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Reč izdavača
"Nova srpska antropologija" je zamišljena kao edicija koja će prezentirati
nove istraživačke pravce u ovoj nauci, započete sredinom osme decenije XX veka.
Inovativnost radova je dvostruka: tematska i metodološka i namera je da
upoznamo čitaoca s tim novim pristupima kroz zbornike tekstova koji su
najvećim delom objavljeni u naučnim časopisima, naučnim zbornicima i,
izuzetno, u knjigama iz kojih je preuzeto neko poglavlje. Izbor se zasniva na stavu
da istraživački radovi u kojima se interpretira, tumači, objašnjava daleko bolje
predstavljaju novu srpsku antropologiju od onih u kojima se iznose teorijska,
metodološka i programska načela. Tekstovi sa programskim, teorijskometodološkim sadržajem igraju važnu, prevashodno usmeravajuću, ulogu u
nauci, ali njeno osnovno telo i "ostavštinu za budućnost" čine radovi koji tumače
svet u njegovom konkretnom manifestovanju.
Pred čitaocima je prvo kolo ove biblioteke koje sadrži deset zbornika.
Zbornici su publikovani elektronski i odluka da se opredelimo za ovaj oblik
izdavaštva je uslovljena novim mogućnostima koje on pruža. Naime, namera je da
zbornici ne predstavljaju konačan izbor već da se, u budućnosti, dopunjuju novim
tekstovim relevantnim za temu, kada se oni pojave u naučnim časopisima,
knjigama ili zbornicima. Štampani zbornici svojom konačnošću ne omogućavaju
tu vrstu otvorenosti svodeći je na daleko komplikovaniju i skuplju formu
dopunjenih izdanja. Ostavljena je mogućnost urednicima svakog zbornika da u
izbor uvrste i gosta- autora koji nije etnolog ili antropolog po obrazovanju
(diplomirani etnolog ili antropolog, master, magistar ili doktor) ali je u
izabranom tekstu ili tekstovima blizak antropološkom pisanju o temi zbornika.
Kao izdavači morali smo da razrešimo i dileme forme elektronskog
izdanja. Morali smo da odlučimo da li ćemo tekstove prezentirati u onom
grafičkom obliku u kome su se pojavili u svom originalnom izdanju ili ćemo
ujednačavati ta rešenja i praviti novo koje bi sve tekstove učinilo grafički
uniformnim. Prvo rešenje omogućava punu izvornost teksta, dokumentarno je i
funkcionalno u smislu naučnog korišćenja tj. navođenja i citiranja, dok drugo
rešenje zadovoljava estetske zahteve i donosi tehnički uređeno izdanje. Između
te dve mogućnosti opredelili smo se za dokumentarnost, svesni da su izdanja u
predelektronskoj eri imala razlčite tipove slaganja teksta i to od pisaće mašine do
klasičnog štamparskog sloga. Dokumentarnost ovih zbornika je uslovila da
pismo i jezik budu onakvi kakvi su u izvorniku. Članci su praćeni punim
bibliografskim podatkom o izvornom publikovanju tekstova.

Beleška urednika
Zbornik Antropologija smrti II, Sahrana, grob i groblje predstavlja drugi
zbornik s antropološkim tekstovima o smrti. Pogreb kao centralni ritual smrti
obrađen je sa više aspekata i u više sociokulturnih okolnosti. Analiza
tradicionalne sahrane u tekstu Mirjane Prošić daje osnovne postavke analitičkog
postupka koji se potom, manje ili više transparentno, primenjivao u mnogim
radovima o sahrani. Društvene okolnosti i značenja, koja se pridaju u trenucima
sahranjivanja političara, posebno su privukla pažnju jer simbolički oslikavaju ono
što se na da videti u javnim diskursima. Sahrane vladara i lidera kao što su Petar
Prvi Karađorđević (Tatjana Mikulić), Aleksandra Karađorđevića i Zorana Đinđića
(Todor Kuljić gost-sociolog i opet Tatjana Mikulić), zatim smrt i sahrana
Slobodana Miloševića i poređenje smrti i sahrane Josipa Broza, Zorana Đinđića i
drugijh javnih ličnosti (u dva teksta Aleksandre Pavićević) predstavljaju
istraživanje smrti i sahrane u modernom dobu.
Grobovi, grobnice i groblja
su predmet dva rada - o velikim grobnicama na seoskim grobljima (Ivan
Kovačević) i o savremenim obeležjima mesta smrti tj. novim krajputašima
(Danilo Trbojević).
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MIRJANA PROSIC DVORNIC

POGREBNI RITUAL U SVETLU OBREDA PRELAZA
- Na primeru Stonskog primorjaI

Pogrebni ritual kao kompleks propisanih, tradicijom ustanovljenih i na nivou
drustvene zajednice opsteprihvacenih oblika simbolickog ponasanja - predstavlja sistern razradenih obrazaca delovanja i odgovora koje pruza kultura na raznovrsne potrebe i probleme izazvane nastankom smrti. Samim tim svaki drustveno-kulturni entitet
ima svoj specificni pogrebni ciklus obicaja i obreda koji odrazava ne samo oblike verovanja na kojima ritual poCiva vee, isto tako, i neke od osnovnih osobina, motiva i vrednosti sistema u celini. Tako, na primer, u razlicitim kulturama postoje razlicita pravila
o tome da li se o smrti govori i jos za zivota izvode razliCite pripreme za trenutak kada
ona nastupi, ili je pak ona tabu-tema, da li ce telo biti spaljeno ili sahranjeno i na koji
nacin, sa prilozima u grobovima iii bez njih, koliki ce biti period zalosti, kako ce se zalost ispoljavati - glasnim plakanjem, cupanjem i odsecanjem kose. grebanjem tela iii,
suprotno, svecanom tisinom i uzdrzanoscu - da li ce pogrebni ritual biti razraden i
kompleksan iii kratak i brz, na koji nacin ce grupa ozaloscenih biti obelezena simbolima i ponasanjem, kako i kada ce se period zalosti zavrsiti, itd.'
No bez obzira sto nacini postupanja sa pokojnikom i propisana pravila ponasanja za ozaloscene i siru drustvenu zajednicu mogu biti veoma razliCiti, smrt kao univerzalna kategorija i pogrebni ritual kao opsteljudski odgovor na kriznu situaciju suocavanja sa njom doveli su do toga da ovi obredi u nekim osnovnim stavovima, motivima
i ciljevima pokazuju izuzetne slicnosti svuda u svetu, 2 a is to taka (mada se u istorijskoj
perspektivi njihove forme menjaju u skladu sa globalnim promenama u drustveno-kulturnom sistemu) i u razliCitim vremenskim periodima'. Te slicnosti se pre svega ispoljavaju u kompleksnom ambivalentnom stavu, koji s jedne strane karakterise osecanje
privrzenosti prema licnosti pokojnika, a s druge osecanje instinktivnog straha od lesa.
