хаљине, која у левој руци држи варјачу, а у десној виљушку којом обрће гуску у плеху.
С леве стране шпорета стоји муж у оделу, с левом руком у џепу од панталона, наслоњен ле
вим коленом на хоклицу. Поред жене, с њене леве стране, налази се кухињски сто на којем је
ванглица са бућкалицом, чинија („са стопом“) напуњена воћем и дрвени млин за кафу. Иза
стола је креденац, чији је горњи део украшен извезеним цветним орнаментима. Изнад шпо
рета су извезени цветни орнаменти укомпоновани тако да представљају куварицу. А, изнад
те „куварице“ на зиду је окачен сат. Иза мужа је висећа полица са теглама за зачине, које су
украшене цветићима. Читаву слику употпуњује, с леве стране, стилизовани цветни орна
мент, као и мањи изнад креденца. Куварица је урамљена, под стаклом, у дрвени рам. Текст је
изнад и испод слике извезен ћириличним словима, у два права реда:
У Кујни Мужу места нема!
Гди му жена ручак Спрема
4. Куварица, инв. бр. Е–219
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, техн иком заи глач
ки, пок рс тице, дуп ле пок рс тице, равног
и пуњ еног бод а. Пок лон ОШ „Шум ад иј
ски парт из ан и“ из Аранђ еловц а, пос ред
ством нас тавн ик а Вел иб ор а Макс имови
ћа 1986. год ине. Предмет је део дев ојачке
спреме непознат е везиљ е и у комп лет у је
са још два платна за зид и два миљ еа, са
истим мот ивим а руж а у угловим а. Ди
мензије су 81,5 х 59 cm. Опис: У доњ ој половин и кув арице нал ази се круж ни мед аљ он
у коме је изв ез ена предс тав а двеј у жена, опас ан их кецељ ам а преко хаљина. Жена с ле
ве стране налази се крај шпор ет а и меша ручак варјачом кој у држ и у лев ој руц и, док
дес ном руком прид рж ав а дуг ачк у дрш ку пос уде. Друг а жена, која је у прв ом план у,
оклаг ијом развија тес то на кух ињс ком стол у. У горњим угловим а су, у разл ич ит им по
лож ајим а, пос тављене по једна изв ез ена вел ик а проц вет ал а руж а са пупољком и два
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лис та на дрш ци. Ова кув ариц а је употп уњ ена изв ез ен им мот ивим а лонац а са пок лоп
цим а с лев е и дес не стране од сред ине мед аљ она, као и стил из ов ан им правим и сави
јен им лин ијам а на горњ ој и на бочн им странам а платна. Кув ариц а је порубљена бодом
раст егн ут е пок рс тице.
5. Куварица, инв. бр. Е–158
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
зеленим (у две нијансе) и црвеним кон
цима, заиглачки и бодом покрстице. Ве
зла Ивана Арсенијевић (1927–2002), рођ.
Јошић из Прогорелаца; Музеју пок лони
ла њена ћерка Радмила Радовановић из
Аранђеловца 2013. године. Димензије су
72,5 х 42 cm. Опис: У овалном медаљон у, с
десне стране, представљена је жена везане косе, опасана кецељом преко хаљине, која стоји
за зиданим шпоретом, на којем су пос уде за кување. У десној руци држи варјач у, а леву је
ставила на кук. Куварица је употп уњена флоралним мотивима – гранама са листићима и
воћем и стилизованим правим и кривим линијама. На овој куварици су се, вероватно због
лошег копирања, избрисале линије пре везења, па је остала „сликовно“ недовршена. Кува
рица је порубљена црвеним концем бодом растегн уте покрстице.
6. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
црвеним концем, заи г лачк и и бодом оба
мет а. Везла 1935. год ине Натал ија Ада
мовић (1912–1976) из Аранђ еловца, рођ.
Благ ојевић у Врбиц и; у влас ниш тву њене
унуке Јас не Карад иновић из Аранђелов
ца. Димензије су 78 х 53 cm. Опис: Платно
је верт икално подељено извезеним сти
лизованим орнамент има са два цвета на
врх у. С дес не стране налази се млада же
на, везане машне на глави и преко хаљине опас ана је кецељом, која стоји поред зиданог
шпорета и с варјачом у дес ној руц и меша јело у дубљем тиг ању, чију дрш ку држ и левом
руком. Изнад шпорета је окачен зидни сат са тег овима који показује време 1135. С леве
стране, поред врат а, стоји жена спремна за излазак, у кап ут у, са шеш иром на глави, сун
цобраном испод дес не руке у којој држ и ташну, а у левој држ и пса на узиц и. Уз дес ну
ивиц у извезен је цветни орнамент – букет пољс ког цвећа са сунцок ретом. Ивице кува
рице су у вид у већ их и мањих цакни обрађене бодом гус тог обамета. Текст је изнад слике
извезен ћирил ичним словима у једном правом ред у:
Подне још није, али ручак готов ми је.
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7. Куварица
Пам учно фабричко платно – „америкен“.
Вез је изведен плавим концем, техником
заиглачк и и равног бода. Везла власни
ца куварице, Мирјана Бошковић (1950) из
Врбице. Димензије су 91 х 65,5 cm. Опис:
У централном дел у, који је са доње стране
оивичен извезеном стилизованом пол у
кружном линијом са мотивима воћа с обе
стране, доминира приказ жене у кух ињи.
С леве стране је зидани шпорет, на којем је
шерпа из које излази пара. Изнад шпорета, мало десно, на зид у је окачен сат са клатном и
теговима који показуј време 1152. На средини у првом план у налази се домаћица која има
везан у марам у „на стран у“. Преко сукње у струк у је везана кецеља, са нашивеним џепом
с десне стране, па се лепо види блуза, тиролског типа. Десном руком се подбочила, а лева
јој слободно пада низ тело. С њене десне стране налази се мачка. Иза жене је кух ињски сто
на којем су смештени лонац из којег излази пара и тањир. Поред стола, са десне стране,
стоји хок лица. Иза стола и хок лице, десно, уза зид налази се креденац. Читава куварица је
опшивена траком од плавог пам учног платна ширине 3 cm. Текст је исписан ћириличним
словима изнад слике у равном ред у, а испод слике у пол ул учном ред у:
Подне јоште није.
али ручак готов мије
8. Куварица, инв. бр. Е–168
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
плавим концем, техником заи глачк и. Ве
зла Сузана Товчар (1938–1996) из Врш ца;
Музеју пок лонила њена ћерка Вера Фехер
из Панчева која има викенд иц у у Врбиц и,
2013. год ине. Димензије су 68,5 х 59 cm.
Опис: У цент ралном дел у извезен је при
каз заг рљеног пара који стоји иза зиданог
шпорета са ног арима на којем су пос уде за
кување. Пар је дес но пол уок рен ут. Жена
у рукама држ и послужавник са флашама,
чашом и храном. Иза њих, лево, налази се
сто на којем стоји чинија са стопом у којој је воће. Мот ив заг рљеног пара је уоквирен
пол ул учном линијом коју чине ситни круж ић и и елипс е. На ћоше од шпорет а, лево, на
довезује се извезени флорални мот ив – дуг ачка дрш ка са цветом и стил изованим лини
јама, а на горњој стоје две птице које су кљуновима сас тављене. Уз леву и дес ну ивиц у
платна спуш тају се по једна стил изована грана са лис тић има, а на дну се завршавају са
по три цвет а. Такође, на горњим гранама које се савијају ка цент ралном дел у извезен је
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по један цвет. Текст је исп ис ан ћирил ичним словима изнад слике у пол ул учном ред у, а
испод слике у равном ред у:
За сваког мужа 	 срећа је та,
	 Кад жена добро кувати зна.
9. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
тамноплавим и плавим концима, заиглач
ки и техником равног бода. Везла Милој
ка Јанковић (1904–1973), рођ. Ранковић из
Даросаве; у власништву унукове супруге,
Радмиле Милинковић из Аранђеловца. Ди
мензије су 68 х 42 cm. Опис: У централном
делу извезен је приказ загрљеног пара. Му
шкарац се налази крај стола на коме седи
жена прекрштених ногу. Сто је, иначе, прекривен столњаком и на њему се налази ванглица с
варјачом. Изa стола, уза зид, стоји креденац. Лево стоји зидани шпорет са пос удама у којима
се кува ручак. Читава слика уоквирена је стилизованим орнаментом са паром трешњица на
једнаким размацима, са горње стране, у облику ћириличног слова П. Куварица је порубљена
ретким обаметом. Текст је исписан ћириличним словима у пет правих редова (највероват
није је текст накнадно убачен у празан простор, а тачке су коришћене и за раздвајање речи):
Жену. своју
љубим ја.
јер ми.
Кухат. добро
Зна.
10. Куварица (зидница), инв. бр. Е–170
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
црним, жутим, црвеним, зеленим, бра
он, розе и љубичастим концима, бодом за
иглу, покрстицом, пуњеним бодом и бо
дом пужића (шушкавци). Везла Наталија
Несторовић (1928–2012), рођ. Тодосић из
Љубижда, у околини Призрена, досељена
у Аранђеловац 1981. године; Музеју покло
нила њена ћерка Олга Дунић из Аранђе
ловца 2013. године. Димензије су 75,5 х 54,5
cm. Опис: У првом плану, на средини, извезена је представа загрљеног пара у кухињи. Лево
стоји жена у хаљини раскошне крагне и с кецељом везаном у струк. Десна рука, у којој др
жи варјачу, ослоњена је на струк док је лева рука пружена према мушкој особи. Лево, иза
пара, извезен је зидани шпорет на коме је лонац из којег излази пара и поклопљена шерпа.
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Изнад шпорета окачене су две кутлаче – варјаче. Испред шпорета су ситније исцепана дрва
за ложење. Десно је извезен кухињски сто на којем стоји плића шерпа са дугачком дршком.
Изнад стола о зид су окачене две мање крпе и један уредно савијен убрус. Уз доњу ивицу,
лево и десно пружа се стилизовани геометријски орнамент који уоквирује доњи део слике.
Изнад слике, у облику ћириличног слова П, извезена је стилизована вишелучна лозица са
плавим цветовима – шушкавцима на горњим половинама лукова и у горњим ћошковима, а
са црвеним шушкавцима на споју лукова. У слободном простору, испод лозице, извезени су
стилизовани цветни букетићи са шушкавцима и пољским цветићима повезани покрстицом
у један низ, лево и десно од централног плавог цвета – шушкавца. Куварица је порубљена
бодом растегнуте покрстице.
11. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изве
ден плавим концем, техником заиг лачки и
равног бода (цветићи и туфне на рукавима
женине хаљине). Везла Љубица Милојевић
из Буковика, рођ. Тимотијевић у Мисачи; у
власништву Мире Станић из Аранђеловца.
Димензије су 64 х 48,5 cm. Опис: На платну
је извезен приказ жене крај шпорета. Лево
је извезен зидани шпорет са шерпом и по
лупоклопљеним лонцем из кога излази ма
ло паре. Жена је преко хаљине са рукавима на туфне опасана великом кецељом. У левој
руци држи варјачу и њом меша јело, а десном држи поклопац од шерпе. Доњи део приказа
уоквирује стилизована лучна грана са цветићима на крајевима. Око читаве слике, са горње и
обе бочне стране, извезени су правилно разас ути цветићи са по два листа, окренути доле, а
простор између њих попуњен је извезеним ситним кружићима подељеним линијом на пола.
Куварица је порубљена ретким обаметом.
12. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, заи глачк и и тех
ником равног бод а (туфне на жен иној
хаљин и). Везла Анг ел ина Мих ајиловић
(1914–1983) из Аранђ елов а, рођ. Обр адо
вић у Ораш цу; у влас ниш тву њене ћерке
Мил анке Мице Јевт ић из Аранђ еловц а.
Димензије су 78 х 58 cm. Опис: На плат
ну је изв ез ен прик аз жене крај шпор ет а.
Лев о је изв ез ен зид ан и шпор ет са шер
пом и пол упок лоп љен им лонцем из ког а изл ази мало пар е. Жена је преко хаљине са
рук авим а на туфне опас ана вел иком кецељ ом. У лев ој руц и држ и варјач у и њом меша
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јело, а дес ном држ и пок лопац шерпе. Доњи део прик аз а уоквирује стил из ов ана лучна
грана. У горњим угловим а изв ез ене су, лис товим а пов ез ане, две стил из ов ане гране са
по једн им цвет ом и некол ико пупољ ак а и лис товим а разл ич ит их вел ич ина. Гране које
се пруж ај у низ платно дуже су од оних које прат е горњу ивиц у платна. Кув ариц а је по
рубљена ретк им обамет ом.
13. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден бордо-љубичастим и мелираним љу
бичастим концима, бодом за иглом и по
крстице. Везла Ангелина Михајиловић
(1914–1983) из Аранђелова, рођ. Обрадо
вић у Орашцу; у власништву њене ћерке
Миланке Јевтић Мице из Аранђеловца.
Димензије су 81 х 56,5 cm. Опис: У цен
тралном дел у платна извезена је представа
жене и мушкарца испред зиданог шпоре
та, на којем су пос уде за кување јела. С леве стране налази се мушкарац са прслуком преко
кош уље и панталонама увученим у дубоке чизме. У десној савијеној руци држи дугачк у
лул у за пушење, а лева рука му је пружена према шерпи на шпорет у. С десне стране стоји
жена повезане мараме на потиљак и опасана кецељом преко хаљине. Десном руком држи
пок лопац којим је пок лоп љена шерпа на шпорет у, а леву рук у држи пол усавијен у, као да
њом нешто објашњава. Читава слика је уоквирена извезеним геометријским орнаментима
(низ троу глова), у два реда, у облик у ћириличног слова П, остављајући доњу ивиц у платна
слободн у. Куварица је машински порубљена (поруб око 3,5 cm).
14. Куварица, инв. бр. Е–166
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
плавим концем, бодом покрстице и заи
глачк и. Везла Јаворка Гавриловић (1950)
из Врбице, рођ. Перишић у Стојник у; Му
зеју пок лонила њена ћерка Миланка Жи
вановић из Аранђеловца 2013. године. Ди
мензије су 70 х 50 cm. Опис: На платн у је
извезен приказ девојчице испред зиданог
шпорета који се налази на левој страни. На
шпорет у стоје два лонца из којих излази
пара. Девојчица, нагн ута према шпорет у, одевена је хаљином са шал-крагном која се на
пред везује, а у коси има велик у машну. На ногама има обувене сокнице и ципеле. У левој
руци држи варјач у, а десна рука је пружена према шпорет у. На десној страни је кух ињски
сто, прекривен столњаком. Читава слика је уоквирена, у облик у ћириличног слова П, сти
лизованим низом који формирају мотиви цветова са листићима, у савијеним линијама
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које се додирују. Мотиви цветова у горњим угловима су већи од осталих. Куварица је пору
бљена покрстицом. Текст је исписан ћириличним словима у једном правом ред у:
Куват учи наша мала, док се уда да би знала.
15. Куварица, инв. бр. Е–193
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден плавим концем, бодом покрстице и
заиглачк и. Везла Зорка Јаковљевић (1912–
1974), рођ. Гавриловић из Тулежа; Музеју
продала њена унука, Радмила Милинко
вић из Аранђеловца 2013. године. Димен
зије су 74 х 55 cm. Опис: На платн у је из
везен приказ девојчице испред зиданог
шпорета који се налази на десној страни.
На шпорет у стоје два лонца из којих изла
зи пара. Девојчица, нагн ута према шпорет у, одевена је хаљином са шал-крагном која се на
пред везује, а у коси има велик у машну. На ногама има обувене сокнице и ципеле. У десној
руци држи варјач у, а лева рука јој је пружена према шпорет у. На левој страни је кух ињски
сто, прекривен столњаком. Читава слика је уоквирена, у облик у ћириличног слова П, ни
зом који формирају стилизовани мотиви цветова са листићима, у савијеним линијама које
се додирују. Мотиви цветова у горњим угловима су већи од осталих. Куварица је порубље
на обаметом, дуплим наизменично краћим и дужим бодом. Текст је исписан ћириличним
словима у једном правом ред у:
Још сам куварица мала зато незнам што да кувам сада.
16. Куварица (зидница), инв. бр. Е–171
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден плавим концем, бодом покрстице и
заиг лачк и. Везла Наталија Несторовић
(1928–2012), рођ. Тодосић из Љубиж да, у
околини Призрена, досељена у Аранђело
вац 1981. године; Музеју пок лонила њена
ћерка Олга Дунић из Аранђеловца 2013.
године. Димензије су 77,5 х 62,5 cm. Опис:
На платн у је извезен приказ девојчице ис
пред зиданог шпорета који се налази на
левој страни. На шпорет у стоје пос уде за
кување јела. Девојчица која стоји поред шпорета одевена у хаљин у преко које је везана
кецеља са малим џепом на левој страни. На глави има куварску кап у. У десној руци држи
варјач у којом меша јело у пос уди са дугачком дршком коју придржава левом руком. На де
сној страни је кух ињски сто, прекривен столњаком, на којем стоји пок лоп љена пос уда са
стопом и кашика поред. Читава слика уоквирена је стилизованим линијама и флоралним
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орнаментима – стилизоване гранчице и цветићи. Куварица је порубљена растегн утом по
крстицом. Текст је исписан латиничним словима у једном правом ред у:
Za udaju nije zrela, koja nezna spremat jela.
17. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
плавим концем, заиглачки и бодом растег
нуте покрстице. Везла власница Радинка
Миловановић (1944) из Аранђеловца, рођ.
Марковић у Брезовц у. Димензије су 78,5 х
51,5 cm. Опис: У централном дел у платна
лево је извезен приказ жене која стоји по
ред зиданог шпорета, који је с десне стра
не, и припрема гуску за печење. Жена је
одевена у хаљин у кратк их рукава који се
завршавају карнерима и опасана је кецељом. У десној руци држи нож, а у левој виљушку
забоден у у гуску, која је у плех у на плотни шпорета. На шпорет у су отворена врата рерне.
Слик у, са доње стране, уоквирује стилизована лозица која се пружа према бочним страна
ма. На средини је савијена у мањи круг, а према странама на њој су гране са по три јабуке и
по две гране са три трешње. Куварица је порубљена бодом растегн уте покрстице.
18. Куварица, инв. бр. Е–173
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден плавим концем бодом за иглу и по
крстице. Везла Богданка Ракоњац (1938)
из Аранђеловца, рођ. Стојановић у месту
Габровница (општина Књажевац); Музе
ју пок лонила 2013. године. Димензије су
89,5 х 57 cm. Опис: Централн у слик у чини
извезена представа двеју жена у кух ињи.
Десно је зидани шпорет на којем је пок ло
пљен лонац и велика плитка шерпа са готовим јелом. Жена кратке косе, с ланчићем око
врата и опасаном кецељом (има мали џеп с леве стране) преко хаљине, стоји иза шпорета и
у левој руци држи виљушку којом вади готово јело. У десној руци држи варјач у којом си
па спрем љено јело у тањир на послужавник у који држи друга жена, лево од шпорета. Она
има дуж у, пуштен у кос у и опасана је кецељом у струк у, преко хаљине. Са обе руке држи
послужавник, на којем су флаша, тањири и друге пос уде. Скроз лево, на под у стоји кофа
за вод у. Слика је уоквирена, одозго и бочно, стилизованом лозицом са букетићима цвећа
и све то укомпоновано je са извезеном „испрек иданом покрстицом“ у два реда. Куварица
је порубљена покрстицом. Текст је исписан ћириличним словима у једном правом ред у:
Жена кад мужа мази, она и ручак пази
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19. Куварица, инв. бр. Е–197
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
концем црвене боје, бодом за иглу, пок р
стице, пуж ића (шуш кавц и) и равним бо
дом. Везла Емил ија Тад ић (1941) из Аран
ђеловца, родом из Блаца; Музеју продала
Радм ила Мил инковић из Аранђеловца
2013. год ине. Димензије су 86 х 59,5 cm.
Опис: У доњој половини платна је круж ни
медаљон у коме је извезена предс тава две
ју жена, опас аних кецељама преко хаљи
на. Жена са леве стране стоји за шпоретом и меша ручак варјачом коју држ и у левој руц и,
док дес ном руком прид ржава дуг ачк у дрш ку пос уде. Друг а жена, која је у првом план у,
оклаг ијом развија тес то на кух ињс ком стол у. Слика је уоквирена стил изованом лозицом
са лис тић има и цветовима: мањи су шуш кавц и, а три већа цвета су пос тављена у горње
углове и на сред ин у горњег дела лозице. Остављен је прос тор између лозице и медаљона
за текст. Куварица је порубљена ретк им обаметом. Текст је исп ис ан, с горње стране ме
даљона, ћирил ичним словима у једном пол ул учном ред у:
Пријатан	 Ручак:
20. Куварица, инв. бр. Е–176
Пам учно фабричко платно. Вез је из
веден црв ен им и роз е конц им а, бодом
за иглу и техн иком равног бод а. Везла
Љубиц а Вујић (1920–2011), рођ. Март ић
из сел а Миоч ић, између Книна и Дрн и
ша, прес ељ ена на Кос ов о, а пос ле Друг ог
светс ког рат а у Кос толац; Муз еј у пок ло
нио њен унук Слоб од ан Вујић из Аран
ђеловц а. Димензије су 76,5 х 49 cm. Опис:
С лев е стране платна изв ез ен је прик аз дев ојке, дуг е пуш тене кос е, одевене у тир олс ку
нош њу, која мирише руже. Остат ак платна исп уњ ав а вел ик а стил из ов а грана са рас
цвет ал им руж ам а и њен им пупољц им а. Иза дев ојке је јед ан лепт ир. Кув ариц а је по
рубљена бодом за иглу. Текст је исп ис ан ћирил ичн им словим а, изнад слике – више у
дес ну стран у, у три прав а ред а:
Нисам вила да збијам
облаке Већ девојка
да гледам преда се
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21. Куварица, инв. бр. Е–165
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден плавим концем, заи глачк и и техни
ком пок рс тице. Везла Јаворка Гавриловић
(1950) из Врбице, рођ. Периш ић у Стој
ник у; Музеју пок лонила њена ћерка Ми
ланка Живановић из Аранђеловца 2013.
год ине. Димензије су 79 х 63,5 cm. Опис:
У цент ралном дел у извезена је предс та
ва жене и муш карца како заг рљени седе
на клуп и са наслоном. Жена је одевена у
тиролс ку хаљин у преко које је, у струк у,
везана кратка кецеља, а дес ну ног у је прек рс тила преко леве. С њене леве стране сед и му
шкарац у одел у, са краватом везаном око врат а. Дес ном руком заг рл ио је жен у, а левом
руком држ и њен у дес ну рук у. С доње стране, слика је оивичена изнад текс та, стил изова
ном лозицом која се са страна завршава гранч ицама с лиш ћем. С горње стране, читава
слика уоквирена је у обл ик у ћирил ичног слова П, низом који форм ирају стил изовани
мот иви цветова са лис тић има, у савијеним линијама које се дод ирују. Мот иви цветова у
горњим угловима су већ и од остал их. Куварица је порубљена пок рс тицом. Текст је исп и
сан ћирил ичним словима у два права реда:
Све сте лепе али као ти ниједна није
Тебе волим за тебе ми срце бије
22. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
црвеним концем, заи глачк и и техником
равног бода. Везла Дес анка Станковић
(1921–2004), рођ. Ник итовић из Букови
ка; у влас ниш тву Радос ава Станковића
из Буковика. Димензије су 84 х 50,5 cm.
Опис: У сред ини овалног медаљона изве
зен је приказ младе девојке, опас ане цвет
ном кецељом преко хаљине, која у рукама држ и кух ињс ку крп у. Она је леђима окрен ута
зиданом шпорет у, извезеном на левој страни платна, на којем стоји пок лоп љен лонац и
вангла са уређеном гус ком. Исп ред шпорета је овална плитка корпа са упола прос ут им
поврћем (кромп ир и шарг арепа). С дес не стране налази се извезена пол ица на чет ири
ног ара, на којој стоје две дрвене пос уде за вод у (буце), бокал и лонче. Исп ред пол ице,
према девојц и окрен ута налази се мачка са машном око врат а и под игн утом предњом
дес ном шапом. Ивице медаљона су од завијених пол ул учних линија, а на сред ини доње
линије налазе се три стил изована цвета и по два лис та са стране. Чит ав медаљон употп у
њен је, с обе бочне стране, стил изованим орнаментом на који се наслањају високе корпе
са дрш кама пуне воћа. Куварица је маш инс ки порубљена. Текст је исп ис ан ћирил ичним
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словима изнад и поред слике, у три права реда (у трећем ред у реч кога је у оквиру слике и
налази се, линијс ки, између друг ог и трећег реда, али текс туа лно припада трећем ред у):
Добром Богу
ја се молим, 	
да ми даде
мужа            кога          волим.
23. Куварица, инв. бр. Е–192
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
плавим концем, техником бода за иглу,
равног бода и растегн уте покрстице. Плат
но труковала Бојка Марковић из Коп љара,
а везла Босиљка Александровић (1940) из
Винче, рођ. Андровић у Белосавцима. Му
зеју пок лонила Босиљкина ћерка Биљана
Петровић из Аранђеловца 2013. године.
Димензије су 80 х 55 cm. Опис: У овалном
медаљон у извезена је представа младића и
девојке у холандској ношњи, који се налазе у соби. На средини је столица, покрај које су
изувене кломпе, на којој седи девојка и у десној руци држи огледало. С њене леве стране
стоји младић који јој намешта кос у и оглавље. Крајње десно стоји ниска столичица – ша
млица, а иза њих двоје полица на којој су две саксије цвећа. Лево, у ћошку собе је мања
полица на високим ногарима са једном саксијом цвећа. Изнад те полице на зид у је окачен
портрет урам љен у овални рам. Кроз отворена врата собе, крајње лево, види се у другој
просторији прозор, са завесом и драперијама, као и сто прекривен столњаком. Читава
слика је употп уњена са цветним мотивима у угловима платна. Куварица је порубљена рас
тегн утом покрстицом. Текст је исписан, изнад и испод слике, ћириличним словима у два
реда – горњи пол ул учни, а доњи прав:
Добром Богу ја се молим,
да ми даде мужа кога волим.
24. Куварица, инв. бр. Е–161
Пам учно фабричко штампано платно.
Кувариц у је порубила Милена Јовановић
(1940) из Венчана, рођ. Петровић у Вели
кој Иванчи; Музеју пок лонила њена ћерка
Вера Тошић из Аранђеловца 2013. године.
Димензије су 81,5 х 49 cm. Опис: На слици
је љубичастом бојом одштампан у првом
план у зидани шпорет на којем су разне по
суде и тепсија са печеним пилетом. Иза шпорета је мушкарац у свечаном одел у и лептир
машном око врата, који је загрлио жен у око струка, док она у рукама држи послужавник
са храном (печено пиле), флашама пића и чашом. Заг рљени пар је пол упрофилно окрен ут,
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тако да им се виде лица и леве руке. Иза њих, десно стоји кух ињски сто на којем је чинија
са високом стопом пуна воћа. Штампани приказ је, од горњих ивица шпорета, оивичен
пол ул учном стилизованом линијом која се састоји од наизменичних кружића и зеленом
бојом поп уњених малих елипса. Од тих углова шпорета, лево и десно, пружа се грана са
листићима и расцветалом ружом. Испод обе руже је по један цвет са гранчицама са обе
стране, на којима су по два листа. Изнад ружа је по један букет од три цветића. Гране и
листови су штампани зеленом бојом, а руже и цветови нијансираном црвено-розе бојом.
Куварица је порубљена плавим концем, бодом растегн уте покрстице. Текст је одштампан
љубичастом бојом латиничним словима, изнад слике, у једном правом ред у:
Nije blago ni srebro nit zlato, već je blago što je srcu drago.
25. Куварица, инв. бр. Е–156
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден разнобојним концима (црвени, жути,
плави, зелени, љубичасти, розе, црни и ме
лирани жути), заиглачки и техником рав
ног бода. Везла Душанка Милетић (1943)
из Вукосаваца, рођ. Бркић у Горњој Тре
шњевици; Музеју пок лонила 2005. године.
Опис: На платн у је извезена представа жене и мушкарца који се рук ују. С леве стране је
жена одевена у фалтан у хаљин у преко које је опасала кецељу. Леву рук у је ставила на му
шкарчева леђа, док се десном, на којој је ручни сат, рук ује с њим. Мушкарац је у одел у, са
краватом везаном око врата и шеширом и штапом у левој руци. Они су у покрет у између
две дрвене ограде које су употп уњене зиданим стилизованим стубовима, са постољем, на
чијим врховима су вазе разнобојног цвећа и лишћа. У доњим угловима су стилизовани мо
тиви које чине по два цвета и листови. Димензије су 90,5 х 48,5 cm. Куварица је порубљена
упреденим жутим и црвеним концем, техником за иглу. Текст је исписан, испод слике, ћи
риличним словима у једном правом ред у:
Успела женидба, права је срећа.
26. Куварица, инв. бр. Е–175
Пам учно фабричко платно. Вез је из
веден разноб ојн им конц им а (нар анџа
сти, браон, плави, црн и, окер и зелен и),
техн иком пок рс тице, равног и пуњ еног
бод а, као и бодом обамет а. Везла са 20
год ина Сибинк а Стојич ић (1949), пија
нис та из Беог рад а, која има викенд иц у у
Врбиц и; Муз еј у пок лон ила 2013. год ине.
Димензије су 81 х 56 cm. Опис: На сред и
ни платна је изв ез ен овалн и мед аљ он који чине стил из ов ан и флор алн и мот иви, гра
на са лис тић им а и расц вет ал им руж ам а на горњ ој и доњ ој сред ин и гране. У овалном
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мед аљ он у изв ез ена је предс тав а жене, с лев е, и муш карц а, с дес не стране, у заг рљ ај у.
Мед аљ он је с горњ е стране уоквир ен изв ез ен им квад рат им а у којим а су изв ез ен и раз
лич ит и цветн и мот иви. Кув ариц а је порубљена обамет ом у обл ик у правилног слов а П,
плавим концем горњ а, а црв ен им доњ а ивиц а. Текст је исп ис ан, испод слике, ћирил ич
ним словим а у једном пол ул учном ред у:
За пољубац један врео, дао бих ти живот цео.
27. Куварица, инв. бр. Е–195
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, бодом за иглу, тех
ником равног бод а и обамет а. Везла
Мил ина Јаковљевић (1932), рођ. Макс и
мовић из Тулеж а; Муз еј у прод ала њена
ћерк а Радм ил а Мил инковић из Аран
ђеловц а 2013. год ине. Димензије су 75 х
55 cm. Опис: Цент рално мес то на платн у
зау зим а изв ез ен леви профил младе же
не која око глав е има вез ан у ужу трак у с
цвет ом. Слик а је уоквир ена с доњ е стране стил из ов аном граном са цвет овим а и лис ти
ћим а. Кув ариц а је порубљена трос трук им ређим обамет ом. Текст је исп ис ан ћирил ич
ним словим а у три прав а ред а и то два изнад, а јед ан испод слике, с тим да су 2. и 3. ред
исп рек ид ан и, јер „улаз е“ у слик у:
Ил ми драги пиши ил немој никада доћи.
тешко ми те 		      је чекати.
у овој тужној 		  пустој ноћи.
28. Куварица (зидница), инв. бр. Е–169
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, техн иком за иглом,
равног бод а, пок рс тице и обамет а. Везла
Нат ал ија Нес тор овић (1928–2012), рођ.
Тодос ић из Љубиж да, у окол ин и Призре
на, дос ељ ена у Аранђ елов ац 1981. год и
не; Муз еј у пок лон ила њена ћерк а Олг а
Дун ић из Аранђ еловц а 2013. год ине. Ди
мензије су 75 х 62,5 cm. Опис: У изв ез е
ном стил из ов аном рам у од дев ет квад ра
та, у којим а су букет ић и цвећ а, изве зена
је представа дев ојке (лев о) и млад ић а (дес но) с дуг ачком траком у рук ам а, којом су
обавијен и. У прв ом план у је дев ојч ина лев а и млад ићев а дес на ног а, док играј у нар од
ну игру. Обоје су одевен и у тир олс ку нош њу и дев ојк а има кап иц у на глави, а млад ић
шеш ир. Кув ариц а је порубљена раст егн ут ом пок рс тицом.
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29. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
бордо-љубичастим концем, техником заи
глачки, а оквир око њих мелираним љуби
частим концем, техником покрстице. Ве
зла Ангелина Михајиловић (1914–1983) из
Аранђеловца, рођ. Обрадовић у Орашцу;
у власништву њене ћерке Миланке Јевтић
Мице из Аранђеловца. Димензије су 80,5 х
57 cm. Опис: У извезеном раму од два реда
стилизованих низова троуглова изведена је
представа жене (десно) и мушкарца (лево) који плешу. Њена лева шака је у његовој десној.
Мушкарац је у оделу са прслуком и краватом око врата, а жена је опасана кратком кецељом
преко хаљине. Куварица је машински порубљена (поруб око 3,5 cm).
30. Куварица, инв. бр. Е–153
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
разнобојним концима (бордо, црвени, ро
зе, плави, бледозелени, окер, жути и црни),
техником бода за иглу, цветног и равног бо
да и обаметом. Везла Даница Димић (1924–
2010) из Новог Милошева, Банат, досељена
17. априла 1956. године у Аранђеловац; Му
зеју поклонила 2006. године. Димензије су
81,5 х 53,5 cm. Опис: Извезена је представа
јутарњег умивања. Мајка, лево, косe скупљенe у пунђу на потиљку, опасана кецељом преко
хаљине, у десној руци држи сапун, а левом руком из бокала полива водом сина одевеног у
кратке панталоне са трегерима преко мајице. Он стоји с десне стране стола, са фиоком, на
којем је лавор. Ћерка (десно) брише руке о пешкир. Она је у комбинезону и с великом ма
шном у коси. Слику уоквирују стилизоване цветне гране. Ивице куварице су у виду једнаких
цакни обрађене бодом густог обамета. Текст је исписан, испод слике, ћириличним словима
у једном правом реду (између сваке речи је по један цвет):
Рука руку мије Образ обадвије
31. Куварица, инв. бр. Е–160
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
црвеним концем, техником заи глачк и
и равног бода. Везла Милена Јовановић
(1940) из Венчана, рођ. Пет ровић у Вел и
кој Иванч и; Музеју пок лонила њена ћер
ка Вера Тош ић из Аранђеловца. Димензи
је су 72 х 41 cm. Опис: У цент ралном дел у
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платна извезен је приказ бокала у лавору. Бокал и лавор су украшени стил изованим ор
намент има. Слика је пол ул учно са горње стране оивичена стил изованим геомет ријс ким
орнамент има и на крају гранч ицама с лис тић има и цвет ић има. У горњим угловима „ра
ма“ су прикази девојке (лево) и млад ића (дес но), одевених у тиролс ку ношњу. Куварица
је маш инс ки порубљена. Текст је исп ис ан, изнад бокала, ћирил ичним словима у једном
пол ул учном ред у (прек ин утом на сред ини):
Рука руку мије	 образ обадвије
32. Куварица, инв. бр. Е–164
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, техн иком заи глач
ки (за иглу). Везла Миланк а Благ ојевић
Миц ана (1957) из Аранђ еловц а, рођ.
Бош ковић у Коп љарим а; Муз еј у пок ло
нил а 2013. год ине. Димензије су 65 х 44
cm. Опис: У цент ралном дел у платна из
вез ен је мот ив бок ала, украшен цветном
граном, који стоји у лав ору. Испод тог а
је цвет и по једна стил из ов ана цветна грана које се пруж ај у прем а бочн им странам а.
Кув ариц а је порубљена бодом за иглу. Текст је исп ис ан ћирил ичн им словим а у једном
пол ул учном ред у изнад слике:
Рука руку мије образ обадвије
33. Куварица, инв. бр. Е–167
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, техн иком бод а за
иглу, пок рс тице, равног бод а и обаме
та. Везла Суз ан а Товч ар (1938–1996) из
Врш ца; Муз еј у пок лон ил а 2013. год ине
њен а ћерк а Вер а Фех ер из Панчев а кој а
пос ед уј е викенд иц у у Врбиц и. Димензи
је су 71,5 х 54,5 cm. Опис: У цент ралном
дел у платн а изв ез ен је прик аз бок ал а у
лав ор у, који су украшен и стил из ов ан им
орн ам ент ом лозице. Изн ад слике изв е
зен је јед ан низ стил из ов ан их геомет ријс ких и флор алн их мот ив а, а с обе стране су по
две гране са лис тић им а. Ивиц а је обр ађ ен а бодом обам ет а у вид у правилног слов а П.
Текст је исп ис ан у доњ ем дел у кув арице ћирил ичн им словим а у једном ред у и то – пр
ва реч у прав ом ред у, а друг а – у кос ом ред у:
Добро 	 Јутро.
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34. Куварица, инв. бр. Е–189
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
плавим концем, техником бода за иглу,
пок рс тице, равног бода и обамета. Везла
Ана Мат ић (1937) из Аранђ еловца, рођ.
Панић у Кот раж и (Страг ари); Музеју по
клонила 2013. год ине. Димензије су 80 х
73 cm. Опис: У цент ралном дел у платна
извезен је приказ бокала у лавору, који су
украшени стил изованим цветним орна
мент има. Уз сам приказ, с горње и бочних
страна, извезени су стил изовани геомет ријс ки и флорални мот иви. Чит аву слик у уокви
рује стил изован шири рам у вид у слова П са извученим горњим угловима. Осим стил и
зованих геом
 ет ријс ких ситних мот ива, рам употп уњују мот иви ружа: с бочних страна
по једна, у горњим угловима по једна већа ружа и две руже на сред ини горње стране
рама. Ивица је маш инс ки порубљена. Текст је исп ис ан, у доњем дел у куварице – испод
лавора, ћирил ичним словима у једном правом ред у:
Добро Јутро!
35. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден плавим и црвеним конц има, техни
ком бода за иглу. Везла Бранка Јовановић
(1938) из Блазнаве, рођ. Ерић у Љубичев
цу; у влас ниш тву Биљане Крс тојевић из
Аранђ еловца. Димензије су 70,5 х 56 cm.
Опис: У цент ралном дел у платна извезен
је приказ бокала у лавору. Лавор је укра
шен линијама, а бокал цветном граном
(црвеним концем извезена). Око слике
извезен је, с обе стране, угаони фриз од
стил изованих флоралних мот ива, где дом инирају по три цвета на доњим крајевима. Ку
варица је порубљена маш инс ки. Текст је исп ис ан у горњем дел у куварице, с једне и друг е
стране бокала, ћирил ичним словима у једном прек ин утом ред у:
Добро 	 јутро!
36. Куварица, инв. бр. Е–194
Пам учно фабричко платно. Вез је изв еден плавим концем, бодом пок рс тице, за иглу и
обамет ом. Везла Мил ина Јаковљевић (1932), рођ. Макс имовић из Тулеж а; Муз еј у про
дал а њена ћерк а Радм ила Мил инковић из Аранђ еловц а 2013. год ине. Димензије су 77
х 60,5 cm. Опис: У цент ралном дел у платна изв ез ен је прик аз бок ал а у лав ору. Лав ор
је украшен лин ијам а, а бок ал стил из ов ан им цветн им мот ив ом. Око слике изв ез ен је
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рам у обл ик у слов а П, сач ињ ен од две
прав е лин ије, изнад којих су стил из ов а
ни ситн и ромб ови, а на и између лин ија
су стил из ов ан и мот иви руж а. Изд вајај у
се овалн и мед аљ он и, у горњим угловим а
рам а, с руж ам а рађ ен им друг ом техн и
ком бод а у однос у на остале. Кув ариц а је
порубљена неједнак им обамет ом. Текст
је исп ис ан ћирил ичн им словим а у два
ред а – изнад бок ала у пол ул учном, а ис
под лав ор а у прав ом ред у:
Сваки дан    до    зоре ране
	 сунце среће некти сване
37. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
плавим концем, бодом за иглу, пок рс ти
це и обамет а. Везла Вера Недељков (1910–
1982), рођ. Арађанин из Самоша, код
Панчева; у влас ниш тву њене сес трич ине
Нат аше Миловановић која се 1968. год ине
из Самоша досел ила у Аранђеловац. Ди
мензије су 78 х 53 cm. Опис: У цент ралном
дел у платна извезен је приказ бокала у ла
вору. Лавор и бокал су украшени фризом од стил изованих орнаменат а (низ крс тића? ).
Из горњих углова платна пружају се цветне лозице према сред ини горње ивице, где се
и дод ирују лис товима. Друг и крај лозица слободно се спуш та низ бочне стране и завр
шава граном са лис тић има. Куварица је порубљена неједнак им, наизменично гуш ћим и
ређим, бодом обамета.
38. Куварица, инв. бр. Е–159
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден црвеним концем, бодом пок рс ти
це, за иглу и бодом пап рат и. Везла Ива
на Арсенијевић (1927–2002), рођ. Још ић
из Прог орелаца; Музеју пок лонила њена
ћерка Радм ила Радовановић из Аранђе
ловца 2013. год ине. Димензије су 84 х 49,5
cm. Опис: На сред ини платна извезен је
приказ бокала у лавору, који су украшени стил изованим флоралним мот ивима. Изнад
бокала је стил изован мот ив руже која је повезана са већ им цветним букет има у горњим
угловима. Од њих се доле спуш та по једна грана. Куварица је порубљена бодом за иглу,
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али у вид у цакни. Текст је исп ис ан ћирил ичним словима у три права реда тако да је први
део поруке извезен с леве стране, а друг и део поруке с дес не стране цент ралног мот ива:
Ладна вода		
Умисе
	    добро		             ти па ћу
	   прија			 и ја.
39. Куварица
Пам учно дом аће ткано, тањ е, платно.
Вез је изв еден бордо и црв ен им конц и
ма, техн иком бода за иглу и равног бо
да. Везла Зорк а Пет ровић (1914–1989) из
Венчана, рођ. Анд рић у Дар ос ави; у вла
сниш тву њене унуке Вес не Јович ић из
Ран иловић а. Димензије су 76 х 49,5 cm.
Опис: У цент ралном дел у платна изв ез ен
је прик аз бок ала у лав ору, који су укра
шени стил из ов ан им орнамент ом лозице. Прик аз је уоквир ен изв ез еном лозицом са
лис тић им а и цвет овим а неједнако груп ис ан им. У угловим а су по чет ири цвет а, на сре
дин и горњ ег дела лозице су три цвет а, а између ових букет ић а су по два разд војена
цвет а на лозиц и. Ивице кув арице су обр ађ ене бодом гус тог обамет а који прави цакне
разл ич ит их вел ич ина. Текст је исп ис ан ћирил ичн им словим а у два прав а ред а, с тим
што је први ред у склоп у слике подељ ен лев о и дес но од бок ал а, а друг и ред је у нас тав
ку „рам а“ од лозице и прат и доњу ивиц у кув арице:
Ладна вода 	
та прија.
	     Уми се ти па ћу а ја.
40. Куварица
Пам учно фабричко платно које није
станд арног обл ик а – лучно су иск роје
ни горњи углови прав оу г аоног платна!?
Вез је изв еден црв ен им концем, бодом
за иглу. Везла Анг ел ина Мих ајиловић
(1914–1983) из Аранђ еловц а, рођ. Об
радовић у Ораш цу; у влас ниш тву њене
ћерке Мил анке Јевт ић Мице из Аранђ е
ловц а. Димензије су 74,5 х 54 cm. Опис:
У цент ралном дел у платна изв ез ен је
прик аз бок ала у лав ору, који су украшени стил из ов ан им орнамент ом лозице. Прик аз
је уоквир ен изв ез еном лозицом са лис тић им а и цвет овим а неједнако груп ис ан им. У
угловим а су по чет ири цвет а, на сред ин и горњ ег дел а лозице су три цвет а, а између
ових букет ић а су по два разд војена цвет а на лозиц и. Кув ариц а је маш инс ки порубљена.
Текст је исп ис ан ћирил ичн им словим а у два прав а ред а, с тим што је први ред у скло
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пу слике подељ ен лев о и дес но од бок ала, а друг и ред је у нас тавк у „рам а“ од лозице и
прат и доњу ивиц у кув арице:
Ладна вода 	
та прија,
	      Уми се ти па ћу и ја.
41. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
разнобојним концима (црвени, мелирани
црвени, плави, мелирани плави, светло
љубичасти, љубичасти и зелени), бодом за
иглу (заиг лачки), покрстице и техником
пуњеног и равног бода. Везла Живка Дра
говић (1925–2011) из Брезовца, рођ. Ста
нимировић у Јарменовцима; у власништву
њене ћерке Радинке Миловановић из Аранђеловца. Димензије су 81,5 х 49 cm. Опис: У цен
тралном делу платна извезен је приказ бокала у лавору, који су украшени стилизованим
орнаментом лозице. Приказ је уоквирен богато извезеном полулучном лозицом са наизме
нично постављеним листићима и цветовима. У угловима и на срединама бочних страна су
по три цвета и три листа на већој гранчици. Куварица је порубљена бодом покрстице у виду
стилизованог геометријског рама. Текст је исписан, у оквиру слике, ћириличним словима у
два права реда, с тим што је први део поруке с леве, а други део с десне стране бокала:
Умисе драги		
Убриши образ
	       мој			       твој.
42. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
разнобојним концима (плави, зелени, љу
бичасти, бордо, црвени, светлоцрвени, ро
зе и жути), техником бода за иглу, равног
и пуњеног бода и техником обамета. Везла
Десанка Станковић (1921–2004), рођ. Ни
китовић из Буковика; у власништву Радо
сава Станковића из Буковика. Димензије су
69 х 58 cm. Опис: На средини платна изве
зен је приказ бокала и лавора, који су укра
шени мотивом шареног цвећа. Централну
слику уоквирују две стилизоване гране са разнобојним цвећем које се полулучно од средине
доње стране пружају лево и десно. Куварица је порубљена бодом обамета у облику непра
вилног слова П. Текст је извезен латиничним словима у два права реда, с тим што је први ред
изнад слике, а други се дели лево и десно од бокала:
Zašto mi vodu mutiš? Kad drugu
curu		             ljubiš!
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43. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
разнобојним концима (плави, светлопла
ви, мелирани розе, црвени, жути и све
тлозелени), техником бода за иглу. Везла
Десанка Станковић (1921–2004), рођ. Ни
китовић из Буковика; у власништву Радо
сава Станковића из Буковика. Димензије
су 80 х 61 cm. Опис: Извезена представа
краљевске породице Карађорђевић. Лево
је краљица Марија која седи у краљевској
столици, с накитом на грудима и дијадемом на глави. Десно је краљ Александар у стојећем
ставу, одевен у војничк у униформ у с медаљама на грудима и сабљом за појасом. У средини
је њихов син Петар. Поред краљичине главе је извезено ћирилично слово М, а изнад главе
младог престолонаследника ћирилично слово П. Крајње десно, иза краља извезена је цр
ква. Куварица је порубљена бодом за иглу.
44. Куварица, инв. бр. Е–174
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
разнобојним концима (плави, светлопла
ви и жути), техником бода за иглу, рас
тегн уте покрстице и пуњеног бода. Везла
Милица Пантелић (1928–1998), рођ. Но
ваковић из Горње Шаторње, после удаје
(1949) преселила се у Београд, а од 1955.
године живела у Аранђеловц у; Музеју по
клонили њен син и снаха, Зоран и Милица
Пантелић Мицка 2013. године. Димензије су 77 х 53,5 cm. Опис: На средини платна извезе
на је представа двеју девојака које седе на клупи и младића који стоји испред њих, а у левој
руци држи туфнасту марамиц у. Сво троје одевено је у холандску ношњу. У горњим угло
вима су извезена по три цвета (у средини плави, а са страна светлоплави), а изнад слике и
при крајевима бочних страна по два цвета (плави и светлоплави). Куварица је порубљена
растегн утом покрстицом. Текст је, испод слике, извезен ћириличним словима у једном
правом ред у. Прилично је опаран, али се разазнаје:
(Ко се) чува (Бог га чува)
45. Куварица, инв. бр. Е–196
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен плавим концем, техником бода за иглу, бодом
пап рат и, пок рс тице, ланчанца (текст) и обамет а. Везла Милојка Јанковић (1904–1973),
рођ. Ранковић из Дарос аве; Музеју продал и њен унук и њег ова суп руг а, Радм ила Ми
линковић из Аранђ еловца. Димензије су 79 х 51 cm. Опис: Цент рално мес то на платн у
зау зимају извезена три медаљона у једном ред у. Средњи медаљон је највећ и и у њем у
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су извезени мот иви мрт ве природе (бо
кал, тик ве, воће и цвеће). У левом је пор
трет жене, а у дес ном медаљон у порт рет
муш карца. Обоје су у холандс кој ношњи.
Сва три медаљона су уоквирена стил изо
ваном лозицом. На слободном дел у плат
на извезени су квад рат и, међу којима су
средњи горњи и средњи доњи исп уњени
стил изованим гранч ицама. Куварица је
порубљена обаметом у обл ик у правилног
слова П. Текст је изведен, изнад и испод слике, ћирил ичним словима у два права реда:
Пуна кућа воћа слада
најслађа је жена млада
46. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
црним концем, техником бода покрсти
це, растегнуте покрстице, равног и бодом
за иглу. Везла 1935. године Наталија Ада
мовић (1912–1976) из Аранђеловца, рођ.
Благојевић у Врбици; у власништву њене
унуке Јасне Карадиновић из Аранђеловца.
Димензије су 78,5 х 51 cm. Опис: На платну
је извезена представа две девојчице, окренуте једна према другој (као у огледалу), одевене
у летње хаљинице с појасом око струка који се завршава богатом машном на леђима. Оне
беру цвеће и стављају у корпицу која се налази између њих. У сва четири угла извезена је по
једна стилизована цветна грана. Куварица је порубљена бодом растегнуте покрстице. Текст
је изведен, изнад слике, ћириличним словима у два права реда:
Уз младост и цвеће,
Кућа је пуна среће.
47. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез изведен
плавим концем, техником за иглом, равног
бода и развучене покрс тице. Везла Милен
ка Крс тојевић (1924–2007) из Аранђелов
ца, рођ. Коларевић у Брезовц у; у власни
штву њене ћерке Биљане Крс тојевић из
Аранђеловца. Димензије су 65 х 52,5 cm.
Опис: У стилизованом цветном медаљо
ну извезена је предс тава деце око зиданог
шпорета док спремају колаче. С леве стра
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не су две девојчице и дечак који на тацни облик ују колаче, док други дечак, десно, на шпо
рет у у дубљој пос уди меша смес у варјачом коју држи с обе руке. Девојчице су у хаљиница
ма, а дечаци су опасани кецељама преко одеће и на глави имају куварске капе. Куварица је
порубљена бодом растегнуте покрс тице. Текст је изведен, изнад и испод слике, ћирилич
ним словима у два полулучна реда:
Свако се радује нечему
А деца се радују шећеру
48. Куварица, инв. бр. Е–154
Пам учно фабричко платно. Вез изведен
црвеним концем, техником бода за иглу и
пок рс тице. Везла Крс тина Гица Перовић
(1914–1993), рођ. Урошевић из Вукос ава
ца; Музеју пок лонила њена снах а Радм и
ла Перовић из Вукос аваца 2005. год ине.
Димензије су 83 х 59,5 cm. Опис: У изве
зеном стил изованом рам у, од три линије,
са по једним цветом у горњим угловима,
предс тављени су девојч ица, с леве, и де
чак, с дес не стране, како се држе за руке и шетају ливадом. Девојч ица је одевена у хаљи
ниц у с карнерима (воланима) и има вел ик у машну на глави. Дечак је у кратк им пант а
лонама (лева рука му је у џеп у од панталона) и кош уљиц и морнарс ке крагне. Око њих су
трава и цвет ић и. Куварица је порубљена бодом пок рс тице.
49. Куварица
Платно за зид изнад колевке или крев е
ца. Пам учно фабричко платно. Вез изв е
ден разноб ојн им конц им а (плави, зеле
ни, црв ен и, нар анџас ти, браон и црн и),
техн иком бод а за иглу и равног бод а. Ве
зла Дес анк а Станковић (1921–2004), рођ.
Ник ит овић из Буковик а; у влас ниш тву
Радос ав а Станковић а из Буковик а. Ди
мензије су 50,5 х 36,5 cm. Опис: У цен
тралном дел у је дечак који чуч и и шта
пићем у дес ној руц и раст ерује роде које се нал аз е лев о и дес но од њег а. Услед мног ог
кориш ћењ а основна слик а је иск ројена и нас тављена истим платном одо здо и са стра
на. Платно је маш инс ки порубљено.
50. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изв еден плавим концем, техн иком бод а за иглу и
обамет ом. Везла Љубиц а Милојевић из Буковик а, рођ. Тимот ијевић у Мис ач и; у вла
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сниш тву Мир е Стан ић из Аранђ еловц а.
Димензије су 63 х 48,5 cm. Опис: У цен
тралном дел у је изв ез ена предс тав а дет е
та (дес но) које пузи за мачком (лев о) која
је прос ула шољу млек а. С горњ е стране и
с бочн их страна слик а је уоквир ена ши
рок им рамом у пол ул уковим а којe чине
стил из ов ан и флор алн и орнамент и. Ку
вариц а је порубљена бодом обамет а пра
вилног слов а П.