Otuda i podvojeno ponasanje prema njemu, odnosno istovremeni pokusaj da se prekine svaka veza i zelja da se te veze, na modifikovan nacin, i dalje odrze 4 • Zatim, pogrebni ritualni cin umiranja, koji je sam po sebi duboko licna stvar, pretvaraju u javni, kolektivni dogadaj u kame ucestvuje cela relevantna zajednica, te obredi koji su usmereni
na pojedinca dobijaju socijalni znacaj i konsekvence' iii, drugim recima, obredi koji se
izvode za mrtve imaju veoma vazne posledice za zive. Samim svojim postojanjem pogrebni obredi, kao i drugi rituali, normativno pravilnim i predvidljivim aktivnostima
koje se odvijaju u tacno utvrdenom redosledu, omogucavaju da se potencijalno opasna
i razorna ponasanja pojedinaca, koja su rezultat dozivljenih osecanja straha, bola, gubljenja orijentacije i beznada, pravilno kanalisu i kontrolisu taka da trajno ne remete interese i potrebe grupe.
Sve kulture takode imaju niz zajednickih potreba, koje moraju resiti na zadovoljavajuci nacin. Na prvom mestu je to neophodnost da se zajednica oslobodi tela pokojnika, kome vise nije mesto medu zivima, zatim da ozaloscenima, koje odreduju postojece kategorije srodstva, koji su najvise pogodeni smrcu, pruzi pomoc u prevazilazenju posledica gubitka, a isto taka da celoj zajednici pruzi poznate nacine za prilagodavanje u novonastaloj situaciji. Neki od odgovora na ave potrebe takode mogu biti uni·.-erzalni, kao sto je izolacija ozaloscenih, formiranje grupe »titualnih pomagaca«, bilo
da su u pitanju osobe koje su za zivota pokojnika bile u bliskom kontaktu sa njim
' srodnici, susedi, prijatelji), bilo da su to odredene vrste specijalista (pojedinci koji su
stekli reputaciju smelih, vestih i sposobnih, religijski funkcioneri, u urbanom drustvu
pogrebna preduzeca), koji rukovode ritualom iii obavljaju odredene duznosti, kao i odrzavanje finalnih ceremonija kojima se zavrsava period zalosti. 6
________________________________________________
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Univerzalnost motiva i ciljeva pogrebnog rltuala, s jedne strane, a specificni nacini zadovoljenja osnovnih potreba i forme izvodenja rituala unutar svakog drustveno-kulturnog sistema iii podsistema, s druge strane, na izvestan naCin uslovljavaju i dvostruki cilj ovog rada, koji se sastoji u pokusaju da se izgradi jedan opsti model za proucavanje pogrebnih obicaja u svetlu obreda prelaza kao i u ukazivanju na neke osobenosti rituala u Stonskom primorju.'
OBREDI PRELAZA I NJIHOVA KORELACIJA SA DRUSTVENIM SISTEMOM
Ako podemo od Cinjenice da svaki drustveno-kulturni sistem predstavlja koherentni obrazac integrisanih konstitutivnih elemenata izmedu kojih postoje jasno definisani odnosi, tako da se moze smatrati funkcionalnom celinom, za njegovo postojanje
je, kao i za svaki drugi prirodni univerzum u stanju bliskom ekvilibrijumu, neoph,9dno
odrzavanje unutrasnje stabilnosti, regularnosti i uredenosti pojava i ponasanja. Coveku inherentna te:lnja da u nerazumljivi kontinuum haoticnog spoljasnjeg sveta unosi,
shodno svom konceptualnom sistemu, neki logicni red, da sve pojave, bica, predmete i
dogadaje sa kojima dolazi u dodir jasno definise, pravilno klasifikuje i uspostavi granice medu njima, stvara jedan rigidan, statican svet kategorija izmedu kojih postoje tacno utvrdene relacije ali preko cijih se granica ne moze preci. Uspostavljanjem takvog
reda covek svoju bespomocnost i neizvesnost od nepoznatog i haoticnog svodi na najmanju mogucu meru a istovremeno stvara uslove za funkcionisanje svog drustveno-kulturnog sistema. •
Medutim, iako je za drustveni zivot neophodno postojanje reda i sto je izvesna
staticnost kategorija i njihovih odnosa apelativ njegovog postojanja, za njega su isto tako karakteristicna i odredena dinamicka svojstva koja zahtevaju stalna pomeranja i
promene. Te promene se odvijaju na makro-planu kroz istorijski tok, ali isto tako i na
mikro-planu, u nekom delu strukture, iz dana u dan, (na primer, progresija coveka na
lestvici uloga u zivotnom ciklusu, smena godisnjih doba i proizvodnih aktivnosti, stanje obilja i stanje oskudice itd.). Svaka od tih nuznih promena drustvenih stanja 10 podrazumeva prelazenje preko utvrdenih granica izmedu kategorija. Svako pak remecenje
postojeceg reda u bilo kom delu strukture moze da izazove promene u celom sistemu,
te ono uvek sa sobom nosi potencijalnu opasnost da ce se narusiti postojece stanje. Tako se u stvari zivot u drustvu odvija negde izmedu dva zamisljena ekstrema, apsolutnog reda i apsolutnog haosa iii, da se posluzimo terminima Viktora Tarnera, u stalnom
dijalektickom odnosu strukture i antistrukture 11 • Stoga drustvena struktura mora da bude u stanju da se stalno suocava sa atipicnim, varijabilnim i konfliktnim pojavama, koje su, sa njenog stanovista, nedefinisane, dvoznacne i opasne, da ih modifikuje na odredeni naCin i da ih ponovo dovodi u stanje urodenosti (pri tome, naravno, u duzem
vremenskom periodu iii kada su »antistrukturalne« pojave intenzivne i ceste modifikuje i samu sebe).
Kako je ishod svake promene sam po sebi neizvestan i potencijalno razoran, ona
treba da se izvede na strogo strukturirani i kontrolisani naCin. Takve uslove pruzaju rituali koji kao takvi pripadaju strukturirajucoj strani kulturno-istorijskih procesa i koji
se mogu smatrati kao »narocito dramaticni pokusaji da se odredeni aspekti zivota
cvrsto i definitivno stave pod kontrolu i uvedu u utvrdeni red« 12 •
Posebnu grupu obreda koji odrazavaju, prate i kanalisu svaku promenu drustvenog stanja koje je formulisao pocetkom ovog veka Arnold Van Genep 13 predstavljaju
rites de pasage iii obredi prelaza. Potonja istrazivanja potvrdila su ih kao podesan model za deskripciju, klasifikaciju i interpretaciju velikog broja raznovrsnih obrednih ponasanja. Van Genepova sema sleda karakteristicnih faza obreda prelaza, separacija, liminalnost i agregacija, kao i kasnije teorijske razrade i dopune' primenjivale su se i u
interpretaciji naseg materijala 15 , tako da su dobro poznate.