51. Куварица, платно за зид изнад кревета, инв. бр. Е–152
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден плавим концем, техн иком бод а за
иглу, пок рс тице, равног, пуњ еног бод а и
обамет а. Предмет је део дев ојачке спре
ме непознат е везиљ е и у комп лет у је с две
кув арице и два миљ еа, с истим мот ивим а
руж а; пок лон ОШ „Шум ад ијс ки парт из а
ни“ из Аранђ еловц а, пос редс твом нас тавн ик а Вел иб ор а Макс имовић а 1986. год ине.
Димензије су 122 х 49,5 cm. Опис: Дуж платна у лин ијс ком рам у, у обл ик у слов а П, изв е
зене су три исте, али у разл ич ит им полож ајим а, проц вет але руже с пупољц им а. Оне су
пос тављене по једна у углов е и на сред ин у платна. С три стране (бочне и горњ е) платно
је порубљено бодом обамет а правилног слов а П. Доњ а ивиц а је фабричк а.
52. Куварица, инв. бр. Е–172
Пам учно фабричко платно. Вез изведен
плавим концем, техником бода за иглу
и обамет а. Везла Милос ава Мит ровић
(1928–1987), рођ. Пет ровић у мес ту Вел и
ко Набрђ е (Ђаково, Хрватс ка), досељена
1971. у Аранђ еловац; Музеју пок лонил и
син Здравко и снах а Планинка Мит ровић
из Аранђ еловца 2013. год ине. Димензије
су 82,5 х 50,5 cm. Опис: На платн у је из
везена предс тава жене и мужа који разг оварају на балкон у. С леве стране налази се жена
у дуг ој кућној хаљини са шал-крагном и цветом у кос и. Њен леви каж ип рст је претећ и
под игн ут према муж у, док дес ном руком прид ржава хаљин у. Осмех ујућ и се испод бр
кова, муж стоји с дес не стране и слуша жен у. Одевен је у фрак с цветом у левом реверу.
На глави нос и шеш ир-цил индар, у дес ној руц и држ и рукавице, а у левој штап. Оград у
балкона, који је на сред ини лучно „иск ројен“, с обе стране красе вазе са цвећем. Ивице
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куварице су обрађене гус тим бодом обамет а – цакнама. Текст је исп ис ан, изнад слике,
ћирил ичним словима у два права реда:
Иди мужу ди си досад био, ал у шерпу
да ниси		            ништа диро.
53. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез изведен
плавим и црн им конц има, техн иком бода
за иглу, пок рс тице, равног и пуњ еног бо
да. Везла Дес анк а Станковић (1921–2004),
рођ. Ник ит овић из Буковик а; у влас ни
штву Радос ав а Станковића из Буковик а.
Димензије су 87 х 50,5 cm. Опис: У срцо
ликом медаљ он у, на сред ин и платна, из
вез ена је предс тав а жене и оџачара. Лев о стоји жена опас ана кецељ ом преко хаљине и
у лев ој руц и држ и руж у. Дес но, окрен ут према жен и, налази се оџачар у униф орм и и
савијеном оџачарс ком жицом и мердевинама које прид рж ав а дес ном руком. Око ме
даљ она извез ене су праве лин ије у сва чет ири смера. Ка горњим угловима су стил из о
ване ваз е са по једном ружом. Према доњим угловима пруж ај у се стил из ов ане гране са
лиш ћем и по једном ружом. Кув арица је маш инс ки порубљена. Текст је исп ис ан, изнад
слике, ћирил ичн им словима у два прав а ред а:
Мила ружо ручак спреми,
велику срећу донесем теби.
54. Куварица, инв. бр. Е–190
Пам учно фабричко платно. Вез изв е
ден црв ен им концем, техн иком бод а за
иглу, равног бод а и обамет а. Везла Јана
Анд ријевић (1916–2011) из Пруж ат овц а,
рођ. Пет ровић у Ораш цу; Муз еј у пок ло
нил а њена унук а Мирјана Лаз ар евић из
Аранђ еловц а 2013. год ине. Димензије су
83 х 75 cm. Опис: На платн у је изв ез ен
прик аз жене и оџачар а. Лев о, жена сто
ји крај стола који има фиок у и на њем у
је дуб ок а чин ија за мешењ е. Жена је оде
вена у хаљин у вез ен их дет аљ а, око врат а
јој је ланч ић са округлим прив ес ком, а на глави преко кос е вез ана јој је маш на. Дес но,
окрен ут прем а жен и, стоји брк ат и оџачар у униф орм и и савијеном оџачарс ком жи
цом око лев е руке и мердевинам а које прид рж ав а дес ном руком. Слик у употп уњује, с
горњ е стране, стил из ов ана цветна лозиц а о кој у су окачене кух ињс ке пос уде: тучак и
бућк ал иц а, бок ал, дрв ен и млин за кафу, дуб ок а шољ а, приб ор за јело, лев ак, пос уд а са
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дрш ком и плић а шољ а. Овај фриз је од слике одвојен пол ук руж ним цакнам а изв еде
ним бодом обамет а (мањим цакнам а). Доњу ивиц у доп уњуј у стил из ов ане цветне гране.
Кув ариц а је порубљена бодом обамет а у вид у цакн и. Текст је исп ис ан, у сред слике, ћи
рил ичн им словим а у чет ири прав а ред а:
Немој никад уз јело
приговорит јер ћеш
стиме неугодност
створит.
55. Куварица, инв. бр. Е–157
Пам учно фабричко платно. Вез изведен
плавим и зелен им (по порубу) конц и
ма, техн иком бода за иглу, пок рс тице и
равног бод а. Везла Зорица Вас ић (1957)
из Прог ор елаца; Муз еј у пок лон ила 2013.
год ине. Димензије су 87 х 53 cm. Опис:
Цент ралн и део платна зау з има извез ена
предс тав а двеј у жена и једног муш карца
око шпор ет а, на коме је пуно пос уда у ко
јима се спремај у јела. Лево, за шпор ет ом, стоји жена, опас ана кецељ ом преко хаљине и
повез ана марамом на туфне, која левом руком меша јело, а дес ном уз помоћ крпе под иже
пок лопац. Дес но је жена у шар еној хаљин и, опас ана кецељ ом, кој у корис ти да би при
држ ала руком врућ хлеб. Исп ред ње је уређ ена гус ка у плех у који стоји на кух ињс ком
стол у. Између жена налази се муш карац у одел у, са крав ат ом око врат а и пребаченом
кух ињс ком крпом преко дес не руке. Он је окрен ут жен и у шар еној хаљин и. У горњим
угловима су сличн и стил изов ан и флоралн и орнамент и које чине више разл ич ит их цве
тов а. Кув арица је порубљена бодом за иглу. Текст је исп ис ан, испод слике, ћирил ичн им
словима у једном правом ред у:
Гости наши могу сваког часа доћи зато ме пољуби па ћу ти помоћи.
56. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез изведен
љубичас тим концем, техником за иглу,
равног бода и пок рс тице. Везла Љубица
Милојевић из Буковика, рођ. Тимот ије
вић у Мис ач и; у влас ниш тву Мире Ста
нић из Аранђ еловца. Димензије су 73,5
х 49,5 cm. Опис: Цент рални део платна
зау з има извезена предс тава двеју жена и
једног муш карца око шпорет а, на коме је
пуно пос уда у којима се спремају јела. Лево, крај шпорет а, налази се жена, опас ана кеце
љом преко хаљине и повезана туфнас том марамом, која левом руком меша јело, а дес ном
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уз помоћ крпе под иже пок лопац. Дес но је жена у туфнас тој хаљини, опас ана кецељом,
уз помоћ које прид ржава врућ хлеб. Исп ред ње је уређ ена гус ка у плех у који стоји на ку
хињс ком стол у. Између жена стоји муш карац у одел у, са краватом око врат а и пребаче
ном кух ињс ком крпом преко дес не руке. Он је окрен ут жени у туфнас тој хаљини. У гор
њим угловима су слични стил изовани флорални орнамент и које чине више разл ич ит их
цветова. Куварица је порубљена бодом растегн уте пок рс тице. Текст је исп ис ан, изнад и
испод слике, ћирил ичним словима у два права реда:
Гости наши могу сваког часа доћи,
зато ме пољуби па ћу те помћи!
57. Пешкир на преклоп, у функцији куварице
Пам учно домаће ткано платно. Вез изведен
разнобојним конц има (црни, зелени, мел и
рани црвени, мел ирани розе, мел ирани љу
бичас ти и мел ирани жут и), техником бода
за иглу, равног бода, пуњеног бода и обаме
та. Везла Станица Луковић Цаја (1921–1990),
рођ. Раденковић из Стојника; у влас ниш тву
њеног сина Пред раг а Луковића из Стојни
ка. Димензије су 45,5 х 140 cm. Опис: Ивице
ужих страна пеш кира су пол ул учно обра
ђене у чет ири вел ике „цакне“, бодом гус тог
обамет а – цакнама (краћа ивица је извезе
на „с лица“, а дужа „с нал ичја“). У вел ик им
цакнама смеш тена је по једна извезена ружа
са лис товима, које су међусобно повезане
лучним линијама, тако да чине цветни фриз
од разнобојних ружа. Када се пеш кир пре
клоп и, вел ике цакне су једна изнад друге, а
руже се не пок лапају према боји. На краћем
дел у пеш кира, изнад цветног фриза, извезе
на је цветна лозица у обл ик у обрн утог слова
П. На сред ини лозиц у чине мот иви од три руже са лис товима и пупољц има с обе стране
окрен ут им доле према бочним странама и по једном ружом и једним пупољком уз бочне
стране „на горе“. Текст је исп ис ан, у слободном прос тору који је цветна лозица створила,
ћирил ичним словима у чет ири права реда:
Ко се умије динар да само
свекар бадава он се млого
истрошијо док је снају
	         испросијо.
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58. Куварица, инв. бр. Е–178
Пам учно фабричко платно. Вез изв е
ден плавим и црв ен им конц им а, техн и
ком бода за иглу, равног бод а и обамет а.
Везла Заг орк а Јов ановић (1924–1991) из
Венчана; Муз еј у пок лон иле њена снаја
Милена Јов ановић из Венчана и брат и
чина Вер а Тош ић из Аранђ еловц а, на дан
отвар ањ а изложбе у оквиру Ноћ и муз еја,
18. маја 2013. год ине. Димензије су 80 х
50,5 cm. Опис: У цент ралном дел у платна изв ез ен је прик аз бог ат е трпез е – на сред и
ни је вис ок а чин ија са стопом, нап уњ ена разл ич ит им воћем, а у овалн им тањирим а
зас ебно су сервир ан и – печена гус ка, пиле, свињс ка глав а и две печене риб е. Пор ед
тих овал а дес но је тањир на коме је куглоф, а лев о су ситн и кол ач и. На трпези су и две
флаше с пићем – лев а је нап уњ ена комов ом рак ијом, као и две чаше. Чит ав сад рж ај
је оивичен правим лин ијам а са ситн им круж ић им а, бочно и дел им ично с горњ е обе
стране, где се прав а лин ија прет вар а у пол ук руж ну. Тако се добија утис ак уоквир ене
слике. У слоб одн им горњим угловим а су цветн и мот иви. Ивице кув арице су обр ађ ене
бодом гус тог обамет а – цакнам а. Текст је исп ис ан, испод слике, ћирил ичн им словим а
у једном прав ом ред у:
Кога срце боли, не си бира што од јела воли.
59. Куварица, инв. бр. Е–191
Пам учно фабричко платно. Вез изв еден
црв ен им и плавим конц им а, техн иком
бод а за иглу и равног бод а. Везла Јана
Анд ријевић (1916–2011) из Пруж ат овц а,
рођ. Пет ровић у Ораш цу; Муз еј у пок ло
нил а њена унук а Мирјана Лаз ар евић из
Аранђ еловц а 2013. год ине. Димензије су
89 х 81 cm. Опис: На платн у је изв ез ена
предс тав а два анђ ела који одај у лико
ве дечак а са крил им а на леђим а. Они су
окрен ут и јед ан прем а друг ом, а пос та
вљен и су ближе бочн им странам а плат
на. Јед ан анђ ео, лев о, држ и се за цветн у лозиц у (као да свир а харфу), а друг и, дес но,
рук ам а држ и дуг ачк у фрул у кој у свир а. Основн и мот ив је употп уњ ен стил из ов ан им
флор алн им мот ивим а, у вид у цветне лозице која се пруж а од њихових леђ а, па са доњ е
стране до сред ине платна где се вез ује у једн у маш ну. Чит ав а слик а уоквир ена је сти
лиз ов ан им рамом који чине геом
 ет ријс ки и флор алн и орнамент и, с тим што су углови
рам а бог ат ије украшен и. Кув ариц а је порубљена бодом расп лет а (ажур а).
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60. Куварица, инв. бр. Е–151
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
концем плаве боје, техником бода за иглу,
покрстице, равног и пуњеног бода. Пред
мет је део девојачке спреме непознате ве
зиље и у комплет у је с куварицом, платном
за зид и два миљеа, са истим мотивом ру
жа у угловима; поклон ОШ „Шумадијски
партизани“ из Аранђеловца, посредством
наставника Велибора Максимовића 1986.
године. Димензије су 81,5 х 58,5 cm. Опис:
Централни мотиви – извезено воће (крушке, јабука и шљиве) – уоквирени су стилизова
ним геометријским орнаментима (два ромба), на које се надовезују стилизовани флорални
мотиви. У горњим угловима су мотиви великих ружа са по једним пупољком, уз које су сти
лизоване линије различитих облика. Куварица је порубљена бодом растегнуте покрстице.
61. Куварица
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
тамноплавим концем, техником равног бо
да и бодом за иглу. Везла 1935. године Ната
лија Адамовић (1912–1976) из Аранђеловца,
рођ. Благојевић у Врбици; у власништву ње
не унуке Јасне Карадиновић из Аранђелов
ца. Димензије су 68 х 55 cm. Опис: Средину
платна заузима извезен мотив корпе са др
шком за коју је везана машна. Корпа је пуна
разноликог цвећа, али доминирају ружа, у
првом плану, цвет сунцокрета, лево, и цвет
хризантеме, десно. Читаву слику употпуњују, у угловима, извезени лептири који су поставље
ни дијагонално: горе лево и доле десно – лептири са раширеним, а горе десно и доле лево –
лептири са скупљеним крилима. Куварица је порубљена бодом за иглу.
62. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен
црним концем, техником бода пок рс тице,
за иглу и обамета. Везла влас ница Рад ин
ка Миловановић (1944) из Аранђеловца,
рођ. Марковић у Брезовц у. Димензије су
77,5 х 65,5 cm. Опис: На сред ини платна
извезена је корп ица с дрш ком, пуна цвећа
и с две маш не са стране. У зам иш љеним
угловима квад рата налази се по цветни
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мот ив. Основни мот ив уоквирује бог ата стил изована цветна лозица. Куварица је пору
бљена бодом обамета, правилног слова П.
63. Куварица, инв. бр. Е–162
Пам учно фабричко штампано платно. Бо
је које преовлађују на куварици су: плавољубичаста, црвена, наранџаста и зелена.
Користила Олга Грујић (1931–2009) из Да
росаве, рођ. Арсенијевић у Прогореоци
ма; Музеју пок лонила њена унука Бојана
Грујић из Аранђеловца. Димензије су 102
х 58,5 cm. Опис: На средини платна, с леве
стране, одштампан је приказ девојчице с
блузом и сукњом која држи у руци гран у са
плодовима вишње, а десно налази се жена, опасана кецељом преко хаљине и платненом ка
пицом на глави, која држи корп у са убраним вишњама. Слик у уоквирује штампана шира
трака по којој су вишње и у горњим угловима по два цвета са пупољцима. Куварица је ма
шински порубљена. Текст је штампан, испод слике, латиничним словима у два права реда:
Da je višnja ko trešnja
Јa bi bila još ljepša!
64. Куварица
Пам учно фабричко платно „америкен“.
Вез је изведен плавим концем, техн иком
равног бода, бод а за иглу и растегн у
те пок рс тице. Везла Даринк а Бош ковић
(1920–2005) из Врбице, рођ. Милет ић у
Гараш има; у влас ниш тву њеног сина и
снаје Мирјане Бош ковић из Врбице. Ди
мензије су 80,5 х 51,5 cm. Опис: На плат
ну је извез ена предс тав а двеј у девојак а и
пас тира који свира фрул у, чув ај ућ и овце. Сво троје налаз е се исп ред ограде и дрв ене
кап ије, чији су стуб ови украшен и стил изов ан им разл ич ит им орнамент има: јелк а на
пос тољу и шарано јаје на дрш ци, која је учврш ћена на пос тољу – сва пос тољ а су укра
шена срцол ик им мот ивима. Лево је девојк а кос е сплет ене у дуг у плет ен иц у, у нар одној
нош њи, која нос и корп у око савијене дес не руке из које вири флаша с пићем, а у левој
држ и завеж љај хране. Друг а дев ојк а стоји крај сред ине кап ије и лиш ћем хран и једн у од
две овце које имај у клепет уше око врат а. Она је одевена у летњу хаљин у и на глави нос и
шеш ир шир ег обода с маш ном. Дес но је, ослоњ ен на стуб, пас тир са шубар ом на глави,
који свира фрул у. Доњ ом ивицом тече стил изов ан и фриз сас тављен од цветн их грана
између спец ифичн их мот ив а: ишарано јаје на дрш ци која је учврш ћена на пос тољу, са
нож ицама, украшеном срцол ик им мот ивом. Тај мот ив, али већ и, јавља се и на стуб ови
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ма кап ије. Кув арица је порубљена бодом раст егн ут е пок рс тице. Текст је исп ис ан, изнад
слике, ћирил ичн им словима у једном пол ул учном ред у:
Ко рано рани, – Две среће граби.
65. Куварица
Пам учно фабричко платно „америкен“.
Вез је изведен тамноп лавим концем, тех
ником бода за иглу и равног бода. Кува
риц у прет руковала са свекрвине и изве
зла Мирјана Бошковић (1950) из Врбице.
Димензије су 85,5 х 70 cm. Опис: На плат
ну је извезена представа двеју девојака и
пастира који свира фрул у, чувајућ и овце.
Сво троје се налазе исп ред ограде и дрвене
капије, чији су стубови украшени стили
зованим различитим орнаментима: јелка
на постољу и шарано јаје на дршци, која је учврш ћена на постољу – сва пос тоља су укра
шена срцолик им мотивима. Лево је девојка косе сплетене у дуг у плетениц у, у народној но
шњи, која носи корп у око савијене десне руке из које вири флаша с пићем, а у левој држ и
завеж љај хране. Друга девојка налази се покрај сред ине капије и лиш ћем храни једн у од
две овце које имају клепет уше око врата. Она је одевена у летњу хаљин у и на глави носи
шешир ширег обода с машном. Десно је, ослоњен на стуб, пас тир са шубаром на глави
који свира фрул у. Доњом ивицом тече стилизовани фриз сас тављен од цветних грана
између специфичних мотива: ишарано јаје на дршци, која је учврш ћена на пос тољу, са
нож ицама, украшеном срцолик им мотивом. Тај мотив, али већ и, јавља се и на стубовима
капије. Куварица је опшивена плавом траком ширине 3 cm. Текст је испис ан, изнад слике,
ћириличним словима у једном пол ул учном ред у:
Ко рано рани, – Две среће граби.
66. Куварица
Пам учно фабричко платно. Вез је изв е
ден разноб ојн им конц им а (браон, окер,
зелен и, црв ен и, мел ир ан и плави, мел и
ран и љубичас ти и мел ир ан и црв ено-бор
до), техн иком бод а за иглу, равног бод а,
пуњ еног бод а и обамет а. Везла Дес анк а
Станковић (1921–2004), рођ. Ник ит овић
из Буковик а; у влас ниш тву њеног сина,
Радос ав а Станковић а из Буковик а. Ди
мензије су 71,5 х 51 cm. Опис: Већи део
платна зау з им а изв ез ена предс тав а два пау на окрен ут их јед ан прем а друг ом, који сто
је на по једној цветној гран и које су бог ат е лиш ћем прем а бочн им странам а. Слик а је