Upravo su ta brojna istrazivanja pokazala da je Van Genepov model samo opsta,
sematska, polazna osnova, a da ispitivanje svakog pojedinacnog ritualnog kompleksa i
relevantne drustvene strukture iz koje nastaje, koju odrazava i na koju ima povratna
dejstva utvrduje njegovu specificnu strukturu. Rituali obicno pokazuju mnogo kompleksnije obrasce u kojima ne moraju uvek da se ispoljavaju tri sukcesivne faze, vee se
one mogu kombinovati u istoj fazi ili se pak obredi istog tipa mogu javiti u razliCitim
delovima ceremonijala. Sam Van Genep je istakao da u nekim ritualima pojedine faze
mogu biti dominantne, kao na primer faza separacije u pogrebnom ritualu iii faza agre9
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gacije u obredima oko rodenja,' 6 ali isto tako redosled faza moze biti promenjen," a izmedu pojedinih delova obreda mogu biti duzi vremenski intervali.
Van Genep je takode naglasio da struktura obreda prelaza odrazava sustinu samag drustvenog prelaza i da liminalna faza ima tendenciju da pokaze razliCite karakteristike, od onih u inicijalnoj i finalnoj fazi koje obicno izgledaju kao inverzija osobina
profane drustvene organizacije. Van Genep je to odredio kao »preokretanje svetog«
kada su oni koji prolaze kroz obrede liminalnosti odvojeni od ostalog drustva, kada ih
smatraju »svetim « te stoga opasnim i zabranjenim. 18 Tvorac rites de passage nije, medutim, teorijski razradio i objasnio zasto mora da postoji ikonicki odnos izmedu strukture rituala i relevantnog drustvenog prelaza, zasto se prelaz odvija u tri faze i zasto liminalna faza ima drukcije karakteristike. Nato pitanje pokusao je da odgovori Terens
Tamer, koji je takode razradio i geometrijsko-matricni model obreda prelaza, a koji,
ukoliko se pokaze uspesnim, moze biti veoma koristan za dalja istrazivanja. Stoga ce
ovde biti ukratko iznet.
Sa strukturalisticke tacke gledista, drustvena struktura se moze razumeti i kao dinamicki, hijerarhijski odnos razliCitih nivoa. Normativni drustveni red, sastavljen od
kontrastnih, fiksiranih medusobno iskljucivih kategorija (definisane kao binarne matrice karakteristika) predstavlja nizi nivo strukture. Zajednicka osnova za sve kategorije
nizeg nivoa, transformacijske operacije i principi na osnovu kojih se one odvijaju saCinjavaju visi nivo strukture, jer su sposobne da povezuju kontradiktorna stanja matrice i
da transformisu kategorije. Izmedu tih nivoa postoji reciprocna meduzavisnost. S jedne strane, transformacijski principi nisu apsoluti vee su takvi samo u odnosu na nizi nivo sistema. S druge strane, regulacija i transformacije strukture nizeg nivoa moguce su
jedino kroz kontakt sa transformacijskim principima viseg nivoa, odnosno operativnom osnovom sistema. Nairne, prelazenje iz jednog drustvenog stanja u drugo podrazumeva da se ta dva stanja dovedu u vezu, da se u istoj osobi, koja je u stanju prelaza,
integrisu dve vrste odnosa, stvori polimorfni potencijal sto predstavlja neophodnu osnovu za transformaciju i rekombinaciju stanja, statusa i uloga koji postoje na nivou
normativne drustvene strukture.
Sarna faza prelaza, taj konkretni drustveni proces, sa stanovista nizeg nivoa koji,
po samoj prirodi stvari, nije sposoban da operacije viseg nivoa jasno razgranici, definise i formulise, izgleda kao dvoznacno, paradoksalno i inverzno stanje koje izmice njegovoj kontroli. Svaki nekontrolisani i nenamerni kontakt izmedu dva nivoa je vrlo opasan, mogao bi da izazove totalnu negaciju kategorija nizeg nivoa i utvrdenih relacija izmedu njih, te bi, umesto zeljeriog reda, mogao da proizvede stanje haosa. Za drustvenu
strukturu ne predstavlja opasnost samo nered nastao u horizontalnom smeru, na nizem
nivou, vee taj nered dovodi u pitanje i hijerarhijski odnos izmedu nivoa, u vertikalnom
smeru. Stoga odr:lavanje reda na nizem nivou predstavlja indirektan naCin odr:lavanja
hijerarhijskog odnosa izmedu razliCitih nivoa.
S obzirom na to sto je svaki direktan kontakt izmedu nivoa opasan a, s druge
strane, nuzan, neophodno je svaki oblik prelaza iz stanja definisanosti u stanje dvoznacnosti u kome dobija novo definisano znacenje, izdvojiti, konceptualno ako ne i
stvarnim ponasanjem, iz normativne drustvene strukture. Potrebu za izolacijom »profane« strukture, resavanjem konfliktne situacije nastale na nizem nivou strukture kao i
za bezbednim pristupom transformacijskim operacijama da bi se ti konflikti razresili,
zadovoljava i omogucava ritualno ponasanje. Ritual kao simbolicki mehanizam regulacije sistema, omogucavajuci kontakt izmedu dvaju nivoa, Cini njegovu vertikalnu dimenziju i istovremeno preureduje odnose u strukturi i u odnosima izmedu nivoa. Prerna tome, sustina rituala i njegova efikasnost zasnivaju se na njegovoj sposobnosti da
modelira hijerarhijske odnose izmedu generativnih principa viseg nivoa date strukture
i neuredenih iii konfliktnih odnosa nizeg reda.
,
Da bi ritual mogao da postigne svoj cilj, on mora da 1\e zasniva na istim strukturalnim i dinamickim svojstvima samog drustva, mora da bude olicenje drustvenih procesa. Kljuc za razumevanje rituala i kao oblika drustvene akcije i kao simbolicke strukture je razumevanje drustvenih potreba koje cine sociologicki kontekst ritualne akcije.
Ritual je slika drustvenog prelaza, a taj ikonicni kvalitet je istovremeno osnova za njegovu funkcionalnost. Simboli koji se u ritualu koriste predstavljaju sliku i jednog i drugog stanja, razlike koje postoje izmedu njih, razlog postavljanja granica kao i naCin na
koji ce se prelaz iz jednog stanja u drugo izvrsiti. Njihova upotreba sluzi da se pojedinci koji su u obredu prelaza, kao i drustvo u koje ce se oni vratiti sa promenjenim statusam, naviknu na promene hijerarhijskih odnosa zbog kojih se ritual i izvodi.
Prema tome, ritual mora da ukljucuje polazno stanje, zavrsno stanje kao i fun________________________________________________
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kcije kojima se iz jednog stanja doiazi u drugo. Promena stanja ostvaruje se skokom na
visi nivo i ponovnim vracanjem na nizi. Liminaina faza je direktni izraz transformacijskih principa koji Cine osnovu i mehanizam za dati drustveni preiaz. Taj hijerarhijski
odnos izmedu liminalne faze i profane socijalne strukture u kojoj su terminalne tacke
ritualnog procesa objasnjavaju i posebne osobine te faze koje izgledaju kao inverzne,
paradoksalne i antistrukturaine sa stanoviSta nizeg nivoa. '
T. Tamer, dakle, u Van Genepov model uvodi i vertikalnu dimenziju, koja predstavlja odnos izmedu razliCitih nivoa drustvenog sistema. Tarnerova struktura obreda
prelaza moze se predstaviti kao ukrstanje parova binarnih opozicija iii kao presecanje
vertikalne (odnos izmedu kategorija nizeg nivoa i transformacijskih principa viseg nivoa koji regulisu preiaz izmedu njih) i horizontalne (kontrastne kategorije izmedu kojih se izvodi prelaz) ose u kome je svaka definisana funkcijom one druge. Obredi separacije i agregacije tako obeiazavaju vertikaino izdvajanje pocetnog i zavrsnog stanja i
viseg nivoa koji sadrzi principe njihove transformacije, kao i horizontalno izdvajanje iz
prvog statusa i agregaciju u drugi. 20
Ova struktura, koju je Tamer dao u verbalnoj formi, moze se graficki prikazati
na sledeci naCin (slika 1).
9

III
DESKRIPTIVNI OBRAZAC POGREBNOG RITUALA U TOPOLU

Kao i u drugim krajevima, i u Topoiu se izvesne pojave i dogadaji tumace kao
predznaci smrti. Nadletanje vrana iznad kuce znaci sigurnu smrt, a borba gavranova
da ce u kuci biti dva smrtna slucaja. Ako se u kuci prospe ulje, veruje se da ce se dogoditi neka nesreca iii eventualno smrt, a da prosuto vino iii rakija donose radost.
Dok je bolesnik na samrtnoj postelji, u posetu mu dolaze rodaci, susedi i prijatelji, donose mu voce i razne kolace i oprastaju se od njega. Takode pozivaju svestenika
da ispovedi bolesnika i da poslednji prekrst i pomast.
U trenutku nastupanja smrti sve je u kuci otvoreno, ali cim samrtnik umre zatvaraju se svi prozori, cak se i puskarnice zatvaraju krpama, jedino ulazna vrata ostaju otvorena da niko ne bi udarao po njima.
Cim nastupi, smrt se oglasava na taj nacin sto neko od porodice ode u crkvu da
zvoni. Pokojnika oprema osoba istog pola, obicno starija, ali nikada iz njegove kuce, iii
se pak poziva jedna ista osoba. U Topolu je postojala jedna starija :lena koja je opremala sve mrtvace u selu, a opste je uverenje da takav posao moze da radi onaj ko je
»korindjan« (hrabar). Pokojniku se skine odelo, opere se mlakom vodom pripremljenom za tu priliku i sapunom, muskarca i obriju i obuku mu novo odelo iii pak najboije
koje ima. Zene se sahranjuju u vencanoj haijini. Ni muskarcima ni zenama ne oblace
opanke. Vilica se ucvrscuje belim rupcem od »botona«, a oko ruku se stavljaju brojanice. Pokojniku se takode pripremi »kusin«, navlaka od belog nepranog platna napunjena liscem od »brstana«, a zatim se u posebnoj sobi stavi na banak. Iznad glave mu gori
vostana iii uljana sveca. Voda kojom je pokojnik opran, sapun, cesalj i druge stvari koje su se upotrebljavale za opremanje mrtvaca bacaju se.
Kada saznaju za smrt, rodaci i poznanici dolaze u kucu i ostaju do sahrane. Cak
i oni koji su bili u svadi sa pokojnikom iii nekim od ukucana dodu u kucu i tada se
obavezno pomire. Na sahranu dode bar po jedna osoba iz svake kuce, ako ne i vise
njih, jer »to se postiva«.
Sve dok je pokojnik u kuCi, ne sme da gori vatra, ne cisti se i ne kuva se. Rodaci
koji su dgsli iz drugih mesta obeduju u kuci, ali se vee pripremljena hrana donosi iz susedstva. Zene i muskarci obicno sede odvojeno, a pored mrtvaca u toku noCi sedi neko
od rodaka, suseda iii prijatelja.
Pokojnik se sahranjuje u kovcegu. Iz mrtvacnice, koja se kao i groblje nalazi kod
crkve, donosi se veiika »kapsa« (odar) u kucu ina njoj se pokojnik nosi u crkvu, pa do
groba. Kapsu nosi na ramenima najbliza rodbina po muskoj Iiniji, a ako ih nema, onda
to Cine zetovi. Vazno je da to budu muskarci iz pokojnikove kuce. Zenu nikada ne nosi
muz iii otac. Ako nema sinova, kapsu nose muskarci iz muzevljeve porodice. U poslednjih nekoliko godina umesto kapse koriste se mrtvacka kolica, koja guraju do crkve.
Pogrebna povorka ima strogo utvrdeni redosled. Na celu povorke ide stariji muskarac, koji nosi krst. Za njim idu mlade osobe koje nose vence, zatim svestenik, pa
odar, uz koji idu (iii koji nose) sinovi, zetovi iii neko od najblize rodbine, a iza njih ostali ucesnici na sahrani i to prvo stariji i ugledniji muskarci, zatim mladi, za njima zene,
44
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i na kraju deca. Ucesnici idu u dve, tri ili cetiri kolone zavisno od njihovog broja, a sama povorka moze biti dugacka kilometar pa i vise.
Na pola sata pre pocetka sahrane na crkvi se oglasavaju zvona i zvone, sa povremenim prekidima, sve dok povorka ne stigne do groblja. Ako je osoba koja je umrla hila u braku, zvono »klenca«, a ako nije iii je u pitanju dete, zvoni normalno.
Kovceg se prvo unosi u crkvu, gde svestenik oCita misu za pokojnika, a zatim se
na rukama nosi do grobnice u koju ga spustaju dva muskarca, »krvna svojta«.
Ucesnici pogreba vracaju se istim putem, sto zahteva konfiguracija tla. Svi odlaze svojim kucama, sem najblizih rodaka, koji se vracaju pokojnikovoj kuCi i gde ih posluzuju hranom i picem. Hrana se inace ne nosi na groblje ni za sahranu ni kasnije, jer
»to je zalost, nije veselje«. Kad pokojnika iznesu iz kuce, ona se ocisti i prozraCi.
Najuza porodica nasi korotu za pokojnikom godinu dana, a udovica dozivotno .
Muskarci se ne briju na dan sahrane, a kao znak ozaloscenosti nose crno dugme na levoj strani prsa, na kosulji iii kaputu, zavisno od godisnjeg doba. Zene su u crnini i donedavna nisu izlazile van kuce 15 dana. Svadba i veselje mogu se napraviti u kuCi posle
godinu dana, kada za sve, sem za udovicu, koja je u koroti dozivotno, prestaje zalost i
skida se crnina.
Prva se misa pokojniku daje dan posle sahrane, zatim na osmi dan, tokom te godine jos koji put, ali nije odredeno kada, obavezno na prvu godisnjicu, a sledecih godina na dan smrti.