212

Куварице аранђеловачког краја
употп уњ ена, лев о и дес но, двем а изв ез ен им лас там а раш ир ен их крил а и усмер ен их ка
горњим угловим а платна. Кув ариц а је порубљена трос трук им бодом обамет а у обл ик у
неп равилног слов а П.
67. Куварица – платно за зид
Пам учно фабричко платно. Вез је изве
ден разноб ојн им конц има (браон, зеле
ни и сиви), техн иком бода за иглу, рас
тегн ут е пок рс тице и мало равног бода
(узвичн ик). Везла Дес анк а Станковић
(1921–2004), рођ. Ник ит овић из Букови
ка; у влас ниш тву Радос ав а Станковића из
Буковик а. Димензије су 78 х 41 cm. Опис:
На горњ ој половин и платна извез ена је предс тав а пуж а пуш тен их рог ов а и с кућ ицом
на леђима. У доњ ој половин и платна извез ен и су мот иви трав е. Платно је порубљено
бодом раст егн ут е пок рс тице. Текст је исп ис ан, у горњ ем дел у (са бочн их страна кућ ице
пуж а), ћирил ичн им словима, осим латиничног слова Р, у једном прав ом ред у:
ВИНОГRАДСКИ 		
ПУЖ!
68. Куварица – платно за зид
Памучно фабричко платно. Вез је изведен
разнобојним концима (наранџасти, жути,
плави, зелени, браон, мелирани црвени и
мелирани розе), техником равног бода, пу
њеног бода и бода за иглу (мотив коња је
опаран од дуготрајне употребе и прања).
Везла Десанка Станковић (1921–2004), рођ.
Никитовић из Буковика; у власништву ње
ног сина Радосава Станковића из Буковика.
Димензије су 40 х 41,5 cm. Опис: На плат
ну је извезена представа младића на коњу
(чији се обриси виде по рупицама кроз које
је пролазио конац) који држи узде. Младић
на глави носи шубару, а преко кошуље и
„бриџ“ панталона има сако. Преко панталона су везене чарапе и на ногама опанци (комби
нације сеоске и градске ношње). Лево, испред младића, извезен је мотив излазећег Сунца,
док је доњи део украшен флоралним мотивима. Предмет је дуго коришћен, па су неки дело
ви веза „нестали“. Платно је машински порубљено. Текст је исписан у три права реда:
Хајде 	 брате,
		   купи
		 свате.
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Шибицаре
Изнад шпорета је, уз куварицу, на зиду висила и мала шибицара. То је пра
воугаоно платно, често полукружно искројено с горње стране, сашивено у об
лику џепа за држање шибица (1/3 платна је савијена ужом страном напред).
Доњи део шибицаре је џеп, а горњи се качи о зид. На шибицари су извезени,
једнобојним или концима у више боја, различити мотиви и, према потреби,
натписи. Поједине шибицаре имале су омчице за качење на зид, док су друге
директно рајснадлама причвршћиване о зид.

Каталог шибицара
1. Шибицара
Пам учно фабричко платно. Вез изв еден црн им концем, бодом
пок рс тице, обамет а и равног бод а. Везла 1935. год ине Нат ал ија
Адамовић (1912–1976) из Аранђ еловц а, рођ. Благ ојевић у Врби
ци; у влас ниш тву њене унуке Јас не Кар ад иновић из Аранђ елов
ца. Димензије су 9 х 15 cm. Опис: Прав оу г аоне ивице платненог
џепа обр ађ ене су бодом обамет а, у вид у пол ук руж них цак
ни. Доњи део шибиц ар е украшен је изв ез ен им стил из ов ан им
флор алн им мот ивим а, а горњи део стил из ов ан им геом
 ет риј
ским орнамент им а који уоквируј у лат ин ичн и натп ис у прав ом
ред у: Šib ic e
2. Шибицара, инв. бр. Е–180
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен разнобојним конц има
(бордо, црвени, плави, зелени, жут и и мел ирани црвено-бордо),
техником бода за иглу, пуњеног бода и обамета. Везла Нат ал и
ја Нес торовић (1928–2012), рођ, Тодос ић из Љубиж да, у окол ини
Призрена, досељена у Аранђеловац 1981. год ине; Музеју пок лони
ла њена ћерка Олг а Дунић из Аранђеловца 2013. год ине. Димен
зије су 9 х 16 cm. Опис: Пол ук руж на ивица горњег дела и остале
ивице платненог џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни.
Доњи део шибицаре украшен је извезеним стил изованим фло
ралним мот ивима које чине два цвета с лис тић има, а горњи део
украшен је једним цветом с лис тић има пол ук руж но распоређ е
ним око њег а и једним пупољком.
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3. Шибицара, инв. бр. Е–181
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен разнобојним конц има
(црвени, зелени, жут и, наранџас ти, црни и мел ирани црвено-бор
до), техником бода за иглу и обамета. Везла Натал ија Нес торовић
(1928–2012), рођ. Тодос ић из Љубиж да, у окол ини Призрена, дос е
љена у Аранђ еловац 1981. год ине; Музеју пок лонила њена ћерка
Олг а Дунић из Аранђ еловца 2013. год ине. Димензије су 9 х 13,5
cm. Опис: Пол ук руж на ивица горњег дела и остале ивице плат
неног џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни. Доњи део
шибицаре украшен је извезеним стил изованим флоралним мот и
вима које чине две јаг оде с два лис та и једним цвет ићем. На гор
њем дел у извезен је приказ отворене кут ије за шибице, где су лево пал ид рвца, а дес но, на
кут ији, натп ис ћирил ичним пис аним словима у косом ред у (на доле): Шибице
4. Шибицара
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен плавим концем, тех
ником бода за иглу и обамета. Везла Натал ија Нес торовић (1928–
2012), рођ. Тодос ић из Љубиж да, у окол ини Призрена, дос ељена
у Аранђ еловац 1981. год ине; Музеју пок лонила њена ћерка Олг а
Дунић из Аранђеловца 2013. год ине. Димензије су 15,5 х 26 cm.
Опис: Ивице платненог џепа обрађ ене су бодом обамета, у вид у
правилног слова П. Доњи део шибицаре украшен је, у цент рал
ном дел у, извезеним флоралним мот ивима којe чине гранч ице с
лис товима и три цвета. У горњим угловима и доњем дес ном по
једна је гранч ица с лис тић има, док је у доњем левом углу мот ив
цветићa с три лат ице и гранч ица с лис тић има. На горњем дел у је,
у сред ини, извезен приказ отворене кут ије за шибице која стоји
косо. У горњем левом углу је већа, а у горњем дес ном мања гран
чица, док је у доњем дес ном углу цвет с гранч ицом и лис тић има. Натп ис је изведен изнад
мот ива шибице ћирил ичним пис аним словима у косом ред у (на горе): Шибица.
5. Шибицара, инв. бр. Е–182
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен црвеним концем, тех
ником бода пок рс тице, бода за иглу и обамета. Везла Богданка
Ракоњац (1938) из Аранђеловца, рођ. Стојановић у мес ту Габров
ница (опш тина Књажевац); Музеју пок лонила 2013. год ине. Ди
мензије су 10 х 14,5 cm. Опис: Пол ук руж на ивица горњег дела и
остале ивице платненог џепа обрађене су бодом обамет а, у вид у
цакни. Доњи део шибицаре украшен је извезеним стил изованим
флоралним мот ивима који чине цветн у гран у са два цвета. Гор
њи део је при врх у украшен стил изованим мот ивом цвет а испод
којег је натп ис изведен пис аним ћирил ичним словима: Шибице.
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6. Шибицара, инв. бр. Е–183
Пам учно фабричко платно. Вез је изв еден плавим концем,
техн иком бод а за иглу и обамет а. Везла Стаменк а Стојановић
(1915–1987) из Аранђ еловц а, рођ. Ђукн ић у Кал ањ евц им а; Му
зеј у пок лон ио њен унук Мир ос лав Стојановић из Аранђ еловц а
2013. год ине. Димензије су 10 х 16 cm. Опис: Ивице прав оу г аоног
платненог џепа обр ађ ене су бодом обамет а, у вид у благ их (тек
назначен их) цакн и. Доњи део шибиц ар е украшен је изв ез ен им
стил из ов ан им флор алн им мот ивим а две цветне гране и мањ ом
граном изнад ове две. Горњи део је при врх у украшен изв ез ен им
мот ив ом кут ије за шибице. С обе стране овог мот ив а прик ази су
упаљ еног пал ид рвцет а. У оквиру кут ије изв еден је натп ис штам
пан им ћирил ичн им словим а у прав ом ред у: ШИБИЦ А
7. Шибицара, инв. бр. Е–184
Пам учно фабричко платно. Вез је изв еден сив о-драп концем,
као и жут им и црн им конц им а, техн иком бод а за иглу, пок рс ти
це, пуж ић а (шуш кавц а) и обамет а. Везла Стаменк а Стојановић
(1915–1987) из Аранђ еловц а, рођ. Ђукн ић у Кал ањ евц им а; Му
зеј у пок лон ио њен унук Мир ос лав Стојановић из Аранђ елов
ца 2013. год ине. Димензије су 9 х 15,5 cm. Опис: Пол ук руж на
ивиц а горњ ег дела и остале ивице платненог џепа обр ађ ене су
бодом обамет а, у вид у благ их цакн и. Доњи део шибиц ар е укра
шен је изв ез ен им стил из ов ан им флор алн им мот ивим а које чи
не два цвет а. Горњи део украшен је стил из ов ан им цвет ом, по
пут доњ ег дела, а при врх у изв ез ен је цвет шуш кавц а (жут им
и црн им концем).