IV
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Dokazivanje da je ritualno ponasanje medijacija stvarnog drustvenog prelaza,
objasnjenje zasto obredi prelaza imaju tri karakteristicne faze kao i da je liminalna faza odraz dejstva transformacijskih principa - omogucilo je T. Tarneru da stvori jedan
izuzetno fleksibilan model kome ce konkretni konacan oblik dati specifican ritual na
koji se model primeni. Nairne, sadriaj liminalne faze je nuzno varijabilan i zavisi od
konkretne drustvene situacije, to jest od vrste prelaza na koji se ritual odnosi, kao i od
specificnog drustveno-kulturnog konteksta. U ovom delu rada uCinjen je pokusaj da se
ovaj model obreda prelaza primeni na pogrebni ritual.
Jedan od kriticnih momenata u zivotu drustvene zajednice, za cije je prevazilazenje i razresenje neophodan ritual, svakako je smrt njenog clana. Strah od lesa, sopstvene smrti, duha, nagoni za samoodrianjem i razni konflikti koji se u takvom trenutku
javljaju - mogu ugroziti osnovne vrednosti i egzistenciju grupe te tako smrt ima znatno
siri znacaj od samog odlaska jednog njenog clana. 22 Svrha rituala koji se preduzimaju
kao odgovor na nastalu sitauciju svakako je ta da izazove suprotne efekte i da prenese
suprotne poruke i znacenja.
Pogrebni obredi u nasoj tradicijskoj kulturi uopste, a i u konkretnom izlozenom
obrascu, zasnivaju se na odredenim religijskim sadrzajima. Jedan deo rituala, kao sto
su aktivnosti svestenika, opelo i mise u crkvi, katoliCka dogma, standardizovani su pravilima institucionalizovane vere, a drugi deo proizvod je starijih, »narodnih« religijskih formi .
Ti religijski postulati sacinjavaju deo logickog sistema u kame ritual dobija svoj
smisao. Religijski rituali odnose se na nevidljivi kosmicki red, pokazuju postojanje
drugog sveta, sveta duhova, predaka iii bogova, deluju u njemu, pokusavaju da uticu
na njega i odreduju nacin na koji mogu, ako se pravilno izvedu, da daju zeljene rezultate. Religijski postulati su stvar doktrine, oni se ne proveravaju vee samo potvrduju,
oni su datost koja sama po sebi nema ni ishod ni posledice. Oni, isto tako, predstavljaju osnovu za dejstvovanje, za operativnu efikasnost koja dovodi do odredenih drustvenih i psiholoskih posledica. 23
Osnovni religijski postulati o shvatanju smrti, kao i u celoj »narodnoj« religiji,
zasnivaju se na animistickim shvatanjima. Smrt ne znaci kraj postojanja, vee samo momenat u kome se dusa odvaja od tela i nastavlja samostalno da zivi. Dusa i dalje ostaje
pripadnik svoje drustvene zajednice, ucestvuje u svim njenim aktivnostima, a njeno ponasanje prema zivima, da li ce. im biti od koristi i pomoci ili ce pak predstavljati opasnost za njih, umnogome zavisi od odnosa zivih prema njoj. 24 Ona, pre svega, ocekuje
da se telo u kame je boravila do smrti sahrani na propisan i najbolji nacin i da se izvedu svi obredi koji treba da joj obezbede posmrtnu egzistenciju. 25 Srodnici pak smatraju
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za najvecu duznost da ritual pravilno izvedu, a uverenje da im se nista ne moze dogoditi jer su ucinili sve sto je u njihovoj moci deluje umirujuce i uspostavlja mentalnu ravnotezU.26
Neposredan kontakt izmedu duse i zajednice smatra se opasnim, te uvek postoji
niz propisa i zabrana kojima se zajednica i pojedinci u njoj stite od dodira sa pokojnikovim telom u kome je dusa mogla da ostane, svih predmeta i osoba u koje je, principom metempsihoze, mogla da se useli, iii pak duse koja se zamislja kao slobodan
duh. 27 Sve te mere predostroznosti neophodne su kao i uvek kada covek dolazi u vezu
sa natprirodnim silama koje su izvan njegove apsolutne kontrole i razumevanja. Medutim, neposredni kontakt duse i zajednice moguc je samo dok je dusa na zemlji, dok ne
ode na drugi svet u svoje prirodno boraviste. Boravak duse na zemlji traje najce86e godinu dana (do tog perioda daju se sve dace, pomeni, podize se spomenik), s tim sto se
intenzitet njenog delovanja i potencijalna opasnost od nje sukcesivno smanjuju od perioda posle sahrane, nedelju dana nakon ukopa, cetrdeset dana 28 , odnosno trideset kod
katolickog stanovnistva. 2•. Prestanak kontakta nuzno namece potrebu za lustracijama.
Posmatrano sa stanovista obreda prelaza, smrt donosi potrebu za obelezavanjem
i izvodenjem nekoliko razliCitih drustvenih prelaza:
- Pokojnik, koji je zavrsio svoj zivotni put u ovozemaljskom svetu, menja svoj
status zivog u status mrtvog Clana zajednice. Njegovo telo se otprema tamo gde borave
tela drugih pokojnika, a njegova dusa odlazi u svoje vecno boraviste na onom svetu.
- Uza porodica i one srodnicke kategorije koje su najvise pogodene smrcu prelaze u stanje ozaloscenih, iz koga se, posle odredenog roka, ponovo vracaju u profanu
drustvenu strukturu. Sem toga, smrt jednog clana izaziva potrebu za nizom drugih pomeranja u drustvenoj strukturi. Na primer, smrt muza istovremeno znaCi da njegova
zena iz statusa udate prelazi u status udovice, smrt domaCina kuce namece potrebu da
neko iz njegovog domacinstva preuzme tu ulogu, itd.
- Zajednica mora da prebrodi potencijalno opasno konfliktno stanje, da ostvari
neophodni ekvilibrijum, da se suoci sa gubitkom jednog Clana i da prihvati clanove
njegove porodice u novim statusima.
Taka smrt ne znaci samo suocavanje sa natprirodnim silama vee i potrebu za
nizom transformacija u drustvenoj strukturi
a) Pokojnik

Jedan od najvaznijih zadataka koji preziveli moraju da obave posto je nastupila
smrt jeste da prekinu sve odnose sa mrtvacem koji su postojali i koji su bili adekvatni
dok je jos bio ziv i da uspostave nove, podesne za odnose sa mrtvima, odnosno njihovim dusama.
Obredi separacije pocinju jos dok je covek ziv. To se vidi u oprastanju od bolesnika na samrtnoj postelji, a sto podrazumeva ne samo poslednje zbogom vee i oprastanje svih eventualno poCinjenih grehova i uvreda, dakle uspostavljanje mentalne ravnote:Ze rastereCivanjem savesti i ukidanjem razloga zbog kojih bi dusa mogla da se sveti.
Cim samrtnik izdahne, njegova smrt se oglasava zvonima na 'crkvi. Zvona, odnosno buka koja se u ritualima koristi kao oznaka granica'o, imaju ovde funkciju da se
obavesti zajednica da prestaje normalno vreme i normalni sled dogadaja i da nastaje
ritualno vreme u kome se treba oprostiti, pripremiti i sahraniti preminulog clana. Udaranje u zvona ovde obelezava granicu izmedu profanog i svetog, odnosno pocetak ritualnog ponasanja.