Чешљаре
Покрај „хигијенске куварице“ изнад умиваоника некада је често била ока
чена чешљара или четкара. Од шибицара она се разликује према величини и
мотивима. То је правоугаоно платно, често полукружно искројено с горње стра
не, сашивено у облику џепа за држање чешљева или четки. Доњи део чешљаре
је џеп, а горњи се качи о зид. На чешљари су извезени, једнобојним или више
бојним концима, различити мотиви и натписи, према потребама. Поједине че
шљаре имале су омчице за качење на зид, док су друге причвршћиване на зид
рајснадлама или ексерчићима.
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Каталог чешљара
1. Чешљара, инв, бр. Е–177
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен разнобојним концима
(црвеним, плавим, зеленим, жутим, браон и мелираним жутим),
техником бода за иглу, пуњеног бода и обамета. Везла непозната
везиља; пок лон ОШ „Шумадијски партизани“ из Аранђеловца, по
средством наставника Велибора Максимовића 1986. године. Ди
мензије су 21 х 33 cm. Опис: Троу гласта ивица горњег дела и остале
ивице платненог џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни. На
доњем дел у извезенa је представа ноја, десно, који мирише цвет.
Лево је стилизована цветна грана. На горњем дел у је извезен, де
сно, приказ зеца који је упрегао ноја и гони га бичем. Лево је стили
зована цветна грана, слична оној на доњем дел у чеш љаре.
2. Чешљара, инв. бр. Е–185
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен зеленим и црвеним кон
цима, техником бода за иглу, пуњеног бода и обамета. Везла Миле
на Јовановић (1940) из Венчана, рођ. Петровић у Великој Иванчи;
Музеју пок лонила њена ћерка Вера Тошић из Аранђеловца. Димен
зије су 21 х 31 cm. Опис: Троу гласта ивица горњег дела и остале
ивице платненог џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни.
На доњем дел у извезена је представа врапца на двокракој грани
трешње. На обе гране су по три трешње. На горњем дел у чеш љаре
је приказ врапца на грани са трешњама. Лево испред њега су две
трешње, а иза три трешње (једна црвена и две зелене).
3. Чешљара, инв. бр. Е–186
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен разнобојним концима
(бордо, зелени, црвени, плави, љубичасти, црни, розе, браон и на
ранџасти), техником бода за иглу, равног, пуњеног бода и обамета.
Везла Наталија Несторовић (1928–2012), рођ. Тодосић из Љубиж да,
у околини Призрена, досељена у Аранђеловац 1981. године; Музеју
пок лонила њена ћерка Олга Дунић из Аранђеловца 2013. године.
Димензије су 20,5 х 33 cm. Опис: Пол укружна ивица горњег дела
и остале ивице платненог џепа обрађене су бодом обамета, у вид у
цакни. На доњем дел у извезена је представа два гол уба, на цветној
грани. На горњем дел у извезен је чешаљ са зупцима окрен утим до
ле, изнад којег је стилизован цветни орнамент. Чеш љара има три
омчице, од обичног белог конца, за качење.
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4. Чешљара, инв. бр. Е–187
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен плавим концем, тех
ником бода за иглу, пок рс тице, равног бода и обамет а. Везла
Нат ал ија Нес торовић (1928–2012), рођ. Тодос ић из Љубиж да, у
окол ини Призрена, досељена у Аранђеловац 1981. год ине; Музе
ју пок лонила њена ћерка Олг а Дунић из Аранђ еловца 2013. год и
не. Димензије су 32,5 х 40,5 cm. Опис: Ивице правоу г аоне, већ их
димензија, дуп ле чеш љаре обрађене су бодом обамет а у обл ик у
слова П. На џеповима су извезени исти прикази стил изованих
флоралних мот ива – на доњој ивиц и по два цветна мот ива од три
цвет а, који се пружају према бочним странама, а изнад je букет цвећа. На горњем дел у
чеш љаре извезени су исти орнамент и, али ређ е распоређ ени нег о на џеповима – лево и
дес но су по једна цветна грана од три цвет а, окрен уте бочним ивицама, изнад њих је по
један цвет, а у сред ини букет цвећа, истовет ан као на џеповима. Чеш љара има на сва че
тири угла омч ице за качење.
5. Чешљара
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен разнобојним концима
(љубичасти, браон, црни, црвени, бледозелени и мелирани розе)
техником бода за иглу, покрстице, равног бода и обамета. Везла
Љубица Милојевић из Буковика, рођ. Тимотијевић у Мисачи; у вла
сништву Мире Станић из Аранђеловца. Димензије су 21,5 х 31 cm.
Опис: Ивица горњег дела, искројена у три пол ул ука, и остале ивице
платненог џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни. На доњем
дел у извезен је приказ две паралелне, усправно постављене футро
ле, украшене стилизованим геом
 етријским орнаментима. На гор
њем дел у извезен је приказ чеш ља са зупцима (с десна) и четке са
дршком (с лева), која стоји преко њега. Испод ове слике налази се једна линија, а изнад је
мотив цвета с два листа. На чеш љари су отворене три рупице, обрађене обичним белим
концем, бодом обамета, за качење на зид.
6. Чешљара
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен плавим концем, техни
ком бода прошивања, покрстице и обамета. Везла Љубица Милоје
вић из Буковика, рођ. Тимотијевић у Мисачи; у власништву Мире
Станић из Аранђеловца. Димензије су 21 х 30,5 cm. Опис: Пол у
кружна ивица горњег дела и остале ивице платненог џепа обрађене
су бодом обамета, у вид у цакни. Доњи део је вертикално подељен,
по средини, двема паралелним линијама. У тако добијеним пра
воу гаон
 ицима извезене су по две, једна изнад друге, стилизоване
гране са по два цвета, тако да су доње гране постављене једна према
другој, а горње према бочним ивицама. На горњем дел у извезена
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су три стилизована цветна мотива пол ул учно постављена уз горњу ивиц у. Чеш љара има
седам искројених, и једнаким концем обрађених обаметом, омчица за качење.
7. Чешљара
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен плавим концем, техни
ком бода за иглу, папрати (траве), равног бода, покрстице и оба
мета. Везла Љубица Милојевић из Буковика, рођ. Тимотијевић у
Мисачи; у власништву Мире Станић из Аранђеловца. Димензије су
21 х 30,5 cm. Опис: Пол укружна ивица горњег дела и остале ивице
платненог џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни. На доњем
дел у извезене су представе два врапца. Доле лево налази се врабац
који пије вод у из тањира, док се горе десно налази мотив врапца у
слетању. Мотив цветних грана постављен је у супротним угловима
од врабаца. У горњем дел у извезен је чешаљ са зупцима окрен утим
доле (с лева) и четке (с десна) преко њега. Изнад овог приказа налази се мотив цвета са два
већа листа, док се у угловима испод налази по један стилизовани цвет. Чеш љара има пет
искројених, и истим концем обрађених обаметом, омчица за качење.
8. Чешљара, инв. бр. Е–179
Пам учно фабричко платно. Вез је изведен црвеним концем, техни
ком бода за иглу и обамета. Везла Љубица Вујић (1920–2011), рођ.
Мартић из села Миочић, између Книна и Дрниша, пресељена на
Косово, а после Другог светског рата у Костолац; Музеју пок лонио
њен унук Слободан Вујић из Аранђеловца. Димензије су 22,5 х 32
cm. Опис: Пол укружна ивица горњег дела и остале ивице платне
ног џепа обрађене су бодом обамета, у вид у цакни. На доњем дел у
извезена је представа две птичице на цветној грани. У горњем дел у
извезен је чешаљ са зупцима окрен утим доле, изнад којег је стили
зован цветни орнамент. Чеш љара има три омчице за качење.
9. Чешљара, инв. бр. Е–188
Пам учно фабричко платно. Вез је изв еден плавим концем, тех
ником бод а пап рат и, пок рс тице и обамет а. Везла Ана Мат ић
(1937) из Аранђ еловц а, рођ. Пан ић у Кот раж и (Страг ари); Му
зеј у пок лон ила 2013. год ине. Димензије су 20 х 35 cm. Опис: По
лук руж на ивиц а горњ ег дела и остале ивице платненог џепа об
рађ ене су бодом обамет а, у вид у цакн и. На доњ ем дел у су низ
бочне стране изв ез ен и стил из ов ан и цветн и мот иви, пос тављен и
као у оглед ал у. У горњ ем дел у бочно су изв ез ен и стил из ов ан и
цветн и мот иви и на сред ин и две стил из ов ане савијене лин ије.
Изнад цветног прик аз а, изв ез ен је натп ис ћирил ичн им пис ан им
словим а у прав ом ред у: Чеш аљ
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ARANĐELOVAC KITCHEN WALL HANGINGS
– Summary –
Decorative wall hanging textile, as part of the home textile, was in use by the end of the 20th
century, both in cities and villages. The most striking and widely used wall textile was kitchen wall
hangings, along with smaller pieces of cloth with pockets for storing matches and combs.
Usually it was a rectangular piece of cotton cloth with embroidered scenes from everyday life.
They were typically hanging above the stove, kitchen table, sink or bed. Its primary role was a practi
cal one – as a screen protecting the wall from dirt, while the secondary one was to decorate the room
where the family gathered.
In the early 20th century such kitchen wall hangings came from Netherlands via Germany,
Austria and Hungary, then over Vojvodina to the cities south of the Sava and Danube rivers. They
first turned up in towns and cities, then in villages. Also, in the same order, they were fading away.
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Industrial bleached or unbleached cotton fabric was used or sometimes even hand woven cloth.
Predominant motifs on the wall hangings were usually idyllic pictures of family life, a loving
couple, children, sometimes wash basins, flower or fruit baskets and so on. Typically there was a
short text written in both Cyrillic and Latin letters. Such texts would celebrate a family, love, har
mony, joyful children, house order and cleanliness, a practical and skilful housewife or sometimes
they were just funny.
A printing technique – done by master printers – provided an already printed design on the
canvas. Besides printing, for copying motifs on the canvas, housewives used and aluminium spoon
or indigo. In this way, according to their individual taste, they would combine motifs and texts from
various wall hangings.
The embroid
 ery was stitched mostly in blue and red thread, but those more skilful could make
them quite colourful. It was usually the eligible girls who did the embroidery, preparing their trous
seaus, but also young women and diligent housewives.
Even today many houses still keep various pieces of embroid
 ered fabric, including all sorts of
kitchen wall hangings. The goal of the paper was to point to the value of the wall decorative hangings
and their important place in our traditional culture.
Key words: kitchen wall hanging, wall canvas, wall fabric, cotton match and comb storage poc
ket, printing, embroidery, stitching.
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Мирослав СТЕФАНОВИЋ
Народни музеј, Аранђеловац

НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА
Потребе и могућности музејске презентације
Апстракт: Овај рад је провоциран презентацијом етнолошких збирки, односно тра
диционалне културе у, пре свега, комплексним музејима Србије. На примеру експеримен
талне реконструкције једног обичаја и анализе резултата настојим да укажем на по
требу и могућности презентације духовне културе, те и да подржим нове тенденције
у српској музеологији које заговарају превазилажење досадашњег схватања улоге музеја.
Кључне речи: музеј, музеологија, музејски предмет, експозиција, обичаји, нематеријал
на култура, савременост, нове технологије, реконструкција.

Српска музеол ог ија је последњих деценија 20. века, макар још увек само
на теоријском план у, коначно почела да усклађује свој ход са захтевима новог
доба, што је, нес умњиво, наговештај нап уштања традиционалистичког схва
тања музеологије и улоге музеја у друштву. Све већ и број аутора настоји да
својим радовима укаже на неоп ходност превазилажења традиционалне кон
цепције музеја (музеј-ризница или музеј-храм) и неминовност новог присту
па, чији је коначни циљ успостављање квалитетнијег нивоа ком уникације на
релацији музеј–посетилац.
Међу ауторима који се баве овом темом значајно место зау зимају етноло
зи. Разлог томе се, вероватно, налази у самом карактеру етнолошке нау ке, од
носно етног рафске збирке, чија комп лексност на најд растичнији начин ого
љује све недостатке дос адашње методолог ије излагања, па и саме музеол ошке
обраде музејског материјала.
У фок ус у интересовања нових етнолошко-музеолошких тенденција на
лази се идентификовање пот ребе презентирања култ уре као слојевитог си
стема однос а, значења, вредности, акулт уративних процес а, а не само пред
стављање појединачних предмета, ма колико их било и как ви их атрибути
карактериш у (материјал, квалитет израде, лепота...). Пре свега, то подразу
мева нап уштање постојећег однос а стручњака према етног рафском предме
ту као ентитет у sui generis, односно недодирљивом и често бесмисленом у
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својој изолованости, а с друге стране означава и његово „постављање“ у жи
ви организам култ урног система. Овак ва демистификација представљала би
први корак ка савременом, отвореном и функционалном музеју буд ућности,
способном да ком уницира, едук ује и „ствара“ култ уру.1
Бројне анал из е пос тојећег стањ а указују на суморне слике наш их музеја
који више подс ећају на конз ерват ивне грађ анс ке установе 19. век а, чији је
циљ зап раво нег овањ е нац ионалн их митова (стварањ е илузија о нац ион
 ал
ној и, сам им тим, личној вел ич ин и) методом инс труи рањ а, 2 а не подс тицај
упознавањ а одг оварајућег култ урног сис тема методом вишес труке ком ун и
кац ије (пос ет илац–изложба, кус тос–пос ет илац, музеј–пос ет илац, кус тос–
музејс ки предмет...). Oд почетк а је трад иц ионалн и музеј био схваћен као
јемац слике човек а. У тој перс пект иви, очигледно му је подар ена функц ија
истовременог израж авањ а идент итет а и чувањ а баш тине, јер он је мес то у
којем успевам да симб ол ично прис војим дела човечанс тва како бих и сам
пос тао човек. Строг о бирајућ и и изд вајајућ и предмете са задатком чувањ а
и сведочењ а људс кос ти, муз еј је пос тао алатк а правог скрет ањ а, прео бразио
се у мес то култ а, у маш ин у која фабрик ује свет о и то у тол икој мери да се
чес то заб оравља мис ија ком ун ик ац ије. 3
Друг и аспект интер ес овањ а наше нове теоријс ке музеолог ије предс та
вљају размат рањ а мог ућнос ти примене савремен их аудио-визуелн их сред
става. Без обзира на то што, у аутору дос тупн им радовима, нема дет аљн и
је и конк ретн ије разраде ових предлог а, ипак пос тоји множ ина идеја које
мог у да пробуде амбиц ије и инвент ивнос ти музејс ких стручњ ак а, од којих
иск ључ иво и завис и да ли ће, и кол ико брзо, доћ и до помак а у овом правц у,
јер је извес но да ће примена нових технолог ија већ у блис кој буд ућнос ти
пос тат и обавезни део сваке муз ејс ке презент ац ије (и не само презент ац ије,
већ и заш тите – обраде) култ ур е.
У више него довољном обим у домаће и иностране литерат уре налазимо
толико уверљивих арг умената о пот реби другачијег однос а музејских струч
њака према својој нау ци да је свак и буд ућ и отпор овим променама само нео
бјашњив губитак драгоценог времена, као и генерација посетилаца.4 Смис ао
ових размат рања јесте иницирање другачијег схватања музеологије, што ће
неминовно водити толико пот ребним променама наших музејских експози
ција. Не постоји тако мали пок ушај који неће оправдати уложени труд, макар
он не био вреднији од утискивања кључа у браву, како би се вишедеценијски
замандаљена врата коначно отворила.
1
2
3
4
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Између осталог, радећ и са посетиоцима безмало две деценије могао сам
и лично да упознам њихове реа кције поводом различитих музејских експо
зиција: од специјализованих (овде подразумевам и тематске) до комп лексних
изложби. Однос посетилаца према музеју сублимирао бих питањем које ми је
поставио посетилац Музеја у Аранђеловц у 2004. године: „Зашто код нас сви
музеји личе један на друг и? “. Током разговора, који је затим уследио, суочио
сам се са перцепцијом која је, на основу упознавања око десет музеја у Срби
ји, фотог рафски тачно марк ирала недостатке уобичајеног начина презента
ције музејског материјала. У изненађујуће опширној критици „нестручног“
посмат рача (студент завршне године Математичког фак ултета Универзитета
у Беог рад у), иницираној недостатком дож ивљаја, доминирала су запажања
истоветности (понављања) материјала у нашим музејима, као и монотоности
начина његовог излагања. Овом приликом присетио сам се скоро идентичног
иск ушења коме сам био изложен пружајућ и одговоре академском сликару
српског порек ла (из Врања) који живи и ради у Паризу, а током његове посете
Народном музеју „Сима Погачаревић“ у Врању 1986. године. Без обзира на на
пор, уложен ради одбране струке (вероватно и себе као стручњака), ни мени
самом нис у звучали уверљиво сопствени арг ументи непромиш љено иденти
фиковани иск ључиво као објективне околности, настале, пре свега, услед од
луке да за Музеј буде опредељен скандалозно неуслован објекат – споменик
култ уре Пашин конак (једна од две зграде – селам лук). Све анализе, критике
и „апели“ стручњака који се баве савременом музеол огијом добили су овим
примерима најбољу потврд у оправданости залагања за превазилажење до
садашњег начина размиш љања и однос а према посетиоц
 има наших музеја.
Уосталом, за формирање објективне слике стања у нашим музејима довољно
је уочити индиферентно понашање деце (ученици су далеко најзаступ љенија
категорија посетилаца). Изласком из музеја, у њиховој меморији опстаје тек
понек и фрагмент (изу з етност), недовољан да превлада осећај прин уде (посе
та музеју је обавезни део прог рама школске екск урзије) који ће без сумње и у
њиховом буд ућем живот у определити музеј као непот ребно иск уство.
У етног рафс ким експозиц ијама наш их музеја пос тоје три дом инантна
проблема:
1. Први проблем односи се на презентирање традиционалне култ уре
(прош лости) излагањем неконтекстуа лизованих појединачних предмета. Та
ко изложен етног рафски предмет (често и археол ошки, а историјски изве
сно), без обзира да ли је постављен појединачно или у групи других предме
та, уз уобичајени текст који је најчеш ће кратка легенда, говори само о својој
спољашности. Његова лепота, вештина израде, димензије или нек и други
квалитет мог у изазвати трен утн у паж њу посетилаца, али једино уколико је
реч о изу зетном предмет у. У највећем броју музеја так вих (етног рафских)
предмета је врло мало или их уопште нема (у Народном музеју у Аранђелова
цу сви етног рафски предмети припадају III категорији). Када такав предмет
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прати уобичајена информација: „Гребени за чеш љање вуне – почетак 20. ве
ка“, онда сав труд кустос а постаје узал удан, утолико да се чак може постави
ти и питање смисла музејске поставке. Посетиоцима који нис у етнолози или
који немају посебна етнолошка знања, а они чине изразит у већ ин у, овак ва
информација не говори, скоро, ништа, јер из ње није мог уће дознати култ ур
ни контекст, систем значења, образаца и култ урних кодова који би, извесно,
изазвали разу мевање изложеног експоната, што најпосле оправдано намеће
питање сврсисходности посета музејима. Ако овоме додамо чињениц у да се
музејски предмети најчеш ће постављају у простору скулпт урално, у маниру
вајарских дела и то у неа дек ватним и суморним, патинираним амбијентима
наших музеја, онда не чуди појава да се, одласком из музеја, пожељни ент у
зијазам посетилаца замењује осећањем равнод ушности.
Више сам се пут а лично уверио да се музеол ог ија (пос ебно савремена)
не налази довољно у сферама интер ес овањ а музеа лаца. Стог а је, у наш им
музејима, през ент ац ија муз ејс ког материјала сведена на излаг ањ е располо
живог материјала у дат им условима. При томе, основна теж ња, уствари на
стојањ е је у томе да предмет буде изложен – опрем љен лепо, зан им љиво,
мож да и атракт ивно, тако да укупан утис ак чес то није вредн ији од уре
ђењ а стамб еног ентеријера или излаг ањ а експонат а (роб е) у лукс узнијим
продавн ицама. Нер етко квал итет и атракт ивност пос тамент а или лег енд и
привлаче већу паж њу од самог експонат а. Недовољно пос већена паж ња ме
тодолог ији израде муз еол ош ке експозиц ије иде тол ико далеко да кус тос и
(археолог, историчар и етнолог) конц ип ирају и уређују понао с об свој део,
иначе, заједн ичке комп лекс не изложбе. Тако се, већ првим погледом, уоча
вају строг о одвојене цел ине, „исп ис ане“ трима разл ич ит им рукоп ис има. 5
Јед ино што их, евент уа лно, повезује јес те утис ак пренат рпанос ти прос тора
материјалом. Стог а се јед ин и елеменат стилс ког јед инс тва налази у пок уша
јима да се на малом прос тору ист акне што већа кол ич ина лепо опрем љеног
материјала, а због чег а пос ет илац мора да улож и мног о напора како би пра
тио хоризонт ално-верт ик алн у хронолог ију.
Чудно, па и ирацион
 ално, дел ује податак да нек и доказани модели пре
зентације у свет у егзистирају скоро један век, а да их наша музеол ошка ствар
ност није пон удила посетиоцима. Већ ина нас је била у прилици да се путем
нау чно-поп уларних публикација и телевизијских емисија, макар и површно,
упозна с диор
 амама, „Period rooms“ реконструкцијама и другим видовима
аналогне музеог рафије.6 Ова, у многим светским музејима, још увек акт уелна
иск уства наша музеол ог ија је, нажалост, потп уно игнорис ала.
5

6
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Ако схватимо да је унапређење музејске делатности превасходно обавеза
музеа лаца, онда ни наведени проблеми не мог у оправдати вишедеценијску
стагнацију. „Кретање утабаним стазама је једноставније...“ 7, лагодније, у не
ким случајевима и атрактивније, али су зато последице крупне. Музеји се су
очавају са сталним опадањем броја посетилаца, претварајућ и се у изоловане
установе или инстит уције прин уде.
2. Други проблем односи се на чињениц у да етног рафске изложбе (ет
ног рафске целине комп лексних изложби) најчеш ће чине предмети из, само,
 алне (читај сеос ке) култ уре, као што су то ко
неколико области традицион
стими, предмети пок ућства (пос уђе) или алати и оруђа за рад, због чега и нај
боље презентиран, а са аспекта целовитости култ уре сиромашан материјал,
у најбољем случају омог ућава сагледавање само делића култ урног контекста.
Међутим, људској природи је својствено да сопствене психоменталне потен
цијале задовољава, пре свега, рецепцијом целине (општости, односно систе
ма), а тек потом парцијалним сазнањима. Ако се, при томе, овако одабрани
предмети поставе у простор на уобичајени начин, без обзира на евент уа лн у
намеру аутора изложбе да их контекстуа л изује (најчеш ће су предмети поста
вљени по, елементарно, функцион
 алном критеријум у или се њима теж и „ре
конструкцији“ малих целина – нпр. огњиште), крајњи резултат ће увек бити
иск ључиво истицање вредности самог предмета, макар он и не поседовао
својства која би га изд војила.8
Тематс ким суж авањ ем, значајне (мож да и опредељујуће) облас ти култ у
ре нашег нар ода остају изван муз еолош ке пон уде, а нер етко ван и музеоло
шке делатнос ти. Драс тичан пример предс тавља оскудна зас туп љеност не
материјалне култ ур е. Без обзира на број изложен их етног рафс ких предмет а
и концепц ију изложбе, чит ав један фант ас тичн и сис тем српс ког нематери
јалног наслеђ а предс тављен је пос ет иоц у само материјал изован им аспек
том нематеријалног, однос но тек по нек им предметом (икона, уск рш ња јаја,
кућн и иконос тас, пос ебно украшен предмет као пример уметн ичког израза
– шкрињ а...) и (или) фот ог рафијама са сценама обичаја. Излаг ањ ем неког
занатс ког производа пос ет иоц у ће бит и презент иран само крајњи произ
вод-предмет, али чит ав један комп лекс знањ а, веш тина, креат ивнос ти, с
једне стране, и комп лекс значењ а, култ урн их кодова, с друг е стране, остаје
ван њег овог домашаја. Уосталом, потп уно је јас но да дос адаш ња строг а (де
фин иц ијс ка) подела култ ур е на материјалн у и духовн у (нематеријалн у) не
може изд ржат и иоле озбиљн ију крит ик у.
3. Трад иц ионално (уобичајено) одабран и експон иран муз ејс ки ма
теријал имп лиц ира и трећ и проблем који Љ. Гавриловић дефин ише као
„транс позиц иј у трад иц ијс ког идеа лног модела у нову форм у, са пок ушајем
7
8
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стварањ а вирт уелног окружењ а које одг ов ара идеа лт ипс ком модел у кул
тур е/друш тва, како га данас виде, однос но желе да га виде етнолози муз е
алц и“.9 Уобичајен им изб ор ом муз ејс ког мат еријала (реп рез ент ат ивн и или
експонат и који су по правил у припад ал и мат еријално стабилн ијим поје
динц има) ствара се идеа лна слик а друш тва с којом се и муз еа лац и пос ет и
лац лако поис тов ећуј у у траг ању за лок алн им, однос но сопс твен им иден
тит ет ом, па је од свих очек ив ан их циљ ев а муз ејс ке пос тавке најп рис утн ији
онај, неочек ив ан и, којим се сопс твена прош лост (сад аш њост) узд иже у
изу з етн у вредност. „Речј у, узд ић и сопс твене црт е идент ит ет а у изу з етне
вреднос ти – то је нови лик фет иш из ац ије експонат а.“10 Чак и кад а то није
циљ, овак ав нач ин селекц ије и през ент ац ије муз ејс ког мат еријала нем и
новно се прет вара у својеврс ни инс трумент инс труи рањ а, а сам им тим и
ман ип улац ије пос ет иоц
 има. Нудећ и идеа л из ов ан у предс таву прош лос ти,
пос ет иоц
 у се пруж а мог ућност „куповине“ сопс твеног ега (свес ти), фор
мираног на идеа л има златне каш ике цара Душана, док се у ствари рад и о
ман ип ул ис ању фрагмент арно истин ит им, а са аспект а целовит ос ти култ у
ре лаж ним, инф ормац ијама о њег ов ом култ урном и нац ион
 алном иден
тит ет у. У наш им муз ејима још увек нис ам примет ио озбиљн ији напор по
свећен предс тављању најс ир омаш нијих слојев а друш тва који су вековима
бил и већ инс ки део становн иш тва.
Генеза овак вог стањ а налази се, вер оватно, у субјект ивној кол ико и у
објект ивној равн и. Неус ловн и прос тори,11 игнорис ањ е и неразумевањ е уло
ге и значаја муз еја (култ ур е) од стране цент ара моћ и (оснивача), изражено
дес трукт ивн им буџет има, јес у опредељујућ и фактори нач ина рада наш их
музеја, што спут ава иоле комп лекс није деловањ е, те и демот ивац ион
 о ути
12
че на људе запослене у њима. Наравно да прос торн и услови у којима дела
ју наш и муз еји нис у бил и адек ватн и ни у време њиховог оснивањ а. Осим
примера непос тојањ а изложбен их прос тора (невер оватно, истовремено и
поражавајуће, дел ује подат ак да чак и тако вел ик и музеј как ав је Нар одн и
музеј у Ниш у нема изложбен и прос тор), овај проблем не може бит и алиби
неславне муз ејс ке стварнос ти, јер је нер еа лно очек иват и да ће, бар у доглед
но време, изненада пробуђ ена свест нос илаца влас ти почет и да град и аде
кватне муз ејс ке објекте. Али је зат о оправдано очек иват и да ће нек и нови
пос ет иоц и, одрасли и васп ит аван и у инф ормат ичко-киб ернет ичкој реа л
9 Гавриловић 2006, 254.
10 Делош 2006, 83.
11 Народни музеј у Аранђеловцу често се наводи као један од само три наменски изграђе
на музеја у Србији, што би требало да истакне адекватност његовог објекта, али како
је иницијална идеја подразумевала изградњу „Музеја револуције и социјалистичке из
градње“, данас, као комплексни музеј, има неупоредиво неусловнији простор од многих
других музеја који егзистирају у објектима који су споменици култ уре.
12 Уколико изузеци потврђују правила, онда је хвале вредан напор стручњака Народног
музеја (и вероватно општинске управе) у Ваљеву.
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нос ти, испољит и очек ивањ а на која идеа л изована музеолог ија трад иц иона
лис тичк их вреднос ти неће имат и очек иван и одг овор.
Стога је, данас, последњи трен утак да наша музеологија пон уди одгово
ре на питања о смислу дос адашњег начина презентације наше култ уре и то
искрено, без уобичајених алибија и, за нас, тако карактеристичне самоодбра
не која кривце за овак во стање види иск ључиво изван струке.
Чврсто верујућ и у ефикасност малих корака као делотворних средстава у
остварењу већ их помака, овом приликом излож ићу анализу и резултате јед
ног експеримента, као пример евент уа лне мог ућности којом се етног рафска
изложба може учинити смисленијом и заним љивијом.
Првобитна идеја подразумевала је пробну реконструкцију неког обичаја,13
његово бележење камером, пребацивање садржаја на адекватан носач слике и
звука, да би, на крају, посредством емисионе технике (можда пре свега рач уна
ра? ) постављене на изложби, посетиоц
 у било омог ућено да се упозна са непо
вратно несталим култ урним особеностима народа коме припада. Према овом
плану, провера реакција уследила би током саме музејске поставке.
Али, већ током првих пок ушаја уобличавања идеје, а зах ваљујућ и све ин
тензивнијем упознавању стручне литерат уре из области савремене музеоло
гије, наметн ула се мис ао о јавној реконструкцији, јер би на тај начин било
омог ућено уочавање свих аспеката однос а прис утних према експеримент у,
као и објективно сагледавање квалитета реконструкције.
До почетка реа л изације, идеја је додатно употп уњена и одл уком да се
са прис утнима обави разговор с циљем утврђивања целовитости сазнајног
процес а (количине перципираних делова и детаља), с једне стране, и снаге
дож ивљаја, с друге стране.

Реконструкција
Питање које ми се већ на почетк у (2003. године) промиш љања о начини
ма презентације обичаја, а priori, наметн уло тиче се компетентности, одно
сно претпоставк и да су за овакав рад неоп ходна интердисцип линарна знања,
с обзиром на то да се пот ребе кустос а (етнолога) за потп унијим знањима од
уобичајеног (информативног) познавања музике, сликарства, књижевности,
драме налазе у нелог ичној колизији са њиховим академским образовањем.14
Имао сам срећу да, зах ваљујућ и наслеђеним афинитетима препознатим од
стране неколицине професора, још током гимназијског школовања стекнем
теор
 етска и практична знања из области уметности (посебно музике, ликов
них уметности, традиционалног плес а...), што ме је охрабрило у намери да
13 Било је за очекивање да ће овај експеримент показати мањкавости, па је зато планирано
да се он понови пре коначног укључивања у поставку.
14 Гавриловић 2004, 321–322.
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експериментишем с нек им од аспеката нематеријалне култ уре, као мог ућ им
делом буд уће сталне (комп лексне) изложбе у Народном музеју у Аранђелов
цу. Осим тога, подстицај ми је пруж ила и чињеница честог контактирања са
немалим бројем стручњака из различитих области (музике, филмске реж ије,
позоришта, ликовних дисцип лина) с којима мог у да се конс улт ујем.15
С почетка планирања експеримента, прву дилем у представљао је избор
методског поступка:
1. Оријентис ати се на теренски рад, поп ут серијала емисија „Српски ис
точници“ у прод укцији РТС-а16 или
2. одл учити се за најризичнију варијант у која подразумева рад са посеб
но одабраним сарадницима.
После неколико разговора и кратк их проба (уз прис уство камере), ради
процене мог ућности сарадње са становницима две сеоске заједнице и групом
изванредних глумаца-аматера из Аранђеловца, одл учио сам се за локалн у,
аматерску позоришну груп у која је, већ приликом првих тестова, показала
уочљиво већу дозу „спонтаности“. Иако паж љиво бирани, чланови сеоских
група ипак нис у превазиш ли утицај камере, тако да су оставили утис ак врло
неу к их глумаца. Нас упрот њима, аранђеловачк и глумци су, зах ваљујућ и ви
шегодишњем иск уству и вештини прилагођавања редитељским захтевима,
те и различитим условима, деловали публици знатно спонтаније. Тако су ове
пробе (за мене неочек ивано) резултирале сазнањем да прис уство камере мо
же потп уно да определи квалитет реконструкције.
Почетком рада дефинис али смо идеју и разрешили дилеме:
1. Основно концепцијско опредељење подразумевало је стварање утиска
док ументарности, тако да је свако акцентовање, појашњавање и тумачење
симболике одређених радњи или сегмената обичаја позоришним и филм
ским средствима (реж ија, монтажа или камера) било потп уно иск ључено.
2. Овакав приступ определио је и остале аспекте реа лизације:
– задаци глумаца, у овом случају, били су преношење текста и сценске
радње, без исказивања уметничког става, карактеризације ликова, односно
без кориш ћења глумачк их средства. Инсистирао сам само на коректној дик
цији и умереној мимици;
– предложак („сценарио“), сценог рафија и костимог рафија представље
ни су на основу постојећ их етног рафских запис а;
15 С посебним задовољством истичем сарадњу са др Јеленом Јовановић, научним сарадни
ком Музиколошког инстит ута САНУ, захваљујући којој су у Народни музеј у Аранђелов
цу доспели и први теренски аудио снимци традиционалне вокалне музике за фонотеку
чије сам формирање иницирао неколико месеци претходно.
16 Стојановић 2004, 43.
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– снимањ е ће бит и реа л изовано само једном стат ичном камер ом, по
стављеном на довољном одс тојању како би шир ок им планом била обу х ва
ћена цел ина „сцене“;
– сним љени материјал биће емитован у немонтираном, „сировом“ стању.
Друга дилема проистек ла је из неоп ходности претходне валоризације бу
дуће реконструкције, односно из пот ребе утврђивања извод љивости, реле
вантности приступа, као и идентификовања смерова и сад ржаја реа кција.17
Почет ак реа л из ац ије захтевао је поновно, паж љиво чит ањ е пос тојеће
литерат ур е о трад иц ионалној култ ури у облас тима Јас ен ице, Шумад ијс ке
Кол убар е и Качера (Б. Дробњ аковић, Ј. Ердељ ановић, П. Ж. Пет ровић, Т.
Ђорђ евић, М. Недељковић, Ј. Павловић, М. Ђ. Мил ићевић...). Значај, од
нос но комп лекс ност обичаја предс тављал и су одл уч ујуће арг ументе да се
определ им за реконс трукц ију једног дела бож ићн их обичаја, који се, на
Бадњи дан, уношењ ем првог бадњ ак а, одвија у кућ и. Од, мен и, дос тупн их
опис а бож ићн их обичаја у Шумад ији, а услед задовољ авајуће опш ирног
прик аза овог празник а, изабрао сам књиг у Пет ра Ж. Пет ровића Живот и
обичаји народни у Груж и18:
„По старом обичају на Бадњи дан изјут ра, пре сунца, а данас кад се стиг
не, сек у се у планини бадњаци, који се увече наложе на огњиште. У већ ини се
ла у Груж и сек у се ‘бадњак’ и ‘бадњачица’. Њихови овршци се засек у код куће
и они служе полазник у као ‘чаркачи’ за претање по бадњој ват ри, а домаћ ица
њима пређе по чесници“.19
У даљем тексту, П. Ж. Пет ровић опис ује рит уа л припрема и само сечење
бадњака, а овај део завршава констатацијом да се бадњаци код куће „присло
не усправно, онако како су расли, уз зид код главног улаза, па се затим донесе
и бреме сламе, које ће се унети у кућу за бадњацима“.20 Потом следи опис Бад
ње вечери који је био синопсис буд ућег „сценарија“:
„Бадњаци се уносе у кућу увече кад падне мрак. Домаћ ица припреми све
пот ребе око обреда приликом уношења бадњака. Она избаци напоље метлу,
столице и софру, а игле и маказе задене за кућни кров. Домаћ ин или његов
син са рукавицама на рукама уноси пред свима укућанима први бадњак и на
улазу у кућу изговори: ‘Добро ви (вам) вече и честито ви бадње вече!’ Бадњак
полож и преко ват ре уз прек лад (камени стубић) на огњишту. Укућани одго
воре домаћ ин у: ‘Бог ти добро дао и срећу имао!’ а домаћ ица га посипа житом
и варивом из сита. Кад се бадњак спусти на огњиште, он се помакне мало
17 Првобитна идеја да реконструкцији прис уствују само позвани посматрачи спонтано се
претворила у јавну реконструкцију, односно у етно-позоришни догађај.
18 Књига Живот и обичаји народни у Гружи садржи неопходне елементе за једну овакву
реконс трукцију.
19 Петровић 1948, 224.
20 Петровић 1948, 225.
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унапред, ради напретка у кућ и. Има људи који казују, да бадњаке ‘не ваља’
прескакати нити се пред њих излази босо (без обуће). Тако се уносе и остали
бадњаци. Они се налаж у на ват ру дебљим крајевима према запад у, а понегде
према главном улазу у кућу, што зависи од положаја куће.
За бадњацима се уноси слама са истим обредима као и за бадњаке. Она
се раст ура по свим одељењима куће, а највише у оно одељење где ће се поста
вити бадња вечера и где ће се спавати. Унос ач сламе говори: ‘Кво, кво’, а деца,
чупајућ и слам у из бремена, одговарају ‘пију, пију’. То се чини да се кокошке
лег у. Изу зетно се у Драчи и њеној ближој околини бож ићна слама обнесе три
пута око куће, па се унесе у кућу.
Пошто се слама унесе у кућу, домаћа чељад се окупи око бадњака, на које
је домаћ ица ставила орахе, лешнике, суве шљиве и мед. Пред бадњаке нико
не излази бос, да не добије преко године набој (жуљ). Домаћ ин окади бадњаке
тамњаном, па у њихову зачељу клекне и стави колач на први бадњак. Затим,
пошто се прекрсти, пререже унакрст колач на бадњак у, па њега и бадњаке
прелије вином. Четвртине колача стави на бадњаке. У многим породицама
чељад окреће три пута бадњи колач за бадњом вечером и изломе га. Али је по
свој прилици, старији обичај био, да се он пререже на бадњацима, па се због
неспретности и дима, ломи за вечером. Домаћ ин први љуби бадњаке уз ово
благосиљање: ‘како ја љубио бадњаке, тако овце љубиле јагњад, говеда телад,
коњи ждребад, крмаче прас ад’ итд. После благосиљања узме од сваког воћа
које је стављено на бадњаке и парче колача које намаже медом. Тако чине и
остала чељад. У Гледићу, планинском сел у, чобанима се дају мали пшенич
ни колачић и, које преломе о главни бадњак и благосиљају као и домаћ ин. У
Драчи и суседним селима манастира Драче нек и родови не љубе бадњак, ни
ти над њим ломе колач. Пред бадњу вечеру домаћа чељад се моли Бог у пред
запаљеном воштаном свећом, која има облик свитка (увојице). Она се запали
и прилепи на источни кућни зид. Домаћ ин прво окади тамњаном свећу, па
чељад и почне овако да се моли Бог у: ‘Да се са страхом помолимо Господ у Бо
гу, творц у неба и зем ље, часноме крсту Благој Марији и маломе Христу. Боже
милостиви, сакрили нас и сач увај невиђене беде. Молимо ти се, под рж и нас у
живот у, здрављу и слози!’ Ако за време молитве залаје пас или запева петао,
онда се верује, да ће неко од укућана умрети у ток у године.
Бадња вечера је посна. Она се поставља на костретн у врећу или покро
вац, који се простиру по бож ићној слами. По казивању старијих људи вечера
се раније, кад су они били деца, постављала поред огњишта и бадњака, па се,
због дима, сада поставља у соби. У врх у постављене вечере седне домаћ ин
на слам у, до њега седају његова браћа, затим синови и остала чељад. Ред по
сађивања за вечеру је по годинама старости. У зад руж ним кућама сва чељад
прилази домаћ ин у да му пољубе рук у, па да зау зму место поред постављене
вечере. Домаћ ин помил ује свако дете, пох вали њихову послушност и покаже
место где ће које да седне.
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За бадњу вечеру се износе ова јела: ‘меџганик’ од густо скуваног пас уља
или од кромпира, који запрж и ‘зејтином’ (маслиновим уљем); ‘ђувеч’ од пи
ринча и кромпира са рибом, посна ‘сарма’ од пиринча, која се завија у лиш ће
киселог куп ус а: ‘пита’ орасница или куп ушњача, тј. спрем љена са орасима
или са киселим куп усом. Домаћ ица још раздели ораха, сувих шљива, лешни
ка, пекмеза, суве рибе ‘сараге’ (скадарске укљеве) и др. Она баци неколико
ораха по угловима куће. Ови се ораси не крцају, да се преко године не ломе
судови, него се избаце у воћњак трећ и дан бож ића заједно са бож ићном сла
мом. Људи уз вечеру пију хладн у рак ију.
Уз бадњу вечеру свако мушко чељаде начне свој колач ратариц у, а жен
скиње своју ‘плетениц у’. Сут радан они умач у своје колаче у маст од печенице.
Од сваког јела бадње вечере и од чеснице, која се ломи на Бож ић, остави се по
мало, па се то поједе на Крстов дан (5. јан уара).
После вечере жене гледају у кашике и гатају, ко ће се у идућој години оже
нити, удати, добити дете, умрети итд. У селима Доње Груже домаћ ица савије
прут од шип урка, па се испод њега провлаче деца, да буд у здрава. Прут се за
тим баци на таван или на кућни кров.
По вечери надгледају се бадњаци. Пошто се они и по трећ и пут стакн у
на жару, онда се иде на спавање. Има родова који не померају бадњаке док
полазник не дође. Међутим у већ ини родова они се намерно померају (‘сти
чу’) напред, ради нап ретка у кућ и. И данас се нађе још по који старац, који по
старом обичају, будан сву ноћ чува бадњаке на ват ри.
Пред спавање се лупа тучком у ступ у, а домаћ ица пита: ‘Шта то тучеш?’
Онај који лупа одговори: ‘Тучем птицама ноге, канџе, кљунове и крила!’
Спава се на бож ићној слами. Данас се спава под покривачима, а има љу
ди и жена који спавају у старом одел у, без простирача и покривача. Пред спа
вање сви истовремено изувају обућу, да подједнако ниче усев. Леже се на јед
ну стран у, да се не би на њивама зап летала пшеница.“21
Без обзира на неколико, за овак ву реконструкцију, недовољно јасно опи
саних рит уа лних радњи, текст је детаљнији од свих осталих, мени доступних,
опис а Бадње вечери у Шумадији. Ипак, због дефинис ања извод љивог „сцена
рија“ он је морао да буде подвргн ут ред укцији и да се „очисти“ од непреци
зности и сувишног текста, 22 па је после интервенције добио следећу форм у:
„Бадњаци се уносе у кућу увече кад падне мрак. Домаћ ица припреми све
пот ребе око обреда приликом уношења бадњака. Она избаци напоље метлу,
столице и софру. Домаћ ин или његов син са рукавицама на рукама уноси
пред свима укућанима први бадњак и на улазу у кућу изговори: ‘Добро ви
вече и честито ви бадње вече!’ Бадњак полож и преко ват ре уз прек лад на ог
21 Петровић 1948, 225–228.
22 Подразумева се да описи старијих примера обичајне праксе нис у узети у обзир, без об
зира на то што их је аутор прибележио као прежитке.
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њишту. Укућани одговоре домаћ ин у: ‘Бог ти добро дао и срећу имао!’ а дома
ћица га посипа житом и варивом из сита. Кад се бадњак спусти на огњиште,
он се помакне мало унапред... (домаћ ица ставља орахе, лешнике, суве шљиве
и мед на бадњаке, прим. М. С.).
За бадњацима се уноси слама са истим обредима као и за бадњаке. Она
се раст ура по свим одељењима куће, а највише у оно одељење где ће се поста
вити бадња вечера и где ће се спавати. Унос ач сламе говори: ‘Кво, кво’, а деца,
чупајућ и слам у из бремена одговарају ‘пију, пију’...
Пош то се слама унес е у кућу, домаћа чељ ад се окуп и око бадњ ак а. Дома
ћин окад и бадњ аке тамњ аном, па у њихову зачељу клекне и стави колач на
први бадњ ак. Зат им, пош то се прек рс ти, прер еже унак рст колач на бадњ а
ку, па њег а и бадњ аке прел ије вином. Чет врт ине колача стави на бадњ аке...
Домаћ ин први љуби бадњ аке уз ово благ ос иљ ањ е: ‘Како ја љубио бадњ аке,
тако овце љубиле јагњ ад, говеда телад, коњи ждребад, крмаче прас ад’... По
сле благ ос иљ ањ а узме од сваког воћа које је стављено на бадњ аке и парче
колача које намаже медом. Тако чине и остала чељ ад... (у овом трен утк у до
маћ ин друг и пут ‘стакне’ бадњ ак на жару – прим. М. С.). Пред бадњу вечеру,
домаћа чељ ад се мол и Бог у пред запаљ еном вош таном свећом. Она се запа
ли и прилеп и на ист очн и кућн и зид. Домаћ ин прво окад и тамњ аном свећу,
па чељ ад и почне овако да се мол и Бог у: ‘Да се страхом помол имо Гос под у
Бог у, творц у неба и зем ље, час номе крс ту, Благ ој Марији и малом Хрис ту.
Боже милос тиви, сак рил и нас и сач увај невиђ ене беде. Мол имо ти се под р
жи нас у живот у, здрављу и слози!’...
Бадња вечера је посна. Она се поставља на костретн у врећу, која се про
стире по бож ићној слами... У врх у постављене вечере седне домаћ ин на сла
му, до њега седају његова браћа, затим синови и остала чељад...
За вечеру се износ е ова јела: гус то куван и пас уљ, пос на сарма, пит а
(орас ница или куп уш њача). Домаћ ица још раздел и орах а, сувих шљива, ле
шник а и др. Она бац и некол ико орах а по угловима куће... Људ и уз вечеру
пију хладн у рак ију...
После вечере жене гледају у кашике и гатају, ко ће се у идућој години оже
нити, удати, добити дете, умрети итд...
По вечери надгледају се бадњаци. Пошто се они и по трећ и пут стакн у на
жару, онда се иде на спавање...
Пред спавање се (старије дете) лупа тучком у ступ у, а домаћ ица пита:
‘Шта то тучеш?’ Онај који лупа (оно) одговори: ‘Тучем птицама ноге, канџе,
кљунове и крила!’
Спава се на бож ићној слами... Пред спавање сви истовремено изувају
обућу... Леже се на једн у стран у...“
За „драматизацију“ овак вог текста одабрао сам укупно шест учесника
који су представљали три генерације једне породице: деда–баба, отац–мајка
и син–ћерка. Ово је неоп ходни миним ум, јер је П. Ж. Пет ровић у свом опис у
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Бадње вечери очигледно имао у вид у проширен у породиц у, па мож да, иако
он то не наводи, и кућн у зад руг у. Од десет чланова аматерског позоришта,
које сам имао на располагању, одабрао сам четири (две генерације) и то: нај
старије (54 и 51 година), средње (32 и 30 година), а најм лађе, дечака од 11 и
девојчиц у од 10 година, препоручила је оближ ња основна школа.
Учес ниц има („глумц има“) ове својеврс не драмс ке мин ијат ур е нис у
прец изно одр еђ ен и уобичајен и драмат урш ки елемент и, као што су то сцен
ски пок рет или говор, већ им је, током некол ико проба, остављено да сам и
дефин иш у сценс ко понашањ е, онако како би се крет ал и или говорил и у
својој кућ и.
За дефинис ање сценог рафије, рек визиторија и костима, конс ултовано је
навођено дело,23 а између већег броја опис а изабрани су они који се одно
се на, материјално, просечн у породиц у. Повољн у околност представљала је
и чињеница да пот ребе реконструкције у довољној мери кореспондирају са
располож ивим етног рафским материјалом, тако да је овај део посла обављен
на задовољавајућ и начин.
Полазећ и од убеђења да за обављање било как вог експеримента не посто
је сувишне провере, позвао сам две групе посмат рача и то једн у (десет особа)
која ће прис уствовати само реконструкцији и друг у груп у једнаког броја уче
сника који су посетили нек и од комп лексних музеја у Србији и са задатком
прис уствовања само емитовању сним љеног материјала. Једини критеријум
за њихов избор представљала је заинтересованост, тако да су они били раз
личитих старосних, професионалних, образовних и социјалних категорија.
Разлог формирању две одвојене групе посмат рача био је у склад у с наме
ром да реа кције на видео реконструкцију упоредим са резултатима (реа кци
јама) посмат рања in vivo и на тај начин да добијем упоредне показатеље.
Посматрачима реконструкције није унапред предочен циљ експеримента
нити су им пружена било каква објашњења, осим тога да је реч о јавној рекон
струкцији једног дела божићних обичаја у области Груже с почетка 20. века.
Поред одабраних, реконструкцији је прис уствовало и око 20 посмат рача
који нис у били позвани, што је испитивани узорак учинило релеватнијим.24

Експеримент
Већ сам почетак (тренутак када домаћица износи из куће метлу, столице
и софру) наговестио је да ће реконструкција тећи у добром правцу, јер су сви
учесници (и глумци и публика) били део једне, можда у одређеној мери, ми
стичне атмосфере коју није мог уће подвести под појам „позоришне“ у уобича
23 Петровић 1948, 113–130, 139–167.
24 Реконструкција је обављена 3. јануара 2004. године, на платоу испред Дома омладине у
Аранђеловцу.
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јеном смислу. Изузетно понашање глумаца у коме је доминирао осећај избега
вања неприродних драмских пауза (уобичајених у позоришном аматеризму),
које су глумци превазилазили сценским покретом, мимиком и умереним им
провизацијама на адекватним местима задатог текста, водило је реконструк
цију сиг урном стазом и након 30 минута привело ју је веома успешном крају.
Први разговор обављен је наредног дана с члановима веће групе посматра
ча реконструкције од којих сам очекивао одговор на питање о количини пер
ципираних рит уа лних радњи, у контексту целовитости презентираног обича
ја. Тек у том тренутку прис утнима је предочен прави циљ њиховог окупљања.
Учесници разговора имали су задатак да препричају виђене сад ржаје. На
крају разговора остављен је простор намењен исказивању утис ака и поста
вљању питања о евент уа лним дилемама у вези са самом реконструкцијом.
С обзиром на обим испитаног узорка, није било мог уће статистичко раз
врставање изнетих запажања, па сам се определио за слободно презентира
ње добијених резултата:
1. Уз изу з етке два, односно три, случаја, остала запажања имају идентич
ну перцепцију:
а) Уочени су сви основни елементи рит уа лних радњи (изношење метле,
столице и софре из куће, уношење бадњака..., разношење сламе по кућ и..., се
чење колача, љубљење бадњака...).
б) Сумирањем запажања и одговора на постављена питања добијени су
резултати који показују да, осим неколико посмат рача који су били упознати
с бож ићним рит уа лима, већ ина испитаника није уочила следеће детаље:
– рук авице на рук ама домаћ ина који унос и бадњ ак;
– померањ е бадњ ак а унап ред прил иком њег овог полаг ањ а;
– мес то (у однос у на бадњ ак – „на зачељу“) на коме домаћ ин клекне
прил иком стављањ а колача;
– пос тављањ е свеће на ист очн и зид;
– распор ед седењ а прил иком вечер е;
– истоветн и положај свих укућана током поч инк а („леже се на једн у
стран у“);
– број померањ а бадњ ак а на огњиш ту (три).
Током наредног разговора, неколико испитаника изјаснило се да су при
метили прво померање бадњака на огњишту и рукавице на рукама домаћ ина,
али да овај детаљ нис у схватили као обавезујућ и део рит уа ла.
Прео с тал и део разг ов ора обележ иле су пох вале упућене за идеј у да се
јавном реконс трукц ијом през ент ир а наше духовно нас леђ е, те је услед ило
и више афирмат ивн их изјав а о члановима амат ерс ког поз ориш та које су
се, пре свег а, тиц але спонт анос ти њихов ог израз а и сценс ког понашањ а.
 ечатљивији утис ак остави
Мало изненађ ењ е изазвао је под ат ак да је нају п
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ла сама атмосф ера која је влад ала током реконс трукц ије. Комент ари – „као
да сам била учес ник прав е Бадњ е вечери...“ или „исто је као код мене на
Бадњ е вече...“ – бил и су, пре свег а, изрази задов ољс тва дож ивљен им, али
и пох вале идеји, како је то следећ и разг ов ор и јас но пок аз ао, зах ваљуј ућ и
којој је омог ућено упознав ањ е „изв орног“ (? )25 рит уа л а, вез аног за јед ан
од триј у најзначајн ијих празник а у трад иц ионалној култ ури Срб а (Бож ић,
Уск рс и кућна слав а).
2. Друге вечери емитована је видео-пројекција пред онима који су прет
ходно поседовали музејска иск уства.
Након емит овањ а видео-снимак а обављено је тес тирањ е, као и са прет
ходном групом. Девет, од дес ет, прис утн их исп ит ан ик а није уочило само
два дет аљ а (један исп ит ан ик је био близу нивоа претходне групе):
– мес то на које домаћ ин клекне прил иком стављањ а колача на бадњ ак и
– пос тављањ е свеће на источн и зид.
Током разг овора, два исп ит ан ик а спомен ула су мог ућност да рит уа л,
мож да, захтева зау з имањ е одр еђ еног положаја („на крају“), прил иком ста
вљањ а колача на бадњ ак, али да на основу видео-снимк а то нис у експ ли
цитно разу м
 ел и. Сви исп ит ан иц и из ове групе (осим једног) нап ис ал и су да
се бадњ ац и померају три пут а у ток у вечери, али је њих чет вор о мислило да
се то обавља два до три пут а.
Основна импресија прис утних може се илустровати ставом једног уче
сника експеримента: „Овак ва презентација обичаја у музејима била би једи
ни прави начин за упознавање са нашом традицијском култ уром“.
Инициран резултатима разговора с првом групом, другој сам, на крају
(када су сви резултати већ били познати), пон удио да још једном погледају
снимак, али овога пута уз читање интег ралне верзије текста. 26
Неподељено миш љење свих прис утних било је да овакав поступак још
потп уније презент ује обичај, јер идентифик ује значења и симболик у рит у
алних радњи. Тек увођењем текста (наратора) посмат рач може да схвати сву
комп лексност одређеног обичаја.

Анализа
Упркос евидентним недостацима, који би засиг урно били превазиђени
приликом израде коначне верзије, експеримент је дао резултате, који су пре
авазиш ли и најоптимистичнија очек ивања. Валидност ставова испитаника
дефинише чињеница да су они истовремено (потенцијални) посетиоци музе
25 Овде навођени израз „изворно“ нема научног оправдања, већ се употребљава искључи
во због тога што је он најчешће коришћен од стране испитаника, па самим тим сведочи
и о реакцијама публике поводом реконструкције.
26 Овако издвојено читање текста је узроковано немогућношћу тренутне синхронизације
текста и слике, јер овај поступак захтева много више времена.
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ја, а различитост њиховог образовног, социјалног и старосног стат ус а чини
их довољно репрезентативним.
Доминантни став учесника реконструкције односи се на неоп ходности
презентације духовне култ уре, као значајне особености нашег култ урног
идентитета, у смислу омог ућавања посмат рач у што потп унијег сагледавања
нематеријалне баштине.
Анализа сад ржаја, проистек лих из реа кција ових група, показује значај
не разлике:
1. Целовитост опажања је на страни групе која се с реконструкцијом упо
знала путем видео-пројекције (однос у броју превида је 2:7 у корист друге
групе).
2. Емотивни аспект је израженији код групе која је прис уствовала рекон
струкцији (више од половине прис утних чланова ове групе на првом месту је
истак ла дож ивљај, а затим едукацију, као доминантне атрибуте реконструк
ције, док су сви чланови друге групе апострофирали едукацију, а само један
међу њима изд војио је и дож ивљај).
Разлог неу ј едначеног квалитета опажања налази се, пре свега, у величи
ни „слике“ пред којом се налази посмат рач. Знатно је теже обу х ватити погле
дом тродимензионални план величине 8 x 8 метара са удаљености од 10 до 20
метара и при том уочити детаље, него дводимензионалн у слик у екрана ве
личине 59 cm (дуж ина дијагонале) са удаљености од четири до шест метара.
Већ сам податак о наведеним аспектима опажања довољно арг ументова
но квалифик ује видео-пројекцију адек ватном формом музејске презентације
обичаја која у едукативном смислу нема алтернативу, јер не постоји обу х ват
нији начин музеолошке презентације духовне култ уре. Било как ви, макар и
највештији, пок ушаји да се целовитост култ уре једног народа (етничке гру
пе) покаже посетиоц у без уравнотеженог (у однос у на материјалн у култ уру)
презентирања духовне култ уре остаће безус пешни. Идентичн у узал удност
напора показује и уобичајена пракс а наших музејских експозиција у који
ма је духовна култ ура презентирана материјалним, уз мање или више фо
тог рафског и текстуа лног материјала, што је с аспекта значења и функције
у култ урном систем у тек незнатно релевантно. Због тога је кустос у-водич у,
 има, одређена
суоченом са, најчеш ће, недовољно заинтересованим посетиоц
незах вална улога да огромне празнине, настале овак вим експозицијама, на
домести велик им трудом, без наде да ће посетиочева пот реба за схватањем
суштине бити задовољена. Решење свакако нуде нове технологије, односно
одговарајућ и нос ачи слике и звука којима је релативно лако „пренети“ нема
теријалн у култ уру у музејску експозицију. У нашем случају, у сфери едука
тивног, односно богаћења сазнајног процес а, видео-презентација показала је
боље резултате од непос редног посмат рања реконструис аног сад ржаја.
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Дилема настаје приликом избора поступка:
1. Презентација акт уелних (преж ивелих или савремених) обичаја видеотехнологијом пружа три мог ућности:
а) бележење обичаја камером in situ (уколико он није изобичајен);
б) реконструкција in situ и
в) реконструкција уз учеш ће „глумаца“, односно оних којима одређени
обичај није познат или га познају (мож да и упраж њавају) у некој другачијој,
најчеш ће скраћеној форми.
2. Презентацију изобичајених – несталих обичаја (као и одређених сег
мената духовне култ уре у задатом временском период у или на неком просто
ру) мог уће је реа лизовати иск ључиво реконструис ањем (1б и 1в).
Извесно је да логика упућује на in situ бележење догађаја (1а) као наја де
кватнијег начина преношења стања култ уре. Овај поступак елиминише многе
проблеме (недостатке) и ризике које собом носе остале мог ућности: аутентич
ност амбијента, учесника,27 свеу к упно сналажење у обред у услед претходног
познавања обичаја као дела сопствене обредне праксе, емотивни доживљај
учесника... Овакав дескриптивни запис, ослобођен утицаја (интервенције)
споља, имаће све вредности документа, односно све атрибуте аутентичности.
Овај поступак Љиљана Гавриловић назива „прост етнографски запис“, зала
жући се за два снимања истог догађаја: прво, у коме би учесници били припре
мљени за прис уство камере (наравно и субјекта), и друго, које ће максимално
избећи утицај снимања, што би резултирало идеа лним, односно реа лним мо
делом збивања.28 Теренско бележење обичаја камером једини је начин који пот
пуније задовољава критеријум документарности, па као такав и једини посе
дује потребну музеолошку вредност. Међутим, када из било којег разлога није
мог уће применити овај поступак, једино преостало решење јесте бележење
реконструисаног обичаја применом једног од два начина. У идеа лним околно
стима, теренска реконструкција ће представљати адекватнији избор, јер под
разумева довољан број документарних елемената. Међутим, током припрема
реконструкције Бадње вечери, покушај да она буде реа лизована са „аутентич
ним“ извођачима – мештанима једне од две сеоске заједнице – одбачен је као
потп уно неизводљив. Спутаност, усиљеност говора и покрета су потп уно дис
квалификовали њихово ангажовање. Нас упрот њима, чланови аматерског по
зоришта превазишли су све њихове недостатке и задати текст визуелизовали
су толико успешно да су посматрачи пројекције могли да буд у сасвим скон
центрисани на садржај, што је на крају резултирало упечатљивим реакцијама.
27 Без обзира на то што су разлике у физиономијама руралног и урбаног становништва све
мање уочљиве, оне се не смеју потпуно занемарити, јер су посебно код старијег станов
ништва још увек видљиве.
28 Гавриловић 1996, 115.
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Упркос чињеници да је само један посмат рач (млади филмски реж исер)
то приметио, ова реконструкција је показала и један велик и недостатак. Реч
је о томе да је Петар Ж. Пет ровић забележ ио само етнолошки релевантн у
ком уникацију између чланова породице – учесника Бадње вечери, односно
само онај „официјелни“ говор који је обавезни део рит уа ла.
Без уобичајеног, природног, понашања – разговора који подразумева да
вање упутстава (деци пре свега) о рит уа лним радњама, без вербалних ре
акција и изражавања расположења, па до обавезног текста гатања – рекон
струкција се „опасно“ приближ ила пантомимичкој сценској форми.
Овак во (бук вално) преношење текста се, између осталог, негативно одра
зило на свеу к упни утис ак и због тога што је скоро анулирало напоре глумаца
да постигн у тражен у спонтаност.
Овај недос тат ак је прис ут ан у свим опис има обичаја, тако да се, не
миновно, намеће пот реба интервенц ије аутора реконс трукц ије у буд ућем
предлош ку („сценарију“).
Ваљ ано решењ е налази се у преу зимању ком ун ик ац ије из савременог
живот а, при томе треба вод ит и рач уна да се обичај одвија у сред ин и (дру
штвена заједн ица, структ ура пор од ице, очуваност већег дела обичаја...) ма
кар сличној оној која је предмет етнолош ког зап ис а. Ако, ипак, није мог уће
потп уно превазић и овај проблем, онда се мора приб ећ и и остал им помоћ
ним средс твима.
Ипак, сматрам да ово искуство не мора да буде а priori релевантно. Одл ука
о избору поступка реконструкције мора да се донесе паж љиво, имајући увек на
уму примарни задатак. Суштина реконструкције налази се у њеној функцији –
 има музеја.
презентације целовитости обичаја (култ уре) посетиоц
Сама по себи, видео-реконструкција ма како била успешна, она није до
вољна да пруж и целовита сазнања о комп лекснијим сегментима нематери
јалне култ уре (поп ут обичаја). Осим пот ребе појашњавања одређених делова
рит уа ла, неоп ходно је прецизно истаћ и хронолошке и просторне одреднице.
На овај начин, отк лањају се све недоу мице које мог у да проистекн у из знатне
разноврсности наше традиционалне култ уре и често драматичних резулта
та (последица) акулт уративних процес а. Овај недостатак је мог уће успешно
превазић и увођењем наратора („Српски источници“, РТС), пратећег текста
као интег ралног дела сним љеног материјала у форми телопа или кајрона, чак
и истицањем одговарајућег пис аног текста уз постављени монитор. Говор,
као интег рални део сним љеног материјала, сад рж и све предности у однос у
на остале мог ућности, ма како оне биле вешто укомпоноване.
Претходно укључ ивању сад рж аја у музејс ку експозиц ију, неоп ходно је
донет и одл ук у о изб ору „нос ача“ сним љеног материјала, а аналогно томе и
 е техн ике.
о изб ору емис ион
Већ на први поглед јас но је да изб ор DVD нос ача слике и звук а нема од
говарајућу алтернат иву.
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Дилем у може да изазове изб ор емис ион
 е техн ике (пријемн ик а), однос но
упот реба телевизијс ког или комп јутерс ког апарат а. Разр ешењ е ове недоу
мице налази се у идеји муз ејс ког стручњ ак а који ће се определ ит и између
пружањ а мог ућнос ти пос ет иоц у да сам одл уч ује (ман ип улац ија уређ ајем
и сним љен им материјалом – понављањ е, фок ус ирањ е на само одр еђ ене се
квенце, зам рзавањ е слике...), што подразумева упот ребу комп јутера, или
дикт ирањ а пос тупк а, зас нованог на старт-стоп правил у, однос но пуком по
смат рању сним љеног материјала (поп ут ТВ емис ије), које пос ет иоц
 а довод и
у пас иван полож ај. И ова дилема се може једнос тавно превазић и у корист
акт ивног учеш ћа пос ет иоца и то не само прил иком појед иначн их или ма
њих групн их пос ет а, већ и током пос ет а вел ик их група (учен ичке екск урзи
је...). Иако је пракс а пок азала да у овак вим сит уа ц ијама није мог уће у пот
пунос ти одг оворит и на сва инд ивид уа лна интер ес овањ а пос ет илаца једне
вел ике групе, због чег а је и појед иначно кориш ћењ е комп јутера, чин и се,
 ије, од
иск ључено, муз ејс ки стручњ ак ће, сходно процен и трен утне сит уа ц
луч ит и о наја д ек ватн ијем пос тупк у. Пог реш но би било пос тављат и строг а
правила која ће се примењиват и у разл ич ит им сит уа ц ијама, јер би то вод и
ло поновном изазивању осећаја страхопош товањ а и фет иш изац ије музеја.
Флекс ибилност (прилаг ођ авањ е) је основн и предус лов квал итетног однос а
између музејс ког стручњ ак а и пос ет илаца.