Obredi koji se potom izvode imaju vrlo jasno znacenje separacije. Od nastanka
smrti pokojnik vise ne moze da deli stvari sa zivima, te se za njegovo kupanje voda greje na posebno zalozenoj vatri, van kuce 31 , a sve sto je upotrebljeno za njegovo opremanje unistava se i baca. On se i fizicki odvaja od ostalih clanova domacinstva time sto se
njegovo tela polozi na banak u posebnoj prostoriji. Vee tu je izvrsena podela u kuCi na
prostor u kome je pokojnik ina prostor u kome borave zivi. Sarno iznosenje mrtvaca iz
kuce oznacava pokojnikovo konacno odlazenje iz domaCinstva kame je pripadao (mrtvac se uvek iznosi nogama napred, 32 Cime mu se na simbolican nacin onemogucava da
vidi put kojim bi mogao da se vrati," sto je takode propraceno zvucima zvona kao i
njegovo poslednje putovanje. Obredi separacije dozivljavaju kulminaciju finalnim cinom ukopa. Simbolicne radnje koje se obavljaju na grobu, kao sto je razbijanje boce u
kojoj je bilo vino, 34 iii pak prelivanje groba vinom, uljem, bacanje grumenja zemlje 35 obelezavaju granicni momenat u kome se pokojnik i zivi konacno fizicki odvajaju. Po46
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kojnikovo telo je otpremljeno na propisano, prostorno udaljeno mesto, on odlazi u
svet mrtvih, a zivi odlaze na drugu stranu, ne osvrcuCi se.
Procesi drustvenog odvajanja pokojnika i zivih i prekidanje mnogobrojnih veza
koje su ih do smrti spajale praceni ili izvedeni kroz obrede separacije, veoma su kompleksni i znacajni, te se ne mogu obaviti naglo, jednim ritualnim aktom, vee se to postize sukcesivno, kroz nekoliko uzastopnih faza. Pokojnik se prvo odvaja od svojih ukucana i predmeta u svojoj kuCi, zatim od kuce i domacinstva i, napokon, od cele zajednice i zivih uopste .
Istovremeno s obredima separacije, obavlja se i niz ritualnih radnji koje cija je
svrha da pripreme pokojnikov odlazak na onaj svet i olaksaju agregaciju u simbolicni
svet mrtvih. Pre svega, njegovi najblizi se trude da mu olaksaju smrt,' 6 pazi se da mu
dusa ne ostane u telu, sto se smatra za veliko zlo, jer dusa ne moze da ode u svoje prirodno boraviste" (pokojnik se stoga ne sme sahraniti sa cvorovima na sebi). Strogo se
vodi racuna da se telo ne povampiri (bdi se nad mrtvacem i grobom da ih ne bi preskocila neka zivotinja, zatvaraju se prozori da ne bi neko potencijalno opasno :Zivo bice uslo u kucu, pokojnik se ne sahranjuje sa obucom niti u vunenim iii koznim delovima
odece).'" U skladu sa verovanjem da pokojnik odlazi na onaj svet u stanju u kome je
napustio ovaj,' on se ritualho pere, oblaci u najbolje odelo, pali mu se sveca. Sve te
radnje mogu se shvatiti i kao primarno usmerena briga na zive - dusa koja je dobra
opremljena i zadovoljena nece imati razloga da se vraca i kaznjava zive.' 0
Podvojeno ponasanje zivih prema preminulom clanu, koje se s jedne strane ispoljava u prekidanju svih do tada postojeCih veza, a s druge strane u simbolicnom nastavljanju tih veza, brizi za sudbinu njegove duse i ponasanju prema njemu kao da je jos
prisutan - najbolje ukazuje na njegovo liminalno stanje. Njegovo telo, a naroCito njegova dusa, uprkos Cinjenici sto je nastupila smrt, jos su medu zivima, on je jos vezan za
sredinu i !jude sa kojima je boravio dok je bio ziv, a medu kojima mu vise nije mesto, i
jos nije otisao u svet mrtvih kome sada pripada. Njegov status, uloga, mesto i odnos
prema zivima jos nisu dovoljno odredeni i definisani, on se prema svim pokazateljima
nalazi pod dejstvom transformacijskih princip~ u kojima se odvija prelaz iz kategorije
zivog u kategoriju pokojnog clana zajednice. Zivi i mrtvi su Clanovi iste zajednice, ali
su definitivno dve razliCite kategorije izmedu kojih moraju da postoje jasno utvrdene
granice i koje, staviSe, pripadaju razliCitim svetovima. Dokle god se ne uspostave pravilne telacije medu njima, svaki kontakt je ambivalentan, dvoznacan i opasan, te mora
da se regulise i kanalise ritualnim ponasanjem.
Transformacija kategorija, prihvatanje smrti kao cinjenice, napustanje starih i
sticanje novih predispozicija ponasanja nije nimalo lak, jednostavan i brz proces. 41
Kultura uvek ostavlja dovoljno vremena da se ti procesi na efikasan naCin obave do
kraja. Stoga cin ukopa ne znaci i kraj ambivalentnog perioda. Protivrecnosti se vremenom, uz pomoc ritualnih akcija koje se odvijaju u propisanim periodima (dan posle
sahrane, osmi dan, trideset dana, pola godine), smanjuju, ali se konacno razresavaju
tek nakon godinu dana, kada se obicno izvodi finalna ceremonija, kojom se okoncava
period zalosti, potvrduje konacni odlazak pokojnika u svet mrtvih i povratak ozaloscenih u normalno stanje i profanu drustvenu strukturu.'' Jedan od reCitih znakova trajanja tako dugog perioda liminalnosti je izbegavanje da se pominje pokojnikovo licno
ime u toku prve godine. Tabuisanjem imena simbolicno se priznaje cinjenica da u to
vreme ima privremeno nenormalan, ritualni status."
9

b) Oialosceni
To je kategorija koja je sa preminulim bila najbliza, koja je za njega jos vezana i
kojoj njegova dusa moze najvise da naskodi. Sem toga, smrt koja naglo prekida dugotrajnu koegzistenciju izaziva stanje soka, potresenosti, gubljenje orijentacije i organizovanosti.44 Za njih je neophodno da sve do tada postojece veze sa pokojnikom prekinu,
te im je stoga zabranjen svaki dodir sa mrtvacem, a poslove oko pripremanja mrtvaca i
pogreba preuzimaju osobe koje nisu clanovi domacinstva. Separacija za ozaloscene
identicna je, naravno, ritualima u fazi separacije mrtvaca, jer se istovremeno pokojnik
odvaja od zivih i zivi od njega.