Закључак
Напослетк у, у контекс ту пот реба промена музејс ке пракс е, први неоп
ходн и корак треба да предс тавља през ент ац ија обл ик а нематеријалне кул
тур е. Свак а етнолош ка или комп лекс на експозиц ија добиће драс тично већу
афирмац ију увођ ењ ем, мак ар некол ико, значајн их сад ржаја из облас ти не
материјалне култ ур е, а што нас нем иновно упућује на упот ребу савремене
технолог ије. У овом случају, то су једна камера и рач унар, који уз мало вољ е
и инвент ивнос ти (без значајн ијих средс тава) мог у значајно да промене од
нос пос ет илаца према муз ејима. Умес то некол ико дес ет ина предмет а (етно
графс ких пре свег а), који пос ет иоц
 у саопш тавају о томе шта је човек у бли
жој или даљ ој прош лос ти израђивао и корис тио у свакод невном живот у,
сада би му била пон уђ ена и мог ућност да упозна веш тине, мис аоне процес е,
инс пирац ије, емот ивана стањ а, чији је изложен и предмет само резулт ат, са
једне стране, и њег ов неоп ип љиви свет знањ а, вер овањ а, емоц ија и миш ље
ња, са друг е стране. Сум ирано, опредељујућа обавеза сваког музеа лца јес те,
пре свег а, изг радњ а чврс тог увер ењ а о недељивос ти култ урног сис тема на
материјалн и и нематеријалн и, али и свес ти да овак ав став у потп унос ти ко
рес понд ира са пот ребама пос ет илаца.
Према томе, нема ник ак ве сумњ е да се дос адаш ња ком ун ик ац ија на ре
лац ији етног рафс ка муз еолог ија (муз еј) – пос ет илац налази на раск рш ћу
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анем ије и перс пект иве. Прави смер може се одабрат и само променом на
чина миш љењ а, што подразумева пос мат рањ е култ ур е као комп лекс ног
сис тема (придавањ е веће паж ње нематеријалној култ ури, аудио-визуелно
бележењ е или реконс труис ањ е), са једне стране, и примен у новог нач ина
презент ац ије који обу х ват а култ урне контекс те и технолош ки савремен у
визуел изац ију, са друг е стране.
Увођење овак вих и сличних промена у музејску пракс у ће, сасвим из
весно, значајно унапредити стање наше музеол огије. Међутим, суштина се
налази у схватању да ни ове промене не мог у бити дестинација, већ само про
лазна станица на којој ће се музејски стручњак зад ржати онолико, колико му
време, односно пот ребе нових генерација посетилаца дозволе, јер динамик у
промена не може да дефинише давно превазиђена, пол увековна пракс а, већ
иск ључиво посетилац са својим пот ребама.
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INTANGIBLE CULTURE
Museum presentation needs and possibilities
– Summary –
The primary goal of the paper is to provide support to the efforts of all those who advocate
overcoming the traditional practice in Serbian museology from the aspect of presentation and esta
blishment of a new museum-visitor relation.
Here, particularly emphasised is a need for having a much more intangible culture in the et
hnographic (museums) exhibitions, using productive methods (those that will provide a visitor a
clear picture). All this should be coupled with special reconstructions of traditional rites and cu
stoms, presented by modern audio-visual means.
Considering the example of reconstructing ritual activities performed on the Christmas Eve
in the way they were recorded by Petar Ž. Petrovic in the first half of the 20th century in his book Life
and Folk Customs of Gruža, the results of a survey were presented. The experiment compared the
viewers’ responses with regard to a reconstruction in vivo and a video presentation.
The responses of the two participating groups showed, without fail, how justified a reconstruc
tion was as a methodological approach in presenting traditional culture. While a result of directly
watching the activity was experience (an emotional aspect), on the other hand, a primary response
to a video presentation was a cognitive one.
The experiment also showed certain secondary flaws, but in no way did it challenge the signi
ficance of efforts invested in such changes in presenting ethnographic material.
Key words: museum, museology, museum object, exhibition, customs, intangible culture, mo
dernity, new technologies, reconstruction.
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Михаило С. Петров: Нови увиди и закључци
Тања Вићентић, Уметност на поклон: Михаило С. Петров,
Народни музеј Аранђеловац, Аранђеловац 2013, 157 стр.
Зах ваљујућ и једном племен ит ом чин у
– пок лон у наследн ик а знатног броја умет
ничк их дела Мих аи ла С. Пет рова Нар одном
муз еју у Аранђ еловц у – као и обрад и ове до
нац ије у студ ији Тањ е Вићент ић у кат ало
гу изложбе одрж ане у мат ичној установи и
потом у Музеју примењ ене уметнос ти у Бе
ог рад у 2013, опус овог уметн ик а после дуг о
времена изненада је ушао у жиж у интер ес о
вањ а како историјс ко-уметн ичке и муз ејс ке
струке, тако и шир е култ урне јавнос ти, сре
дине у којој је својевремено Пет ров деловао
као графичар, слик ар, крит ичар, примењ ен и
уметн ик, педаг ог и орг ан из ат ор уметн ич
ког живот а. Разу ме се да је уметн ик акт иван у тол ико разл ич ит их облас ти
током готово пола век а у предратном и послератном период у био и дос ад
предметом бројн их изу чавањ а која су Пет ровљево дело одр еда вис око вред
новала, но овом прил иком указ ал и су се мог ућност и пот реба објед ињ ава
ња пређ аш њих сазнањ а, изношењ а нових увида и доношењ е зак ључак а о
цел ин и уметн иковог опус а.
Али, данас пис ати о Пет ровљевом опус у у целини нипошто не подразу
мева да треба, нити је то уопште мог уће, инсистирати на било как вој концеп
цијској целовитости тога опус а нап росто зато јер је Пет ров – чини се више од
сваког другог од својих савременика – током времена пролазио низом етапа
што се указују у међусобним, готово до иск ључивости, различитим проблем
ским контекстима и идеолошким конт роверзама.
У својој уметничкој младости Пет ров је у раним двадесетим годинама
прош лог века био укључен у први талас историјских авангарди на југосло
венском уметничком простору сарадњом у часописима Зенит, Дада Танк и
Ут са графичк им прилозима на самој граници или преко границе чисте ап
стракције. Бити у том круг у као што је то Пет ров био, значило је деловати
на најистуренијим тачкама тадашњих радикалних уметничк их иновација, а
што је уједно и подразумевало и на идеолошким позицијама које су помен ута
гласила директно или индиректно заступала у распон у од зенитизма, са от
клонима ка експресионизму и руским авангардним покретима, до дадаизма и
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мађарског активизма. Сам Пет ров није се идеол ошки стриктно опредељивао
између конк урентских позиција зенитизма с једне и дадаиз ма с друге стране,
сарађујућ и у исто време у Мицићевом Зениту и у Алексићевом Дада Тан
ку. Мимои лазећ и или прерастајућ и њихове супротности, превасходно веран
сопственој уметничкој вокацији, остварио је нека од кључних дела у период у
и језик у историјских авангарди у југословенском уметничком простору као
што су серије графика објављених у помен утим часописима, цртеж/акварел
Композиција, 1922. и гваш Композиција 77, 1924. године.
Обрат од екстремних авангардних позиција раних двадесетих ка обнови
класичних сликарских поступака и мотива предела, мртвих природи и пор
трета у уметничкој атмосфери „повратка рад у“ већ средином и крајем исте де
ценије и све до почетка Другог светског рата Петров обавља дуг ујући то епохал
ном идеол ошком преоб ражају тадашње уметности превасходно под утицајем
париских међуратних уметничких процеса. Али, још током четврте деценије,
у ретким графикама са социјалном тематиком, наговестиће се његова преор
јентација ка оним уметничким и идеол ошким позицијама које ће заступати у
измењеној друштвено-политичкој сит уа цији раних послератних година.
Пет ров је, наиме, био један од протагониста домаће верзије социјали
стичког реа л изма као идеолошке, а не једино уметничке оријентације у којој
ће остварити нека од кључних допринос а схватања, као што је графичка ма
па Ударници Алексиначких рудника из 1950–1951, прилагодивши тематик у и
значења ових листова одговарајућ им техничк им особинама медија графике.
Неп ун у децен ију пот ом, још једном знатно промен ивш и изражајн и је
зик и техн ик у извођ ењ а, Пет ров се окреће апс тракц ији којом временс ки
и проблемс ки кои нц ид ира са појавом енф ормела, у графичк им лис товима
прик азан им на самос талној изложби у Салон у Модерне галерије у Беог рад у
1962. Наг рађ ен са више тада прес тиж них наг рада, Пет ров овим нас тупом
обележава вел ик и поврат ак и заок руж ује вишедецен ијс ко прис ус тво на до
маћој уметн ичкој сцен и.
Током своје уметничке активности Пет ров је прошао следом низа уза
стопних језичк их и идеолошких формација, од историјских авангарди, „по
вратка рад у“ и социјалне уметности у међуратном до социјалистичког реа
лизма и апстракције са особинама енформела у послератном период у, а томе
ваља додати и све остале његове професионалне функције и друштвене ан
гаж мане. Тако сложени опус, хетероген и „номадски“ по стилским особина
ма, заправо је доказ и потврда уметничког и у крајњој последици животног
опредељења којим се уметник готово у сваком трен утк у делатног постојања
свесно укључ ује у читав сплет околности које га окруж ују и одређују као уче
сника уметничке, култ урне, политичке и друштвене реа лности у конкрет
ним историјским приликама. Уметник так вог профила, као што је и Пет ров
био, не „штеди“ се како би остао заштићен неком наводно изванвременском
ауром уметности, него томе нас упрот он се без остатка „расипа“ у времен у и
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простору сопственог деловања. Недавне Пет ровљеве изложбе у Аранђеловц у
и Беог рад у, уз студијски каталог који их прати, потврђују и новим увидима и
зак ључцима доп уњују дос адашња сазнања о укупном дел у овог вишеструко
активног и значајног уметника.
Јеша ДЕНЕГРИ
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Одељење за историју уметности

Музеји, хемеротеке, текстови
Петар Декић, Папирни музеј, Народни музеј у Смедеревској Паланци,
Смедеревска Паланка 2012, 100 стр.
Ист раж ивање музеја често почиње од
анализе музејских збирк и које су у класич
ним поставкама виђене као основа струк
турирања музеа лизације и музејске нарати
визације. Комп лексни и Heimats-музеји су
постојањем различитих врсти збирк и у сво
јим саставима имали „привилег ију“ да одго
варајуће нау чне дисцип лине усмере у своје
фок усе према збиркама које тезау риш у спе
цифичне врсте материјалног наслеђа (кул
турног или природног). У овак вом дисци
плинарном разврставању музејских збирк и,
по страни су најчеш ће остајале колекције
нешто специфичнијег сад ржаја, а то се може
рећ и и за збирке новинских текстова које се
баштине у појединим музејима. Овак ве врсте
збирк и (у континенталним европским зем љама често означеним појмом хе
меротека), осим што су саставни део библиотека, често су прис утне и у музеј
ским установама, мада се природа новинског текста понекад није препознала
као оптимална за ист раж ивање, било у нау чном, било у музејском диск урс у.1
Међутим, спознавање валидности новинских урадака, као извора за нау чно
и стручно ист раж ивање, условило је њихову даљу опстојност и развој, као
и омог ућавање њихове веће доступности стручној и широј јавности.2 До
1
2

Mills 1981.
Smith 1995.
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принос овој области интересовања из музејске перспективе у нас даје књи
га Пет ра Дек ића, „Папирни музеј“.3 Примењујућ и етног рафију музеа лности
(тј. постављајућ и властито ант рополошко и музеа лно деловање у однос са
теор
 ијским оквирима, првенствено тзв. „нове музеол огије“), аутор у књизи
посмат ра музеје као мог уће текстове, при чем у под текстом подразумева на
ративе који се мог у извести из етног рафије музеја. Како сам аутор наводи,
„општи циљ је пон удити... одговоре на питање како и којим средствима музеј
сад рж и способност да се публици и јавности, а тиме и самом себи, обраћа ко
ристећ и текст као своје својство и својство других медија којим ће деловати
изван својих устаљених граница.“ Овак вом задатк у Дек ић прилази ист ра
жујућ и установу у којој сам дел ује, Народни музеј у Смедеревској Паланци,
и то на првом месту анализирајућ и збирк у новинских исечака (хемеротек у),
што омог ућава да „сагледамо системе размене добара, личности и значења у
којима музеј учествује.“
Књига „Папирни музеј“ објављена је 2012. године у издању Народног му
зеја у Смедеревској Паланци. Реч је о првој моног рафији Пет ра Дек ића, етно
лога-ант рополога, кустос а музеја у Смед ревској Паланци. Књига на стотин у
страница размат ра конкретна питања повезана са установом у којој аутор
ради, али истовремено доноси зак ључке који би могли да буд у релевантни
за музеолог ију и музеог рафију и на нек им другим местима. Књига је богато
опрем љена илустрацијама (у знатној мери ради се о новинским исечцима ко
ји се примарно обрађују у овом дел у), а дизајн целок упног издања потпис ује
аутор лично. Након уводног поглавља („Пре но што се уђе у музејски текст“),
аутор расп равља о стању затворености музејског простора/зграде (поглавље
„Музеј као бела страница“). У сегмент у „Музеа лна (не)вид љивост Другог –
стварање ант рополошког музеа лног предмета“ паж ња се, пре свега, пок лања
самој музеа л ији, док се у цент ралном поглављу „Папирни музеј“ аутор бави
средишњим питањем музејске ком уникације путем медија, а које је засновано
на хемеротеци Народног музеја у Смедеревској Паланци. У претпоследњем
дел у „Музеј са друге стране папира или нова инк лузивност“, Дек ић анали
зира ант рополошко-музеа лне принципе инк лузивности и питања музејске
текстуа лности, након чега следи завршно поглавље („Зак ључак или враћање
на почетак“), те спис ак литерат уре и извора и попис илустрација.
При анал изи експ ланат орног материјала, саглас но влас титој двос тру
кој улози и ант рополог а и муз еа лца, аутор изд ваја аутор е из обе ист раж и
вачке парад игме. Из муз еол ош ког корп ус а он се највише ослањ а на клас ике
европс ке муз еол ог ије, Странс ког4 и Шол у 5, те пром инентне домаће аутор е

3
4
5
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Булатовића 6 и Љ. Гавриловић7. Из облас ти култ урне ант рополог ије, аутор
раби клас ичан концепт даривањ а, онако како га је пос тавио Марс ел Мос
(1998), те концепт двос труког припадањ а и идент ифик ац ије (double-insi
der) који је промовис ао Слоб одан Нау мовић (1998). На моменте пис ана и у
књижевном ман иру, књиг а, осим сред иш ње анал изе музеа лне ком ун ик а
ције (и размене) преко новинс ких исечак а из музејс ке хемер отеке, дот иче
и друг а сродна пит ањ а. С почетк а, то је тема зат вор енос ти и недос тупно
сти сталног муз ејс ког изложбеног прос тора, а којој на примеру реновирањ а
паланачког музеја прис тупа преко концепт а мес та и немес та (не-мес та)
Марк а Ожеа, чит ајућ и стањ е зат вор енос ти и празнине музејс ког прос тора
као прил ик у суочавањ а са муз ејом као претекс том, отвор ен им текс том чи
је гран ице условљавају спос обност ком ун иц ирањ а. Он такођ е расп равља
о конс трукц ији ант рополош ког муз еа лног предмет а (ослањ ајућ и се на по
ставк у о музеа лној „жрт ви“), указујућ и и на текс туа лн у прир од у музејс ког
кат алог а као средс тва за памћењ е којим се прис таје на учес твовањ е „у жр
твовању сопс твеног тумачењ а“. 8 У књизи су прис утн и осврт и интерп рет а
ција једне изложбе у паланачком музеју („Црвена нит“) чији су основ пред
стављал и текс тови нар одн их пес ама и приповедак а, којом се прил иком
сведоч и о „превођ ењу и паралелном пос тојању свет а музејс ких предмет а
у обл ик у реч и и речен ица.“
Истич ућ и да музеји, хтели они то или не, морају да се обраћају јавности
(што и чине од својих почетака), Дек ић приступа интерпретацији хемеротеке
у матичној установи, при чем у су ове врсте збирк и новина према карактеру
(и музејске и „нем узејске“), те назначава специфичн у врсту границе преко
које су музеји повезани са својим окружењем. Овак ве збирке представљају
сведочанство размене информација, порука и значења коју музеј остварује
са својим друштвеним окружењем. Текстови из хемеротеке Народног музеја
у Смедеревској Паланци, у највећем броју, објављени су у локалној штампи
(а тек мањим делом у национ
 алним гласилима). Сходно Нау мовићевој кон
цепцији, Дек ић ауторе ових текстова разврстава у insider-e, outsider-e, i dou
ble-insider-e, а музеа лн у ком уникацију чита у склад у с тезом о дару и уздарју,
где се актери и објекти „даривања“, као и опсег овак ве симболичке праксе,
непрестано мењају у зависности од контекста (при чем у су музеа лија и вла
сништво над њом најчеш ће основ за стварање вредности коју музеј размењу
је са својим ужим и ширим окружењем). На основу сведочанстава из новин
ских текстова, музеј је улазио у односе размене са локалним становништвом,
нау чним и музејским установама и дароваоцима легата. Аутор тако изложбу
и види као „уздарје“ у коме је њено отварање узвратни гест, аналоган оно
6
7
8

Bulatović 2004.
Гавриловић 2009.
Декић 2012, 24.
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ме даривању, при чем у се трансфер музеа л ија као дарова/узд раја често мо
же да чита и на нивоу изг радње колективних идентитета. На основу анализе
текстова из новинске збирке музеја, Дек ић тврди да основни предмет свих
облика размене у којима музеји учествују чини интерпретација питања вла
сништва као ознаке за идентитет.9 Истовремено, новински текстови јавно
обзнањују биог рафије музејских предмета (а који се читају као специфична
врта дарова/уздарја), а јавност пружа смис ао музеју у оквирима његовог дру
штвеног и економског окружења.
Систематично користећ и ант рополошки концепт однос а и токова раз
мене дарова, аутор зак ључ ује да је „основни предмет свих облика размене у
којима музеји учествују интерпретација питања власништва као ознаке за
идентитет (предмета, појединца, групе, локалне заједнице...)“.10 Ова се теза
ишчитава из анализе новинских чланака који су се бавили делатнош ћу музе
ја у Смедеревској Паланци, у ток у више деценија, а која се транспон ује и на
ширу музејску раван. Ист раж ивање збирк и новинских текстова пох рањених
у музејима реткост је у нас, па и у том смислу ова књига представља нове уви
де у нашој музеолог ији. Пријем овог дела међу, пре свега стручном музејском
јавнош ћу, условиће и евент уа лне специфичне ефекте који ће се одразити у
музејским пракс ама у нашој зем љи убуд уће. Такође, чини се да књига и отво
рено позива на даља ист раж ивања специфичних текстуа лних артефаката по
храњених и у друг им музејима у нашој зем љи.
БИБЛИОГРАФИЈА: Bulatov ić 2004 – D. Bulatov ić, Muz ej kao ekonomija želje, Zbornik
Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beog radu 5, 21–37; Дек ић 2012
– П. Дек ић, Папирни музеј, Народни музеј, Смедеревс ка Паланка; Гавриловић 2009 – Љ.
Гавриловић, О политик ама, идентитетима, и друге музејске приче. Етног рафс ки инс ти
тут САН У, Беог рад; Mills 1981 – T. F. Mills, Preserv ing Yesterday’s News for Today’s Histo
rian: A Brief History of Newspaper Preservat ion, Bibliog raphy and Index ing, Journal of Library
History 16/3, 463–487; Mos 1998 – M. Mos, Sociolog ija i antropolog ija I–II, XX vek, Beog rad;
Naumov ić 1998 – S. Nau mov ić, Romant icists or Double Insiders? An Essay on the Orig ins of
the Ideolog iz ed Discou rses in Balk an Eth nology, Ethnolog ia Balk anica 2, 101–120; Smith 1995
– G. Smith, Access to newspaper collect ions and content in a time of change, IFLA journal 21/4,
250–254; Stransky 1970 – Z. Stransky, Temelji opće muz eol og ije, Muzeolog ija 8, 37–74; Šola
2002 – T. Šola, Menadžment u muzejima, ili O vrlini i kako je obznaniti, Clio, Beog rad.

Срђан РАДОВИЋ
Етнографски институт САНУ
Београд

9 Декић 2012, 78.
10 Декић 2012, 91.
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Чувари житних поља
Ретроспективна изложба „Прастари симболи мира и толеранције“
Несима Тахировића
Рет роспективна изложба „Праста
ри симболи мира и толеранције“ Несима
Тахировића, реномираног уметника из
Тузле, била је најпре приказана у Историј
ском музеју Србије у Беог рад у, где је би
ла конципирана као „храм за спас људске
душе“ који враћа мир и спокој души по
смат рача,1 а након тога, на Дан мира, 21.
септембра 2012. године, представљена је у
оквиру Октобарских свечаности у три кра
гујевачка простора паралелно: у Галерији
Народног музеја, Спомен-музеју и Галери
ји „Јоа к им“ у Књажевско-српском теат ру.
Рај, 1990, комбинована техника,
R 149,5 cm
Изложба која се састоји од преко стотин у
слика-објеката и скулпт ура Несима Тах ировића, у град у познатом по својој
отворености, мултик улт уралности и пацифистичк им ставовима, оцењена је
као догађај од рег ионалног значаја.
У својој педесет година дугој каријери Несим Тах ировић оставио је ду
бок траг на савременој ликовној сцени, не само у својој родној Босни. При
хваћен је и признат на подручју бивше Југославије, а и шире, имајућ и у вид у
да је рођени Тузланчанин радио и живео у Италији, Пољској и Немачкој. По
позиву боравио је, између осталих, на међународним смот рама у Хавани, Па
ризу, Истанбул у, Сен Клод у, Панами, на Мау рицијус у. Дела овог уметника
чувају се у бројним музејима, галеријама и приватним збиркама у Федераци
ји БиХ, али и у Европи, Америци и Аустралији.
По вок ац ији, Тах ир овић је слик ар, али се упор едо бавио и примењ еном
уметнош ћу и позориш ном сценог рафијом. За своја оствар ењ а из ових обла
сти одл икован је бројн им наг радама. Нес им Тах ир овић је члан Удружењ а
ликовн их уметн ик а Бос не и Херцег овине (УЛУБиХ) и Удружењ а примењ е
них уметн ик а Бос не и Херцег овине (УЛУП УБиХ). Њег ова дела су, зап раво,
сублимац ија трад иц ије беог радс ке слик арс ке школе Кос те Хакмана, исто
ријс ких, соц иолош ких и култ ур олош ких тековина бос анс ке сред ине из које
је потек ао, као и карактера, темперамент а и сензибил итет а самог аутора и
њег ових визија. Одрас тавш и у сред ин и у којој су нег оване идеје братс тва и
1

Интервју са Несимом Тахировић (интервју водио N. S.), Simboli tolerancije, Oslobođenje,
Sarajevo, 7. август 2012.
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јед инс тва, где је нац ионална нет рпељивост била страна и где је „сунце исто,
срца иста...“ 2 , Тах ир овић је, као и њег ов претходн ик Иво Анд рић, увер ењ а
да је „уметност ту да зло буде лакше, и добро лепше...“3 Њег ов уметн ич
ки опус прожет невер оватном стваралачком енерг ијом и егзис тенц ијалн им
пит ањима, рел иг ијс ким догмама, ту је да нас подс ет и на помало заб ора
вљене катег орије као што су пом ир ењ е, суж ивот, толеранц ија, хуманост и
морал. Пок рет ач и не само уметн ичког, већ и животног креда Нес има Тах и
ровића су човек, рад и љубав.4 Како и сам сведоч и: треба ослуш киват и соп
ствен у душ у и враћат и се себи, јер „благ ословен је онај који шири мир међу
људ има, јер ће Бог а видет и“. 5
Појам не само физичке лепоте муш карца, жене, прир оде, већ и лепоте
Бог а, свет аца, идеја, мењ ала се у склад у са историјс ким раздобљем и кул
тур ом. У савременој уметнос ти дом ин ира лепот а провок ац ије, а чин и се да
је управо она та која мот ивише и инс пирише Нес има Тах ир овића у циљу
подс тицањ а пос мат рача на реа кц ију и контемп лац ију.
Уметн ик се бави преис пит ивањима душе, њеног усп ињ ањ а, моралн им
и егзис тенц ијалн им дилемама, пит ањима рел иг ије, хриш ћанс ке, исламс ке
и јудаис тичке, зат им митовима, прим и
тивн им рит уа л има, и то на један потп уно
особ ен и инт риг ант ан нач ин. Њег ове сен
зац ије и разм иш љањ а условљен и су сва
како и савремен им друш твено-пол ит ич
ким дог ађ ањима, од ратова до најновијих
нау чн их отк рића. Трад иц ионал ис тичк у и
романт ичн у прир од у аутора пос ебно ин
спириш у релац ије између муш карца и же
не, као и род итељ а и деце.
Њег ову пое т ик у и ориг иналн и умет
ничк и рукоп ис карактериш у плошан и
недефин ис ан, ванвременс ки прос тор, леб
деће конс трукц ије, биоморфне и геоме
с ке форме, схемат изоване људс ке и
триј
Уједињени кршћанин и муслиман II,
1992, комбинована техника,
живот ињс ке фиг ур е, крст и мес ец, али и
130,5 x 109,5 cm
галакс ија и мас ке. Плут ајуће форме сведе
не на знак, у конт рас ту су у однос у на пос тојане и чврс те карактерис тике
материјала – пат ин иран и лим, бојене дрвене плоче, од монох ромн их до то
плих колорис тичк их гама, док стер ео т ип двод имензионалне слике аутор
2
3
4
5
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Интервју са Несимом Тахировићем (интервју водила Љ. Ћинкул), Моја кућа је мултиви
таминска, Политика, 12. август 2012.
Исто.
Исто.
Исто.
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разбија упот реб ом екс ера који дају утис ак треће димензије. Примат је дат
симб ол ичном, а не мимет ичком прик азивању. Композиц иона решењ а су
сведена на симет рију, понегде дисктерно нарушен у с намер ом указивањ а
на синтезу суп ротнос ти, водећ и пос мат рача углавном од мног ос труког ка
једном, као извориш ту и свршетк у свих ствари.
Уопште гледано, Тах ировићев опус и јесте базиран на дуа лизмима и сим
биозама: уједињења хриш ћана и муслимана, Европе и Оријента, прош лости
и буд ућности, дана и ноћ и, сунца и месеца. Међу мотивима проналазимо бо
гумиле, везире, идеје о постању и крају, смрти и бесмртности, житним пољи
ма и јахачима Апокалипсе, духовности и путености, религије и нау ке, мира и
хаос а, тишине и буке, потп уног уништења и наде.
Својим сликама, Тах ировић нам заправо указује на космичк у евол уцију,
како физичк у тако и духовн у, на њен цик лични карактер и контин уирани
раст, на један космополитски свет духовне контемп лације у коме владају оп
шта начела мира и толеранције. Уводећ и нас у свој фантастични свет, Тах и
ровић жели да нас одведе од „мрака“ ка „белим пространствима“6 како бисмо
спознали сопствен у „безначајност, пред безг раничним небеским простран
ствима, пред неу митнош ћу смрти, да одагнамо страхове и будемо људи“.7
БИБЛИОГРАФИЈА: Bašov ić 2010 – A. Bašov ić, Estetski prostor Nesima Tahirov ić a,
Nesim Tahirović: retrospektivna izložba, Colleg ium artisticum, Sarajevo, „Print Com“ d. o. o.
Grafičk i inž enjer ing Tuzla, Tuzla; Bajramov ić 2012 – D. Bajramov ić, Sve je pompezno, sve je
vrhunsko i sve je svetsko, a živ imo u carstvu laži i prevare, Slobodna Bosna, Sarajevo; Janjić
2012 – S. Janjić, Umjetničk i svijet Nesima Tahirov ić, Oslobođenje, Sarajevo; Mesinger 2010 –
B. Mesinger, Samo pred smrć u umjetnost sazrijeva, Nesim Tahirov ić: retrospektivna izložba,
Colleg ium artisticum, Sarajevo, „Print Com“ d. o. o. Grafičk i inž enjer ing Tuzla, Tuzla; Мило
сављевић 2012 – Т. Милос ављевић, Несим Тахировић „Прастари симболи мира и толе
ранције“, кат алог изложбе, Народни музеј, Краг ујевац; Molesi 2010 – S. Molesi, Prastar i
simbol i mira i trpeljivosti, Nesim Tahirović: retrospektivna izložba, Colleg ium artisticum, Sara
jevo, „Print Com“ d. o. o. Grafičk i inž enjer ing Tuzla, Tuzla; Ћинк ул 2012 – Љ. Ћинк ул, Мо
ја кућа је мулт ивитам инс ка, Политик а, Беог рад; Hafi zov ić 2010 – R. Hafi zov ić, Slik arski
univerzumi Nesima Tahirov ić a, Nesim Tahirović: retrospektivna izložba, Colleg ium artisticum,
Sarajevo, „Print Com“ d. o. o. Grafičk i inž enjer ing Tuzla, Tuzla.

Катарина БАБИЋ
Спомен-парк „Крагујевачки октобар“,
Крагујевац
6
7

Интервју са Несимом Тах ировићем (интервју водио D. Bajramov ić), Sve je pompezno,
sve je vrhunsko i sve je svetsko, a živ imo u carstvu laži i prevare, Slobodna Bosna, Sarajevo 9.
август 2012, 64–67.
Исто.

253

Прикази

Reviews

Нова стална изложбена поставка
у Меморијалном музеју „12. фебруар“ у Нишу
Прва стална изложбена поставка
од отварања Меморијалног музеја „12. фебруар“
Меморијалн и комп лекс-муз еј „12. фебруар“ прос тир е се на површ и
ни од 6.750 m². Пројек ат је изр ађ ен на основу пројектног зад атк а Нар од
ног муз еја у Ниш у и Решењ а Реп убличког зав од а за заш тит у спомен ик а.
Овај историјс ки комп лекс предс тавља аутент ичн и прос тор једног од већ их
 их лог ора у Србији и Европ и током Друг ог
нац ис тичк их концент рац ион
светс ког рат а.
Зграда логора је 12. фебруара 1967. године претворена у Меморијални
комп лекс-музеј „12. фебруар“ којим су, у наредном период у, руководили са
радник Народног музеја Бранко Нож ица и, после њега, кустос историчар Зо
ран Милентијевић. Тада је формирана поставка материјала и личних пред
мета заточеника логора која је незнатно мењана све до 2011. године, пошто су
започете припреме обележавања 70-годишњице од бекства из логора.
Стална изложбена пос тавк а налазила се у цент ралној лог орс кој зград и
у три нивоа: у приз ем љу, на спрат у и потк ровљу. Нек адаш ње лог орс ке соб е
нос иле су називе према дог ађ ајима из историје лог ора. Дог ађ аји су сликови
то прик азан и путем док уменат а, фотог рафија и предмет а заточен ик а. Нај
пре је опрем љен призмен и део, а 1969. год ине отвор ен је и спратн и прос тор.
У приз емном дел у ло
горс ке зграде опрем љене су
и уређ ене две соб е. Из прв е
соб е, број 12, извршено је
 а 1942.
бекс тво 12. фебруар
год ине. Соб а број 11 опре
мљена је док умент ац ијом о
историјс ком проб ој у лог о
раша, као и фот ог рафија
ма и предмет има учес ник а
проб оја.
На спрат у је опрем љено
седам соба: „Европс ки лог о
ри“ (бр. 4), „Соба талаца – соба очева“ (бр. 5), „Интерн ирц и у Норвеш кој“
(бр. 6), „Последњ а стрељ ањ а у лог ору“ (бр. 3), „Соба лог ораш ица – женс ка
соба“ (бр. 7), „Соба друг ог бекс тва из лог ора“ (бр. 8) и „Јеврејс ка соба“ (бр. 9).
У потк ровљу лог орс ке зграде отвор ено је 20 сам ица аутент ичног изгледа.
Пор ед нек их сам ица ист акн ут и су и натп ис и лог ораша који су пронађ ен и
на зидовима, гредама и врат има.
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На степен иш ту су пос тављена два мозаи к а с мот ивима из лог ора и ре
љефа-мап и фаш ис тичк их лог ора у Европ и, рад вајара Николе Антова.
Спомен-муз еј „12. фебруар“ стављен је под заш тит у држ ав е на основу
Решењ а о заш тит и Зав од а за заш тит у спомен ик а култ ур е Ниш од 13. маја
1977. год ине.
Комп лекс је ограђ ен зиданом оградом унут ар којег се налазе објект и у
прос тору који је ограђ ен жицом. Аутент ичн и изглед остао је до данаш њег
дана.
Недостаци првобитне сталне изложбене поставке
Првобитна стална поставка у Меморијалном музеју „12. фебруар“ прати
ла је историјат логора према званично утврђеној и прих ваћеној истини. Мада
је за ондашње време била савремена, она није исп унила најосновније крите
ријуме историјске нау ке о реа лном и хронолошком приказивању догађаја,
људи и појава. Свака тоталитарна идеол огија пружа својим заговорницима
монопол над истином, те се приређивачи прве поставке нис у узд ржавали од
задате истине ни по цен у преправљања историјских догађаја.
Тако је у соби бр. 5 ист акн ут а немачк а плак ат ирана објава о стрељ ању
припадн ик а НОП-а, док су стрељ ане прис тал ице пок рет а генерала Драже
Мих аи ловића биле одс трањ ене. Тиме су четн иц и иск ључен и као нац ис тич
ки и фаш ис тичк и суж њи, јер би се радознал и пос ет илац с правом упит ао:
„Ако су четн иц и сарађивал и са Немц има, како су ови могли да их доводе у
лог ор и стрељ ају?“
У соби бр. 8 ориг инална плакатирана објава крајскоманданта у Лесковц у
о стрељању 30 присталица Драже Михаи л овића и ком униста такође је пре
пис ана и истакн ута на зид у, али је у препис у изостављено страдање и приста
лица Драже Михаи ловића.
Плакатирана немачка објава од 29. децембра 1942. године, у женској соби
(или соби другог бекства), којом је обзнањено стрељање 30 ком униста и при
сталица Драже Михаи ловића такође је била циљно препис ана, те је и из ње
прећутано стрељање припадника четничког покрета.
У соби бр. 4 истакн уто је неколико мањих табли – обавештења са имени
ма интернира них лица са подручја сокобањске општине. У натписима који
су претходили списковима ухапшених пис ало је да је бугарска казнена екс
педиција 21. септембра 1943. године у сел у Жучковац, као и у другим соко
бањским селима, под опт ужбама да су сарађивали са партизанима, ухапсила
бројне сељаке, одвела их у Нишки концент рациони логор, а одатле на при
нудни рад у немачке концент рационе логоре. Посетилац тако стиче утис ак
о масовном прогон у људи који су сарађивали са партизанима. Међутим, не
мачк и сач увани извештај о истој акцији сведочи да су Бугари тада хапсили
четнике и присталице генерала Михаи ловића због њиховог напада на Свр
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љиг и борбе у сокобањском сел у Врбовац, које је у одмазди спаљено на Мал у
Госпојин у, односно 21. септембра 1943. године.
У истој соби, чија муз ејс ка пос тавк а теж и прик азивању свих мес та где
су ниш ки зат очен иц и одвођ ен и на прин удне радове, нис у прик азан и ни
спомен ут и мног и интерн ирс ки лог ори. Тако су изо с тављене важ не нац и
стичке фил ијале у Закс енх ау з ен у, Флос енбирг у, радн и лог ори у Шведс кој
(Берг), Франц ус кој (Еровил и Сент Ватен), Берл ин у (Оран иенбург), Дорт
мунд у (Рам Штрас е), Линц у (Лам икс ол), Сол ун у (Павлос Маркос), а тако
ђе и зар обљен ичк и лог ори у које су довођ ен и краљ евс ки офиц ири који су
припадал и четн ичком пок рет у: Лукенвалд, Мозбург, Стриј, Фам инг Бос тел,
Оснабрик итд.
Селекц ија фот ог рафија учес ник а проб оја и проблемат ично комп ле
тирањ е њихових имена још су један крупан недос тат ак прве сталне музеј
ске пос тавке. Наи ме, и учес ниц и проб оја лог ора 12. фебруар
 а 1942. год ине
стриктно су бил и подељ ен и на подобне и неподобне. На вел икој табли ис
пис ана су имена 142 учес ник а проб оја и то од 147 лог ораша, кол ико их је
укупно учес твовало у проб оју.
У соби бр. 3 нис у истакн ута имена свих 36 логораша који су пог убљени
14. септембра 1944. године приликом расформирања логора.
Једнојезичне легенде испод фотог рафија, док умената, предмета и при
каза догађаја на таблама додатни су недостаци прве поставке Меморијалног
музеја. То је нарочито онемог ућавало иностраним посетиоцима да се упозна
ју с трагичним догађајима.
У техничком поглед у, одс уство аудио-визуелне презентације, такође,
представља још једн у знатн у мањкавост.
Након четрдесет и шест година
До почетка рада на екстеријеру логорске зграде, сам Меморијални музеј
одавао је утис ак одс ус тва инвес тиц ионог одржавања, уз још увек вид љива
оштећења нас тал их услед НАТО бомбардовања 1999. год ине. То се, најп ре,
огледало у потп уно руинираним жичаним оградама комп лекс а, као и у за
пуш тенос ти зидане ограде и осмат рачнице, кап ија, меморијалног платоа и
свих остал их елемената на логорс кој зград и. Укупна унут рашњост није ре
конс труис ана још од прве пос тавке 1967. год ине. Сама пос тавка, са обиљем
док ументац ије, није ред изајнирана.
Најкомп лекс нији радови на ревитал изац ији логорске зграде започет и
су у склоп у идејног решења реконс трукц ије и ревитал изац ије Меморијал
ног комп лекс а „12. фебруар“ од стране арх итекте Симе Гушића. Овај проје
кат је израђен 2007. год ине према пот ребама Народног музеја и предс тавља
осавремењено сагледавање пос тавке и значајан искорак у презентац ији овог
значајног музејс ког комп лекс а.
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Фас ада цент ралне зграде добила је нови изглед, освежене су и бетонске
куле-осмат рачнице, као и део зида према Кас арни „Стеван Синђел ић“. По
ловином маја 2013. год ине започето је и уређење и опремање пројекционе
сале у склоп у Меморијалног комп лекс а.
Реконс трукц ија, ревит ал из ац ија и презент ац ија Меморијалног ком
плекс а „12. фебруар“, као и стална изложбена пос тавк а, требало је да илу
струју и пос ебно наглас е страдањ е, тер ор, мучењ а и неподнош љиве услове
живот а у лог ору.
У год ини када Народни музеј у Ниш у слави 80 год ина пос тојања, након
више од чет ири и по деценије, први је пут на симбол ичан начин, 12. апри
ла 2013. год ине у 12 часова отворена нова стална пос тавка у Меморијалном
музеју логора на Црвеном крс ту. Аутор пос тавке је историчар и кус тос На
родног музеја Небојша Озим ић, коау тор је историчарка Ивана Груден, док се
дизајном и видео дизајном пос тавке бавио Ненад Пет ровић.
Нов а пос тавк а јес те
модерн ија и дел ује савре
мен ије. Конц ип ирана је
тако да испољ ав а јас ну
слик у времена у коме је
лог ор био наја кт уелн ији.
Аудио-виз уелн и ефект и
предс тављај у новин у ко
ја ће привлач ит и и млађ е
пос ет иоце и дочарат и им
страхот е кроз које су људ и
онд а пролазил и. Овај нач ин дел ује мног о експ рес ивн ије од пис ан их реч и.
 и су у прил иц и да чуј у звуке сир ена, лав еж пас а и раф алн у паљбу
Пос ет иоц
у оквиру вирт уелне през ент ац ије.
Прил иком реа л изац ије пос тавке опрем љен је и адапт иран само призем
ни део музеја, док спратни и потк ровни објект и још увек нис у у функц ији,
јер се за њихово опремање очек ују финанс ијска средс тва. Аутори пос тавке
су хронолошким нач ином предс тавил и историјат, започевши збивањима од
27. марта, преко оснивања лог ора, до вел иког бекс тва 12. фебруара, укључ у
јућ и у то и друго бекс тво у децембру 1942. год ине. Приповест прат и десет
тематских цел ина које, уз помоћ аудио-визуелног приказа, док умената, фо
тог рафија и предмета, пружају посет иоц има целовит у слик у. Пос тавка је,
такође, прилагођена и посет иоц има који нис у са српског говорног подручја,
јер су једновремено истакн ут и натп ис и и на српском и на енглеском језик у.
Проп ратне легенде лишене су атрибут ивних нап ис а о људ има и дог ађајима
који су, иначе, дом инирал и претходном пос тавком.
Већ на самом улазу уочљиви су немачк и ратн и док умент и у вези с хап
шењ ем и стрељ ањ ем како ком ун ис та (припадн ик а НОП-а) тако и четн ик а
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(припадн ик а Југ ословенс ке војс ке у отаџбин и). Јас но се опажа вер одос то
јан историјс ки прик аз једног теш ког времена. Тиме су аутори у потп унос ти
исп рат ил и хронолог ију дог ађ аја везан их за лог ор. На пос тављеном стол у,
пор ед док уменат а, изложена је мапа територијалне надлеж нос ти ниш ке
Фелдкомандант ур е 809. Она пруж а одг овор на пит ањ е због чег а су људ и
довођ ен и у лог ор са знатно шир ег подручја нег о што је то град Ниш и око
лина. Пош то је Ниш ки концент рац ион и лог ор у прво време био у форм и
зар обљен ичког зат вора, ист акн ут и док умент од 29. априла 1941. год ине, у
коме мајк а ратног зар обљен ик а траж и инф ормац ију о син у, пружа нар оч и
ту важ ност у повезивању дог ађ аја. Друг им реч има, аутент ична док умент а
замен ила су прич у.
Прил иком опремања улазног дела, аутори изложбе су, после 46 год ина,
 има дочарал и неш то ново, а љубитељима логорске проблемат и
посет иоц
ке много више. Ориг инални телефон из ратног период а, у комбинац ији са
аутент ичним изгледом стола и нац ис тичком зас тавом на јарбол у, дочарал и
су канцеларију команданта лог ора Вернера Шулца и пруж ил и још јас нију и
целовит ију слик у лог орс ких прил ика. Одмах изнад стола пружа се поглед
на логорску зград у, што предс тавља још једн у креат ивн у ауторску новин у.
Улазни део предс тављен је у чет ири тематске цел ине: логор на Црвеном
крс ту, оснивање лог ора, прва хапшења виђенијих Ниш лија и окупац ија.
Прва цел ина пружа најел ементарнија сазнања о маг ац инској зград и не
кадашњег 1. коњичког пука „Милош Обил ић“ у Ниш у, те даје пресек логор
ске зграде и поп ис прос торија које су кориш ћене као зат ворске собе у призе
мљу, на првом спрат у и у потк ровљу.
У дел у о оснивању логора пружа се објашњење заш то је Ниш ки концен
трац иони логор познат као „Логор на Црвеном крс ту“.
Уз помоћ осам приложених фотог рафија (Андон Андоновић, Ранђел
Мит ић, Сот ир Благ ојевић, Миле Вас ић, Светом ир Шумарац, Драг ут ин Ве
личковић, Живота Јанковић и Сот ир Живковић) и чет ири факс им ила до
кумената, приказани су прва хапшења виђенијих Ниш лија и прогон нишке
елите у октобарс ким данима 1941. год ине. Овде треба да се посебно истакне
и немачк и извеш тај о хапшењу чланова Управног одбора нишког Црвеног
крс та и то: Влад им ира Фред ића, Пет ра Цап уловића, Андона Андоновића,
Уроша Јек ића, Драг ут ина Милос ављевића, Сот ира Живковића, Петка Бук у
мировића, Драг ија Никол ића и Драгом ира Миловановића.
Сегмент окупац ије прик аз ан је фотог рафијама Ниша након немачког
бомбардовањ а 8. априла 1941. год ине, те улас ка немачк их војн ик а у град и
срушеног гвозденог мос та на Нишави, као и фотог рафијама Карла Фон Бот
мера, првог командант а Фелдкомандант ур е 809 у Ниш у за чије је време и
основан концент рац ион и лог ор.
Креат ивн им опремањ ем улазног дела, аутори пос тавке су пос ет иоце
већ увел и у лог орс ку приповест и то пре нег о што ће они кроч ит и у прву
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собу. Умес то дуг их натп ис а и објаш њењ а, задат и циљ исп ун ила су прило
жена док умент а, а опш тем утис ку нар оч ито допринос е аутент ичност и ре
конс трукц ија важ нијих дог ађ аја.
За разл ик у од улазног дела, опремањ е и ред изајн ирањ е једанае с те и
дванае с те соб е изис кивал и су нар оч ит о вел ик и напор услед вел ич ина тих
прос торија, али и због финанс ијс ких средс тава. Није било мог уће пок рит и
чит аву површ ин у експонат има и увес ти новитете, поп ут имп ровизован их
лутк и нац ис та, лог ораша, вучјак а итд. Међут им, звучно зас траш ујућ им
ефект има штект ањ а мит раљ ез а створио се јед инс твен утис ак, тако да се до
бро угођ ен им сенз ац ијама код пос ет илаца подс тич у аутент ичн и дож ивљаји
траг ичн их времена.
На овом прос тору предс тављено је 33 лична предмета и док умената уче
сника пробоја од 12. фебруара 1942. год ине. Посебно се изд ваја новчаник
Николе Милет ића који му је остао у џеп у прил иком пробоја из логора. Он
га је дуг о чувао код себе. Предао га је нишком Народном музеју прил иком
једне прославе 1981. год ине.
Један део док умената (сведочанс тва, крш тенице, школске књиж ице и
сл.) изложен је у заш тићеним стак леним вит ринама. Оне су прерађене, пре
фарбане, прес вучене тамним плишом, осветљене мањим сијал ицама, тако
да се док ументарни материјал под благом кос ином јас није вид и.
Соба бр. 11 уређена је у пет тематских цел ина: Учес ниц и пробоја лог ора;
Из пак ла на жице; 12. фебруар – дан за памћење; Пробој лог ора 2. 12. 1942 и
Зау век промењени живот и. Циљ је била реконс трукц ија историјског дог ађа
ја – првог вел иког бекс тва лог ораша из једног нац ис тичког логора у Европ и.
Тематска цел ина „Учес ниц и пробоја логора“ утол ико је важ нија, јер се
осим списка учес ника пробоја ту први пут приказују и фотог рафије које су
раније биле недос тупне, али и непожељне. Одс ус тво појед иних фотог рафи
ја на којима су учес ниц и пробоја лог ора у пос тавц и из 1967. год ине имало
је својих разлог а. Њиховим враћањем исп рављена је вел ика историјска не
правда, нас тала услед идеол ог изац ије прош лос ти.
Овом прил иком спом ињ емо њихов а имена: Дамњ ан Том ић (опт ужен
да је био изд ајн ик проб оја, а испос тавило се да је помешан са Алекс ан
дром Марковићем, зван им Аца Коцк ар), Радом ир Вук аш иновић (дов еден
као Мих аи ловићев четн ик и као њег ов команд ант, кас није и пог ин уо од
Немац а), Иван Вујис ић (дов еден као орг ан из ат ор ЈВУО и враћен у лог ор
као вис ок и равног орс ки команд ант), Богд ан Пановић (дов еден као Ми
хаи ловићев четн ик и емиг рирао у Америк у као вис ок и команд ант ЈВУО),
Бож ид ар Балт ић (прешао у Мих аи л овићев е редов е и као так ав дов еден у
лог ор), Мил ис ав Мил ис ављевић (био у четн иц има капет ана Милана Не
шић а, а пог ин уо пос ле рат а као ист акн ут и четн ичк и одметн ик), Раденко
Нешовић (одбио да пуц а на четн ике прил иком парт из анс ког напад а на Ра
шку – стрељ ан пос ле проб оја у сел у Церје од парт из ана), Дес им ир Каш ић
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(пос ле проб оја био је ист актн ут и четн ик капет ана Цвет ић а, ист ич ућ и се у
борб ама прот ив парт из ана – зат о није позив ан на пос лератне прос лав е 12.
фебруара). Браћ а Милаш ин и Милад ин Милаш иновић и Миша Станојевић
– сви из Деон ице – бил и су такођ е у одр ед у капет ана Неш ић а. То су бил и
неподобн и лог ораш и чијих фот ог рафија није било прил иком реа л из ац ије
прв е сталне пос тавке 1967. год ине.
Проу чавајућ и темељно док умент арн и материјал, упор еђујућ и га са из
јавама сведок а – чиме су уважен и критеријум и крит ике извора – истори
чари Неб ојша Озим ић и Ивана Груден тако пос ет иоц има отк ривају да су
у проб оју из лог ора 12. фебруара 1942. год ине учес твовал и и припадн иц и
четн ичког пок рет а генерала Мих аи ловића.
Чињ ен ице су да су из концент рац ионог лог ора у Ниш у у проб оју уче
ствовал и четн иц и генерала Мих аи ловића, четн иц и војводе Вулет а Вук а
шиновића који су сарађивал и са парт изан има, али и са Мих аи ловићевим
четн иц има прил иком опс аде Краљ ева, четн иц и из одр еда капет ана Мила
на Неш ића, за ког а нема док аз а да је припадао Мих аи ловићу, парт изан и
и обичн и људ и – доведен и због слушањ а инос тран их рад ио-стан ица или
скривањ а оружја.
Аутори пос тавке дал и су наја дек ватнији назив, ист ич ућ и да су у пробоју
12. фебруара 1942. год ине учес твовал и парт изани и припадниц и Краљев
ске југословенс ке војс ке у отаџбини. У окуп ираној зем љи пос тојала је јед ин
ствена војс ка Краљевине Југ ославије која је избегла априлско заробљавање и
која је била зак лета на верност краљу Пет ру Друг ом. Са историјског аспекта
уопш те није важ но ко је војс ком у датом трен утк у формац ијски командовао.
Иако су аутори располаг ал и зао с тавш тином тот ал ит арног времена, у
коме су појав е пос мат ране шаблонс ки, они су ипак успеш но преброд ил и
проблеме, нач ин ивш и вел ике искораке у поглед у правилног саглед ав ањ а
проблема окупац ије, а особит о нац ис тичко-фаш ис тичк их злоч ина. Кол и
ко је то било смутно време, исп уњ ено ћут ањ ањ ем, добро илус труј у гор е
нав еден и примери.
Како би живот и учес ника пробоја изгледал и да није избио рат, о томе
сведочи колекц ија од десет предратних и до данас непознат их фотог рафија.
Рат је зау век изменио њихове животе.
Дан за памћење и сећање чији се призори ниж у на 14 фотог рафија ко
је приказују лог орс ку зград у, северни део зида (са спомен-плочом), жичан у
оград у, поглед на две собе из претходне пос тавке и свечано окуп љање 12.
фебруара уствари треба да укаж у посет иоц има на хронолог ију збивања и
да подс такн у чување успомена и сећања о логору као сведочанс тву о једном
мучном времен у, како се оно више никад не би поновило.
Друго бекс тво из лог ора, 2. децембра 1942. год ине, у претходној сталној
пос тавц и предс тављено је у спратној соби бр. 8. Иако мање према обим у од
првог, оно је у орг анизац ионом поглед у врло сложено, те заслуж ује посебн у
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паж њу. Премеш тањем овог дог ађаја у једанаестиц у приказан је конт ин уи
тет људског отпора у борби за гол и живот и пук у егзис тенц ију.
Још једн у новин у предс тавља и немачк и бункер, са пуш ком ит раљ езом
пор ед ког а стоји шлем. На вел иком зид у са дес не стране остављен је про
стор који ће у догледно време послуж ит и за прик азивањ е пројекц ија док у
мент арног филма о бекс тву из лог ора. Тиме ће пос ет иоц има бит и још сли
ковит ија лог орс ка свакод невица.
Нек адаш ња дванаес ти
ца, соба одак ле је прип ре
мано и напослетк у изведено
историјс ко бекс тво, према
чем у се Ниш ки лог ор данас
највише и памт и, најмањ е је
ред изајн ирана. Њена исто
ријс ка аутент ичност у пот
пунос ти је очувана још од
1942. год ине. Огољ ен и и урушен и зидови, мат ирана стак ла на прозорима,
слама, прос тор око нос ећ их стуб ова, дрвена клупа и сто, као и својеручн и
натп ис и лог ораша на зидовима, чине и данас један аутент ичн и прик аз вре
мена, поп ут очуван их соба у Дах ау, Мау тх ау зен у, Бухенвалд у и у друг им
лог орима прет вор ен им у спомен-муз еје. Историјс ки музеј града Беог рада
 е и нап ра
пок ушао је да у Муз еју Бањичког лог ора у Беог рад у реконс труи ш
ви једн у аутент ичн у собу из тог времена. И мног и друг и музеји преду зимају
сличне кораке. Ниш ки концент рац ион и лог ор је у преднос ти између свих
лог ора, прет ворн их у спомен-муз еје који су очувал и как ву-так ву аутент ич
ност, када је реч о реа лном изглед у унут раш њих прос торија. Овде су нар о
чито важ не зат вор ен ичке соб е које су имале пос ебне намене и запажен ије
мес то у историјат у лог ора.
Они који нис у стрељани на Бубњу, транспортовани су у логоре широм
Европе и то посебно у Немачк у, Аустрију и Норвешку, где су мног и и сконча
ли животе. Све до краја марта 1942. године, затвореници широм окупиране
Србије, па и у Нишком логору, били су преп уштени немачкој милости или
немилости. Када је извршено бекство логораша, соба бр. 12 постаје стециште
за интернирце, што се може јасно и запазити према натписима на зидови
ма. Пут у Немачк у – пут у слобод у, неизвесност или смрт? Последња тема
Пут до слободе чува натписе логораша од вечног заборава. Овде је групис а
но двадесетак ориг иналних порука логораша које су пронађене на зидовима.
Миод раг Крњајски из Лесковца запис ао је да су га одвели за Немачк у. Бран
ко Цветковић из Брзе пише да је маја 1942. године отп утовао за Немачк у, а
Бранко Петковић из Трњана и Славко Златановић нешто раније. На зид у но
сећег стуба један Крушевљанин оставио је запис да је октобра 1941. године на
правди Бога опт ужен, доведен и саслушаван. Има и натпис а који су нечитк и.
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Нова пос тавк а у Меморијалном музеју „12. фебруар“ једнос тавно се сама
наметн ула. Исп рављањ е вишедецен ијс ке неп равде, ауторс ка креат ивност и
стваралаш тво, аудио-визуелн и прик аз у комбинац ији са пројектном салом,
освежавањ е фот ог рафија, адек ват ан распор ед предмет а и читљивост док у
менат а, имп ровиз ац ија мит раљ ес ког гнезда и командантове соб е са погле
дом на лог орс ку зград у, нови предмет и лог ораша – све то скупа доп ринос и
сас вим новој слиц и прве фаз е пос тавке у Меморијалном комп лекс у. С друг е
стране, умног оме се олакшава пос ао вод ич има, чије арг умент ац ије сада по
стају јас није и убед љивије.
Првом фазом сталне поставке и уређењем и опремањем призем ља, ауто
ри изложбе начинили су велик и искорак у наставк у реа лизације и у поглед у
што потпунијег и исцрпнијег представљања историјата логора. Они су, та
кође, усагласили своју креат ивност с основним кодексима историјске нау ке.
Стога, ова поставка завређује свак у паж њу и свакако је треба посетити.
Александар ДИНЧИЋ
Ниш

262

Шумадијски записи		         VII (2013) 

Records of Šumadija

И З В Е Ш ТА Ј И О РА Д У / W O R K R E P O R T S

О ДЕЛАТНОСТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У АРАНЂЕЛОВЦУ
У ТОКУ 2012. И 2013. ГОДИНЕ
О Народном музеју
Народни музеј у Аранђеловцу основан је 1981. године као Музеј револ уци
је и социјалистичке изградње. Од 1983. године је у засебној згради, а 1985. годи
не отворена је и прва стална изложба. Током 90-их година ХХ века прерастао је
у музеј комплексног типа, а од јануара 2008. године носи данашњи назив.
Народни музеј је управљач комплекса „Рисовача“, споменика природе од
изузетног и култ урног добра од великог значаја, као и култ урног добра Окућ
нице Илије Милошевића (етно-домаћинство).