Kategorija ozaloscenih, kako zbog najtesnjih odnosa sa pokojnikom tako i zbog
potencijalno razornih emotivnih stanja, predstavlja opasnost za celu zajednicu. Zato
pravila nalazu da se izoluju od ostalog deJa zajednice i profane drustvene strukture,
simbolicno, nosenjem crnine i drugih znakova zalosti, i stvarno, drukCijim ponasa________________________________________________
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njem, koje ih iskljucuje iz raznih aktivnosti u kojima inace ucestvuju u normalnom zivotu. Kad se u porodici dogodi smrtni slucaj, prestaje svaki rad, baca se zatecena hrana i voda, u ku6i se ne kuva i ne gori vatra do posle sahrane, a u toku prve godine ukucani ne ucestvuju u zabavama, ne pevaju, ne igraju, ne stupaju u nove drustvene odnose, kao na primer zenidba ili udaja. To njihovo izolovanje nacin je da se zastiti zajednica, oni sami od delovanja duse, isto tako opomena da drugi budu pazljivi prema njima
i da se stvore pogodni uslovi za prebrodavanje krize, a istovremeno su i znaci njihovog
liminalnog, transformacijskog stanja.
Da bi !judi koji su najvise pogodeni smrcu mogli da se vrate u normalno drustveno stanje, oni moraju da razrese svoje konflikte i dvoznacnosti i da uspesno obave prelaz iz prvobitnih stanja u potonja. Pre svega neophodno je da prihvate gubitak. Mnogobrojni i cesto komplikovani pogrebni rituali primoravaju coveka da prihvati cinjenicu smrti na svim nivoima spoznaje, a time se otezava iii onemogu6ava stvaranje iluzija
i fantazija. 45 Drugo, u toku perioda zalosti omogu6eno im je da se, uz pomoc drugih,
emotivno stabilizuju. Tre6e, prolaze kroz proces drustvenog prelaza, sto podrazumeva
ostvarivanje diskontinuiteta sa predasnjim statusima, ulogama i odnosima koje su imaIi sa pokojnikom, sticanje novih predispozicija i karakteristika i inkorporiranje u nove
statuse. 46
Sve te promene nisu nimalo lake i zahtevaju odredeni duzi vremenski period. S
druge strane, njihovom izolacijom donekle su oslabili njihovi odnosi sa profanom
drustvenom strukturom, te je te veze, posle isteka zalosti, neophodno ponovo ucvrstiti.
Drustvo je takode obavezno da javno i formalno prihvati njihov novi status. Agregacija
ozaloscenih se takode odvija u etapama, u istim vremenskim intervalima kao i za
mrtvaca, samo u suprotnim svetovima - dusa je sve bliza svetu smrti, a ofalosceni su
sve blizi drustvu, a ujedno su sve dalji jedni od drugih i sve viSe postaju jasno definisane kategorije s utvrdenim relacijama izmedu njih.
c) Zajednica.

Smrt, kako je napomenuto, predstavlja opasnost za integrisanost i solidarnosf
grupe 47 , a rituali mogu da prenose suprotne poruke i znacenja od onih koja stvara sama situacija, da uCine da izgleda kao da nema konflikta i opasnosti, da budu izraz moci i optimizma 48 • u pogrebnom ritualu obredi na nivou zajednice predstavljaju u stvari
deklaraciju osnovnih drustvenih vrednosti na kojima pociva, i zajednica ih izrazava na
taj nacin sto Clanove podseca na njih i primorava ih da im se potcinjavaju. Zajednica
nastupa kao slozna, uredena celina, Cime u sustini negira postojanje krize i proklamuje
pobedu nad jakim razornim impulsima koji se mogu javiti u njoj. Duznost svakog clana je da se sa smrtnikom oprosti, da cim sazna za smrt dode u kucu da ucestvuje u zalosti i pruzi pomo6, a svako nepostovanje toga propisa povlaCi za sobom odredenu
sankciju••. Manifestacije drustvene solidarnosti doprinose jacanju drustvenih odnosa,
podsecaju na reciprocne obaveze, obnavljaju svest o pripadanju grupi, a istovremeno
uveravaju ozaloscene da se srodnicke i prijateljske veze nastavljajU 50 • U ritualu se takade na svecan i formalan naCin iskazuje pravilni redosled u drustvenoj strukturi, staresinstvo i znacaj clanova prema polu, godinama starosti i polozaju. Takav red najbolje
je izrazen u strukturi pogrebne povorke, redosledu sedenja porodice dok prima sauces6e, a u krajevima gde su se takvi obredi odrzali u zauzimanju polozaja na pogrebnoj
trpezi."
Prema tome, najvaznije poruke i znacenja obreda koji se izvode na nivou drustvene zajednice, mada ona takode prolazi kroz fazu separacije i lustracije od kontakta s
pokojnikom posle ukopa (obavezno je pranje ruku, prebacivanje zeravica preko ramena, skidanje zemlje sa obu6e), integrativnog su karaktera i kao takvi pripadaju fazi
agregacije. Ona je odmah posle ukopa spremna da nastavi svoj normalni zivotni tok i
da ponovo, kada istekne propisani rok, integrise clanove koji su bili u stanju zalosti.
52

d) Ritualni pomagaci

Ovo je uslovan naziv za one clanove drustvene iii srodnicke zajednice koji na
najdirektniji nacin, obavljenjem raznih duznosti, kao sto je opremanje mrtvaca, pripremanje hrane, a u susednim krajevima i kopanje rake, i nosenje odra 53 , pomazu da se izvedu propisani obredi a da pri tom porodica ostane u neophodnoj izolaciji. Kako je za
svaku zivu osobu, pa i za njih, kontakt sa mrtvacem opasan, a narocito moze negativno
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da deluje na plodnost kategoriju ritualnih pomagaca sacinjavaju osobe koje su zavrsile svoju biolosko-reproduktivnu fazu. Uz to zasticuju se odredenim apotropejskim
merama, a zajednica se od njihove kultne necistoce brani sistemom tabu propisa". Za
njih separacija poCinje onda kada su pozvani da pomognu, nalaze se u liminalnoj fazi
dok se ritual izvodi, a posle ukopa, posto obave lustrativne radnje, mogu da se vrate u
normalne odnose. Ta kategorija ucesnika u sustini ne menja svoj drustveni status pre i
posle rituala, oni se vracaju na isto mesto u drustvenoj strukturi koje su i napustili, ali
su oni, kao katalizatori ritualne akcije, ostvarili skok iz profanog u sveto i natrag u sveto, tako da i oni prolaze kroz obred prelaza. Pravilnim izvodenjem rituala oni potvrduju svoj ugled u drustvu kao osobe koje poseduju ritualna znanja i vestine, sticu dusevno spokojstvo time sto su obavili svoju duznost, a isto tako ostvaruju osnovu za reciprocitet kada njima bude potrebna pomoc drugih .
Faze obreda prelaza pogrebnog rituala koje proisticu iz prethodne analize mogle
bi se graficki prikazati na sledeCi nacin (slika 2).