Кратак преглед делатности Народног музеја у 2012. години
Делатности Народног музеја током 2012. године базиране су на богаћењу
музејских збирки, обради предмета према савременим музеолошким принци
пима, организовању гостујућих тематских изложби, радионица за децу и одра
сле, као и издавачкој делатности.
Једна од основних делатности музеја јесте презентација култ урних добара.
С обзиром на то да је 2011. године отворена стална поставка под називом „Ми
ленијуми“, 2012. године Народни музеј је организовао само гостујуће изложбе.
Прва гостујућа изложба у 2012. години „Службена одела“ Историјског му
зеја Србије (Београд) отворена је 29. фебруар
 а. У оквиру изложбе посетиоци
су били у прилици да виде оригиналну Карађорђеву долам у из 1810. године,
свечану долам у кнеза Милоша Обреновића, мундире, шајкаче, као и униформе
наших дипломата с краја 19. и с почетка 20. века. Изложба је за посетиоце била
отворена до 21. марта 2012. године.
Почетком априла отвор ена је изложба „Сведоц и прош лос ти“ Прир од
њачког музеја из Беог рада. На изложби су се наш ли кош тан и остац и ле
денодобс ких живот ињ а – јелена, мам ут а, тура и сл., као и реп лик а мам у
та Кике. Изложба је трајала од 7. априла до 7. маја 2012. год ине. (Поводом
ове изложбе Нар одн и муз еј је орг ан изовао дечју рад ион иц у под називом „У
царс тву фос ила“. Рад ион ица је одрж ана 28. и 29. априла, а била је намењ ена
дец и школс ког узрас та, од 2. до 6. разр еда).
Тематс ком изложбом под називом „Женс ко одевањ е“, која је била отво
рена 19. маја 2012. год ине, Нар одн и муз еј у Аранђ еловц у прид руж ио се ма
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ниф ес тац ији „Ноћ муз еја“. Истим поводом реа л изована је и рад ион
 ица за
учен ике средњих школа „Луде шездес ете“, као и презент ац ија „Од терзије
до модног журнала“.
У оквиру „Месеца Јапана“ (7–28. јул 2012) у Народном музеју биле су из
ложене Укијо графике од 17. до 19. века, које се, иначе, чувају у приватној
збирци Нинка Радос ављевића из Ваљева. Осим изложбе графика, у оквиру
 ице, прва под називом „Манга
ове манифестације, одржане су и две радион
стрип“ и друга „Оригами“, две презентације – „Чајна церемонија“ и „Јапански
вртови“, као и вече хаик у поезије. У оквиру „Месеца Јапана“ у музеју су при
казани и филмови јапанског редитеља Акира Курос аве.
Највећа паж ња током године била је посвећена радионицама, како за де
цу тако и за одрасле. Осим радионица реа л изованих у оквиру манифестације
„Месец Јапана“, у Народном музеју организована је радионица за старије под
називом „Калиг рафија“.
У оквиру „Муз ејс ког дечјег лет а“ у Музеју је орг ан изовано пет рад и
он ица. Број полазник а је био огран ичен на двадес ет и петор о учес ник а, а
рад ион ице су биле намењ ене дец и ниж их разр еда основн их школа и пред
школц има: „Не мог у да зам ислим живот без глине“ (археолош ка рад ион и
ца), „Модн и времеп лов – мода у огледал у историје“ (историјс ка рад ион
 ица),
„Мес имо и украшавамо славс ки колач“ и „Стар е дечје игре“ (етнолош ке ра
дион ице), као и још једна археол ош ка рад ион ица „Ледено доба у авг ус ту“.
Млађим узрас тима биле су намењ ене и рад ион ице: „Уметност у праис то
рији“ (орг ан изована окт обра 2012. год ине за дец у која пох ађ ају Франц ус ку
школ у у Беог рад у) и „У царс тву фос ила“, која је прат ила гос тујућу изложбу
Прир одњ ачког муз еја из Беог рада. Почетком октобра мес еца, у оквиру ма
ниф ес тац ије „Дечја недељ а“, реа л изован је и пројек ат „Музеј у сео с кој шко
ли“. У пројект у су учес твовал и кус тос и и музејс ки вод ич, а пос ећене су све
сео с ке основне школе на терит орији опш тине Аранђ еловац.
У период у фебруар–мај организоване су две вишенедељне радионице ко
је су биле намењене средњошколском узрасту:
– „Луде шездесете“, радионица Одељења за историју уметности која је за
вршена изложбом и програмом у оквиру Ноћи музеја и
– „Шумадинац у средњем веку“ (Одељење археологије – антика и средњи
век). У оквиру овог Пројекта организоване су едукативне екскурзије
(Дворине – Бања, манастир Брезовац, средњовековни локалитети на
Руднику, остаци цркве у сел у Дићи, Славковици, Бос ути и Горович у).
Новембра 2012. године објављен је VI број Зборника Народног музеја Шу
мадијски записи у коме кустоси Народног музеја у Аранђеловцу, као и колеге из
других установа и појединци, објављујући своје радове, дају велики допринос
проучавању историје, археологије, етнологије и историје уметности нашег краја.
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Делатност Народног музеја у 2013. години
Рад Музеја
Од почетка године Музеј је исп унио критеријуме које предвиђа „ИКОМ-ов
етички кодекс за музеје“ – обогаћене су музејске збирке (збирка технике, раз
гледница, фотографија, етнографска збирка, а проспекцијом терена, пок лони
ма и ископавањима предузетим у јул у–авг усту 2013. у Манојловцима, обогаће
на је и археолошка збирка). Збирка историје уметности, којој припада Збирка
савремене керамике и Пок лон-збирка Михаил а С. Петрова, у потп уности је
опремљена према свим музеолошким правилима опремања збирки. Осим то
га, Музеј је указао „гостопримство“ и уметничким делима (37 уметничких сли
ка), која су се некада налазила у хотелима „Старо здање“ и „Шумадија“, као и у
ресторанима „Зеленгора“, „Устанак“ и „Балкан“.
Када је реч о чувању материјала, друге одреднице у „ИКОМ-овом етичком
кодекс у за музеје“, у склад у с мог ућностима, стручни радници Музеја су музе
алије обрађивали и смештали на најбољи мог ући начин. Како је, у ствари, из
лагање материјала (изложба) најбољи начин чувања предмета, Народни музеј
је исп унио још једну активност коју Етички кодекс пропис ује музејима.

Изложбене активности
Током 2013. године у Народном музеју организоване су изложбе:
1. Мих аи ло С. Петров: Уметност на пок лон – отвор ена 29. март а;
2. Варош Аранђ ел ов ац, а у вароши глумци – отвор ена у Ноћ и муз еј а
18. мај а;
3. Добродош ли гос ти мили – изложба „куварица“ отвор ена у Ноћ и му
зеја 18. маја;
4. Изложба дип ломс ких радова студената Висок е технолошке школе –
отвор ена 18. јуна;
5. Слик е које причају – отвор ена 27. јула;
6. Баташево – неолитс ко насеље из старијег неолита – отвор ена 5.
септембра;
7.		Средњовековни накит из збирки Народног музеја у Крагујевц у – отво
рена 3. окт обра;
8. Димитрије Давидовић у Крагујевц у – отвор ена 23. октобра.
Сопственим изложбама Народни музеј је гостовао:
1. Звук, покрет и емоција – Галерија савремене уметности у Нишу, у окви
ру Фестивала „Нишвил“ (15–20. авг уст);
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2. Михаило С. Петров: Уметност на поклон – Музеј примење уметности
у Београд у (8–31. авг уст).
Посебн у паж њу ове године посветили смо изложби Михаило С. Петров:
Уметност на пок лон. У реа лизацији изложбе Народни музеј је имао велик у
помоћ Министарства култ уре и информис ања које је знатним субвенција
ма (2012. и 2013. године) помогло опремање Пок лон-збирке. На изложби су
представљена 54 уметничка дела (углавном графике), али и лични предмети
уметника – фотоа парати, фотог рафије, грамофонске плоче... Ауторка изло
жбе и пратећег каталога (који превазилази форм у каталога изложбе) Тања
Вићентић, кустос историчар уметности, радове нашег истакн утог уметника
је поделила у тематске целине: аутопорт рети, авангардне графике из 20-их
година 20. века, пејзаж и, порт рети „Рудара-Ударника“ и апстрактне графике
из последњег период а уметниковог стваралаштва.
Изложбу Михаило С. Петров: Уметност на поклон у Народном музеју је
29. марта 2013. године отворио проф. др Јерко Денегри, историчар уметности,
а за посетиоце је била отворена до 15. маја. Током авг уста месеца изложба је
представљена и београдској публици – у Музеју примењене уметности у Бео
град у 6. авг уста изложбу је отворила проф. др Ирина Суботић.
О изложби Михаило С. Петров: Уметност на поклон афирмативно су пи
сали готово сви дневни и недељни листови у земљи.
Поводом обележавања Ноћи музеја 18. маја 2013. године Народни музеј је
организовао две изложбе са пратећим програмом: Варош Аранђеловац, а у ва
роши глумци, аутора Мирослава Стефановића, кустоса етнолога, коју је отво
рила проф. др Љиљана Гавриловић, етнолог, и изложбу „куварица“ Добродо
шли гости мили, ауторке Лиле Дробац-Крстић. Овом изложбом Народни музеј
се први пут представио у Окућници Илије Милошевића (етно-домаћинство).
Зах ваљујући сарадњи, пре свега са суграђанкама, Музеј је изложио укупно 65
„куварица“, које потич у с територије наше општине.
Као што и сам назив изложбе довољно говори, Изложба дипломских радо
ва студената Високе технолошке школе из Аранђеловца била је прилика да се
јавности прикажу радови талентованих младих уметника. Уједно, изложба је
била наставак изузетно добре сарадње између Народног музеја и Високе техно
лошке школе струковних студија из Аранђеловца.
У април у, Нар одном музеју повер ено је на старањ е 37 уметн ичк их де
ла која су нек ада крас ила бањс ке хотеле и рес торане. Међу овим дел има
налазе се радови значајн их српс ких уметн ик а ХХ век а – Мих аи ла Мило
вановића, Дан ице Ант ић, академс ког слик ара Алекс анд ра Ђоновића, али
и дела немачког уметн ик а с краја ХIХ век а Алекс анд ра Кирхера. Зах ваљу
јућ и сарадњи са лок алном самоу п
 равом и АД за туризам и угос титељс тво
„Буковичк а бањ а“ Аранђ еловац, у рес трукт урирању, поводом обележава
ња дана града, у Музеју је 27. јула отовор ена изложба Слик е које причају,
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ауторке Тањ е Вићент ић, кус тос а историчара уметнос ти. Уметн ичк а дела
су предс тављена јавнос ти према најс авремен ијим методама излаг ањ а ове
врс те музеолош ког материјала и уз пратећ и кат алог. Својом концепц ијом
(уметн ичк а дела укомпонована са старим фотог рафијама наш их суг рађ ана)
изложба евоц ира успомене о времен у када су ови објект и бил и сас тавн и део
наше свакод невице и подс тиче разм иш љањ а о мог ућ им сад ржајима који би
бил и интер ес антн и млађим генерац ијама.
Прва гостујућа изложба Баташево – неолитско насеље из старијег неоли
та, аутора Велибора Катића, археол ога, реа лизована је у сарадњи са Музејом
града Беог рада у период у од 5. до 17. септембра. Овом приликом посетиоци
су могли да виде око 200 предмета старчевачке култ уре, израђених од кера
мике и камена, а који потич у са локалитета Баташево у Младеновц у. Међу
експонатима налазе се и силекси иск лес ани од венчачког мермера, а питос
изу зетно велик их димензија конзервиран је у Конзерваторско-рестау ратор
ској радионици Народног музеја у Аранђеловц у.
Друга гостујућа изложба Средњовековни накит из збирки Народног музеја у
Крагујевцу, аутора Игора Ђуровића, археолога, реа лизована је у сарадњи са На
родним музејом из Краг ујевца. Изложени накит (нау шнице, ниске, привесци,
дугмад, наруквице и прстење) израђен је од сребра и бакра, а потиче са тери
торије читаве Шумадије. Изложбу је отворио др Дејан Радичевић (Одељење за
археологију Филозофског факултета у Београд у).
Изложбом Звук, покрет и емоција Народни музеј из Аранђеловца предста
вио се нишкој публици. Изложба је реа лизована у сарадњи са Смотром умет
ности „Мермер и звуци“ и Фестивалом „Нишвил“ у Галерији савремене умет
ности у Ниш у од 15. до 20. авг уста.
На дан рођ ењ а Дим ит рија Давидовића, утемељивача модерног српс ког
новинарс тва, књижевн ик а, пол ит ичара и аутора Сретењс ког устава, 23. ок
тобра у Нар одном муз еју отвор ена је и трећа гос тујућа изложба – Дими
трије Давидовић у Крагујевц у. Изложба је први пут отвор ена у Краг ујевц у
поводом обележ авањ а Дана држ авнос ти Србије – Сретењ а 2013. год ине, као
резулт ат заједн ичког рада три краг ујевачке установе: Историјс ког арх ива
Шумад ије, Нар одног муз еја и Нар одне библио теке „Вук Караџ ић“. Аутори
изложбе су Горан Милос ављевић, историчар уметнос ти, и Марко Мил иво
јевић, историчар, иначе арх ивис ти Историјс ког арх ива Шумад ије. Изложбу
су у Нар одном муз еју у Аранђ еловц у отворил и г. Пред раг Илић, дир ектор
Историјс ког арх ива Шумад ије и г. Мирко Дем ић, дир ектор Нар одне библи
отеке „Вук Караџ ић“ из Краг ујевца. Аранђ еловчан и су могли да пос ете из
ложбу до 17. новембра ове год ине.
Изложбен и прос тор Нар одног муз еја (површ ине око 550 m2) има три це
лине. На галеријс ком прос тору на спрат у изложена је савремена уметн ичк а
керам ик а нас тала током међунар одне ман иф ес тац ије „Свет керам ике“, која
се одржава у оквиру Смот ре уметнос ти „Мермер и звуц и“. Вел ик и гале
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ријс ки прос тор у приз емном дел у Музеја је, рад и пош товањ а музеол ош ких
принц ипа излаг ањ а материјала, ове год ине подељ ен монт аж ним зидом у
две цел ине. У већем дел у смеш тена је стална пос тавк а, док је мањи прос тор
(површ ине 100 m 2) предвиђ ен за тематс ке и гос тујуће изложбе, дечје рад и
он ице, промоц ије и сл.

Предавања и радионице
Пратећ и савремене трендове музејс ке делатнос ти, Нар одн и музеј орг а
низовао је предавањ а и рад ион ице намењ ене дец и и млад има. Као пратећ и
пог рам изложбе Мих аи ло С. Петров: Уметност на пок лон орг ан изовал и
 ице:
смо предавањ а и рад ион
– Нова уметност 20-их година, пројекција филма и предавање проф.
др Ирине Суботић, у библиотеци Гимназије „Милош Савковић“. Пре
давање је било посвећено живот у и рад у нашег истакн утог уметника
Михаи л а Пет рова, часопис у „Зенит“ и уметничк им покретима који
ма је он дао свој допринос (зенитизам, дадаизам...) (16. април);
– Предавање мр Андријане Ристић, кустоса Музеја примењене уметно
сти, Хероји у слици и речи одржано је у Економско-угоститељској шко
ли „Слободан Минић“ (26. април);
– Музеј каотекст. Причао једном не-предмету, интерактвно предавање
и радионица Петра Д
 екића, к устоса Народног музеја у Смедеревској
Паланци (13. април);
– Уметност о во, о но... – графичка радионица, која је пропраћена
изложбоми доделом награда занајбоље радове учесницима радионице;
– Стру чно вођење кроз изложбу реализовано је у сарадњи са нашим
средњошколцима у улози кустоса.
За најмлађе организовали смо едукативне радионице:
1. Племенски свет људи л еденог доба, рад ион ица према НТЦ сис тем у,
орг ан изована у сарадњи са ОШ „Илија Гарашан ин“ (20. април, спо
мен ик прир оде „Рис овача“);
2. Шарајмо уск ршња јаја (4. мај);
3. Племенс ки свет људи леденог доба, поновљена рад ион ица према
НТЦ сис тем у, орг ан изована у сарадњи са Менс ом Србије за њихове
чланове (15. јун);
4. Мода млађег каменог доба – Музејс ко дечје лето, археолош ка рад ио 
ница (20. јул);
5. Стара веровања и магија – Музејс ко дечје лето, етнолош ка рад ион и
ца (27. јул);
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6. Школица веза – Музејско дечје лето, етнолошка радионица (3. авг уст);
7. Хероји и победници, медаље и одликовања, историјс ка рад ион ица
(10. авг уст).
Нар одн и Муз еј ове год ине је први пут обележ ио 11. април – Дан за
штите прир оде. У реа л из ац ији прог рама обележавањ а учес твовал и су: СО
Аранђ еловац, Вис ок а технолош ка школа, ЈКП „Бук уљ а“, ЈКП „Зелен ило“ и
све градс ке основне школе. Том приг одом учес твовало је преко две стот ине
учен ик а. Прог рам је реа л изован на територији спомен ик а прир оде „Рис о
вача“, а сас тојао се у обилас ку пећ ине, као и презент ац ији и оглед има које
су студент и изд вод ил и пред основц има.
Такођ е, први пут Нар одн и муз еј је учес твовао и у обележавању Дана
заш тите животне сред ине, које је орг ан изовано 5. јуна на територији парк а
Буковичке бањ е. У орг ан из ац ији обележ авањ а овог дат ума учес твовал и су
и лок ална самоу п рава, Вис ок а технолош ка школа и ЈКП „Зелен ило“.

Археолошка ископавања
У сарадњи са Одељ ењ ем за археол ог ију Филозофс ког фак ултет а у Бе
ог рад у Нар одн и муз еј орг ан изовао је пробно археол ош ко ископавањ е на
лок ал итет у „Ђурине ћел ије“ у Манојловц има. Руковоц илац ископавањ а био
је доц. др Дејан Рад ичевић, археолог, а у екип и су бил и кус тос и Нар одног
музеја Владан Мил ивојевић и Олг а Старчевић. Ископавањ а су вршена од
22. јула до 14. авг ус та на мес ту где се према нар одном предању нек ада на
лазио манас тир. Прил иком ископавањ а отк ривен и су остац и манас тирс ке
црк ве и конак а, прел им инарно датовани у период од 15. до 17. век а, као и
пок ретн и материјал.
Прос пекц ијом тер ена евидент иран и су остац и старих рударс ких радо
ва и објек ат а у Јарменовц има, остац и црк ве у сус едн им Гуришевц има, што
даје смерн ице за план ирањ е буд ућ их ист раж ивањ а Народног музеја на се
верн им и север оис точн им пад инама Рудн ик а.

Шумадијски записи
Зборн ик радова Нар одног муз еја у Аранђ еловц у Шум адијс ки записи ове
год ине је прославио 10 год ина пос тојањ а. У фебруару мес ец у орг ан изована
је промоц ија 6. броја Зборн ик а. Извршене су измене и прош ир ена је редак
ција час оп ис а, а Шум адијс ки записи наш ли су се на лис ти домаћ их нау чно
катег орис ан их час оп ис а (М53 – 1 бод).
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Остало
Осим обављања делатности и тек ућег одржавања свих објеката (Народ
ни музеј, Окућница Илије Милошевића и споменик природе „Рисовача“), за
послени су посветили паж њу и друг им аспектима рада. Тако смо:
–
–
–
–
–
–

обогатили стручн у музејску библиотек у која данас броји преко 5000
јединица;
опремили техничк у службу;
опремили изложбени простор;
набавили нову компјутерску опрем у;
започети су радови конзервације и рестау рације објеката у Окућници
Илије Милошевића;
Нар одн и муз еј је 2013. год ине заједно са Турис тичком орг ан изац и
јом Аранђ еловца учес твовао на Сајм у туризма (фебруар 2013. год и
не), а у сарадњи са Мин ис тарс твом прир одн их рес урс а, рударс тва
и прос торног план ирањ а на сајм у „EKOFai r 2013” – Сајам заш тите
животне сред ине и прир одн их рес урс а, који је одржан на Беог рад
ском сајм у од 9. до 12. окт обра 2013. год ине, када је и предс тављен
спомен ик прир оде „Рис овача“.

Комплекс „Рисовача“
Нар одн и муз еј је управљач комп лекс а „Рис овача“, спомен ик а прир оде
и култ урног добра од вел иког значаја, који обу х ват а територију од 13 ha. У
оквиру комп лекс а налази се истои м
 ена пећ ина која чува аутент ична сведо
чанс тва о евол уц ији Зем ље и која је била стан иш те неа ндерт алца, рис овач
ког човек а. Пећ ина Рис овача је и значајно археолош ко налазиш те, што је
чин и атракт ивном дес тинац ијом за турис те.
Зах ваљујућ и субвенц ијама Мин ис тарс тва прир одн их рес урс а, рудар
ства и прос торног план ирањ а, унап ређ ен и су услови рада запослен их у
„Рис овач и“ и преду з ет и су радови за унап ређ ењ е стањ а заш тићеног про
стора – у потп унос ти је реновиран инф оп ункт (тоа лет и и канцеларијс ки
прос тор), префарбана је мет ална конс трукц ија на плат оу исп ред улаз а у
пећ ин у, зат им мост и главна улазна кап ија, извршена хид роизолац ија по
моћног објект а у коме је смеш тена елект рична инс талац ија ЛЕД рас вете и
дог рађ ен и неоп ходн и рукох ват и унут ар пећ ине, нас ут је прот ивпожарн и
пут, а завршен је и вишег од иш њи пројек ат рек улт ивац ије. Током 2013. го
дине завршен је још један пројек ат – Омеђ авањ е и обележавањ е заш тиће
ног подручја, у оквиру ког а је на „Рис овач и“ пос тављена и нова, двојезична
инф от абла. Током год ине поп рављен је видео-надзор, одржавана рас вет а, а
чуварс ка служба интензивно је рад ила на одржавању заш тићеног подручја.
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Сви преду зет и радови доп ринел и су да оставимо утис ак добрих домаћ ина
према 25.000 пос ет илаца, кол ико их је ове год ине било у „Рис овач и“.

***
С обзир ом на вел ик и број орг ан изован их изложби, рад ион ица, преда
вањ а, акт иван рад на муз еолош кој обрад и материјала, значајне резулт ате
пос тигн уте на археол ош ком ископавању на лок ал итет у „Ђурине ћел ије“,
 ац ије Окућ
уређ ењ е „Рис оваче“ и започете радове конзервац ије и рес тау р
нице Илије Милошевића, може се рећ и да је 2013. год ина била успеш на за
Нар одн и музеј у Аранђ еловц у. Овак ве резулт ате свак ако не бис мо пос ти
гли да није било акт ивног заједн ичког рада, добрих колег ијалн их однос а и
залаг ањ а свих запослен их у Муз еју. Сви запослен и, од хиг ијен ичара, преко
домара, чувара и вод ича па до кус тос а заслуж ни су за све што је реа л изо
вано током протек ле год ине, као и за све пох вале које смо, као повратне
инф ормац ије, добил и од наш их пос ет илаца.
Зорица ПЕТРОВИЋ
Народни музеј, Аранђеловац
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I n memoriam

Љубица Ранковић
(1955–2012)
Дана 15. августа 2012. године преминула је наша драга и поштована дуго
годишња колегиница Љубица Ранковић, историчар уметности, виши кустос
аранђеловачког Народног музеја, у пензији.
Рођена је 14. јануара 1955. године у Миросаљцима, општина Лазаревац.
Основну школу и Гимназију завршила је у Аранђеловцу, а Филозофски факул
тет (Група за историју уметности) у Београду.
Од 1. марта 1986. до краја 2010. године трајао је њен радни век у нашем му
зеју. По запослењу у Музеју, њен примарни задатак било је сређивање збирке
уметничке керамике, настале током Међународног фестивала „Свет керамике“
у оквиру Смотре уметности „Мермер и звуци“. Љубав према уметничкој кера
мици и скулпт урама од белог венчачког мермера обележила је њен радни век.
Била је аутор многих ретроспективних изложби керамике у Аранђеловцу,
Београду, Суботици, Лазаревцу и другим местима.
Своје стручне и научне радове објављивала је у бројним каталозима, часо
пис у Ликовни живот, зборницима радова Народног музеја у Аранђеловцу Шу
мадијски записи и у другим локалним часописима. Емисије и прилоге у којима је
Љубица говорила с пуно топлине о уметничкој керамици приказивало је више
телевизија: ГЕМ у Лазаревцу, РТС (Траг у времену, Метрополис, Три боје Србије
и др.), локалне радио-телевизијске станице. Гостовала је у радио-емисијама Ра
дио Београда (Код два бела голуба, Градовање и Код Шарене капије) и оставила је
за собом безброј краћих прилога, снимљених у Радио Шумадији у Аранђеловцу.
Била је велики поштовалац уметности и пријатељ многих наших и ино
страних уметника.
Оставила је дубок и неизбрисив траг у срцима колега, пријатеља и уметни
ка широм света.
Лила ДРОБАЦ-КРС ТИЋ
Народни музеј, Аранђеловац
273

In memoriam

Зоран У. Јосић
(1934–2012)
Дана 15. октобра 2012. године преминуо је наш дугогодишњи директор Зо
ран У. Јосић, академски сликар, музејски саветник конзерватор, у пензији.
Рођ ен је 11. октобра 1934. год ине у Скоп љу. Гимназију је заврш ио у
Аранђ еловц у. После завршене Више педаг ош ке школе (ликовн и одс ек) ди
плом ирао је 1962. год ине на Академ ији ликовн их уметнос ти у Беог рад у, у
клас и проф ес ора Ђорђ а Анд рејевића Куна. Још за време студ ија, као струч
ни сарадн ик почео је да се бави конзервац ијом и рес тау рац ијом зидног жи
воп ис а, икона и иконос тас а.
Од 1. септембра 1963. године почиње његов педагошки рад у својству
професора ликовне уметности у ОШ „Милан Илић Чича“ и у Гимназији „Ми
лош Савковић“, а од 1969. до 1971. године и у Гимназији „Пред раг Костић“ у
Неготин у. Одласком у Неготин, он успоставља сарадњу са Музејом Крајине,
те као спољни стручни сарадник ради на конципирању изложби, као и на њи
ховим ликовним и техничк им реа лизацијама. Од 1971. до 1983. године био је
запослен у Музеју Крајине, најпре као конзерватор, а од 1. априла 1978. оба
вљао је функцију директора Музеја.
На место директора Музеја револ уције у Аранђеловцу именован је 1. де
цембра 1983. године и ту се задржао све до 17. новембра 2000. године, када је и
пензионисан. Он је заслужан за прерастање Музеја револ уције у музејску уста
нову комплексног типа, као и за отварање Центра за конзервацију у оквиру
Музеја. Аутор је и реа лизатор прве сталне поставке аранђеловачког музеја која
је свечано отворена 26. новембра 1985. године.
Био је аутор мног их изложбен их пројек ат а, као и њихов ликовн и и тех
ничк и реа л из ат ор, како у аранђеловачком музеју тако и у Нег от ин у, Зајечару
и друг им градовима. Као конз ерватор, усавршавао је своја знањ а, унап ре
дио је и прош ирио облас ти својих конзерваторс ких делатнос ти и дао је до
принос конз ервац ији, пос ебно мет ала, у Србији. Звањ е музејс ког саветн ик а
стекао је 1992. год ине студ ијом о конзервац ији и рес тау рац ији оловног сар
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кофаг а из Ћириловца код Смедер ева. На пољу конзервац ије успос тавио је
сарадњу с вел ик им бројем музеја и завода у зем љи.
Био је иницијатор и потписник Споразума о дугорочној сарадњи са Народ
ним музејом у Беог рад у, Реп убличким заводом за заштит у споменика култ уре
и Центром за археолошка истраживања Филозофског факултета у Београд у.
Аутор је неколицине стручних радова.
Оставио је неизбрисив траг у сећањима колега, пријатеља и својих ученика
широм Србије.
Лила ДРОБАЦ-КРС ТИЋ
Народни музеј, Аранђеловац
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