54
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U prethodnom odeljku, polmsavajuCi da rekonstruisemo i analiziramo obred
prelaza pogrebnog rituala, uz materijal sakupljen u Topolu, korisceni su i podaci koji
se odnose na susedne oblasti. Konfrontiranje tih dvaju obrazaca moze, s druge strane,
da osvetli specificnosti u pogrebnom ritualu Topola. Nairne, kao sto je na pocetku rada istaknuto, cilj analize bio je pre svega utvrdivanje opstih i zajednickih karakteristika
pogrebnog rituala i sustina obreda prelaza za razlicite kategorije ucesnika - pokojnik,
ozalosceni, zajednica - koje bi trebalo, ukoliko su tacne, da odrazavaju bit ritualnog
ponasanja kome se pribegava u trenutku suocavanja sa smrcu ne samo u Topolu i susednim oblastima izmedu kojih postoje geografske i istorijske veze, vee i u drugim krajevima pogotovu ako kulture tih zajednica pocivaju na istim tradicijama. No, svaka
uza iii sira zajednica moze imati i niz lokalnih osobina na manifestnom planu koje su
nastale pod uticajem specificnog procesa razvitka svake od njih, pri cemu karakteristican sinkretizam ritualnih elemenata odrazava tokove i osobine njihove specificne evolucije - uslove i naCin zivota, kulturne veze, akulturaciju itd. Koliko te lokalne razlike
mogu da budu velike dovoljno je samo uporediti pogrebni ritual u istocnoj Hercegovini, na primer, sa onim u istocnoj Srbiji, naroCito kod vlaskog stanovnistva, koji se odlikuje bogatstvom elemenata i vrlo razradenim ceremonijalom, koji moze trajati i sedam
godina nakon smrti jednog clana zajednice' 6 •
Analiza koja je izvr8ena s ciljem da odgovori na prvi deo postavljenog zadatka
dala je sledece rezultate:
- u pogrebnom ritualu, koji zbog ozbiljnosti i tezine situacije radi koje je nastao
veoma dugo traje, karakteristi<:ne faze obreda prelaza - separacija, liminalnost i agregacija - uglavnom se ne odvijaju nezavisno jedna od druge u teorijski pretpostavljenom hronoloskom sledu vee teku sinhrono, naroCito u periodu od nastanka smrti do
zavrsetka sahrane. Ta jednovremenost ritualnih procesa posebno je karakteristicna za
pokojnika koji se odvaja od sveta zivih, ulazi u svet mrtvih ali je i u izrazitoj fazi liminalnosti, ambivalentnom, transformacijskom stanju u kome se prema njemu odnosi i
kao prema zivom i kao prema mrtvom i koji u sebi objedinjuje osobine oba oblika postojanja, da bi mogao da ostvari prelaz iz jednog u drugi. Drugim recima, on se nalazi
pod dejstvom principa viseg hijerarhijskog nivoa drustvene strukture u procesu transformacije koji sadrzi karakteristike pocetnog i zavrsnog stanja kao i nacina na koji ce
se izvrsiti taj prelaz, a ishod i pravilan tok tog procesa regulise rituaL
Kroz specificne obrede prelaza prolazi i kategorija ozaloscenih od kojih se zajednica kao potencijalno opasnih zbog najblizih i najneposrednijih kontakata sa pokojnikom, stiti na taj nacin sto ih simbolicki i stvarno izoluje oct profanog, uobicajenog
toka vremena. U toku njihovog Iiminalnog perioda dolazi do modifikovanja veza sa
pokojnikom, promena drustvenih statusa i razresenja psihickih stanja. Naravno, ovde
cesto profani i ritualni zahtevi mogu biti u izvesnoj protivrecnosti, naime, sa stanovista
prvih neophodno je kontinuirano funkcionisanje drustvene strukture u kojoj ce mesta i
uloge pokojnika preuzeti neko od njegovih srodnika, a sa stanovista drugih, potpuna
drustvena izolacija. Stoga se pronalaze kompromisna resenja pri cemu pokojnikovi
srodnici preuzimaju radne i drustvene obaveze ali ce njihova ponasanje do predvidenog roka biti bitno redukovano, propisano za kategoriju oznacenu »ozalosceni« .
________________________________________________
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- Drustvena zajednica ucestvuje u ritualu u najkriticnijim momentima, od nastanka smrti do sahrane kada su i pokojnik i ozalosceni u fazi najintenzivnije dvoznacnosti. Ona medutim, nastupa deklarativno, predstavljajuci drustvenu strukturu u njenom pravilnom, idealnom obliku pri cemu naglasava karakteristike nizeg nivoa sa jasno definisanim statusima, ulogama i kategorijama i relevantnim odnosima izmedu
njih.
Ako pak, uporedimo pogrebni ritual Topola sa obrascima u drugim pomenutim
oblastima, uocicemo da je on izgubio neke karakteristicne elemente iii da su oni smanjeni na najmanju mogucu meru. To se moze objasniti pre svega kao odraz opstih promena u drustvu nastalih tokom vremena u savremenim uslovima (vremenska razlika izmedu istrazivanja u Topolu i Popovom Polju iznosi skoro tri decenije). No, najznacajnija sazimanja i modifikacije obreda nastala su pod uticajem katolicke crkve i njenih
kanona, koja je us pel a da mnoge elemente zameni crkvenim ritual om i molitvama. To
se narocito odnosi na iskorenjavanje pegrebnih daca koje su u Topolu svedene na
obed u pokojnikovoj kuCi posle sahrane za najuzi krug srodnika, kao i obicaj stavljanja
grobnih priloga. S druge pak strane, ako uporedimo radnje koje propisuje katolicka
dogma, a to su:
- da telo bude dostojno polozeno
- da se uz njega postavi svetlo
- da se polozi krst na grudi iii da se ruke saviju na grudima u obliku krsta
- da se telo u propisanim intervalima poprska svetom vodom i okadi
- i da bude sahranjeno na posvecenom zemljistu"
sa ritualom koji se izvodi u Topolu, jasno je da su l.i njemu ocuvane mnoge prehriscanske tradicije i da se on zasniva na istim religijskim, dominantno animistickim
shvatanjima i drustvenim normama karakteristicnim za susedne oblasti a i sire prostore
nase tradicijske kulture. Sem toga, u nekim elementima mogu se prepoznati uticaji mediteranske kulture kao sto je, na primer, verovanje da prosuto ulje donosi nesre6U 58 iii
paljenje lumina, mesavine ulja i vade u koju se uranja fitilj, kod pokojnikovog tela.
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Lj. Micovic, op. cit. 207; R. Kajmakovic, op. cit. 10; T. DordeviC, Nekoliki... GNC XLIX, Beograd 1940, 76.
Lj. MicoviC, op. cit. 206.
D. BandiC, Tabu .., 114.
Ibid. 115, 120.
S. Zecevic, Samrtni ritual i neki ob1ici kulta mrtvih u stanovniStva vlaskog govornog jezika
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Оригиналан научни рад

УДК 393.1:316.7(497.1)”1921”
321.72:929 Карађорђевић П. I
ГЕМ 73/2009 (93–113)

Татјана Микулић

АНАЛИЗА ПРОСТОРНОГ ПОНАШАЊА НА ПРИМЕРУ
САХРАНЕ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА*
Погребни ритуал краља Петра I Карађорђевића детаљно је описан
и протумачен применом концепта просторног понашања. Погребна по
ворка посматрана је у јасно дефинисаном просторно-временском конти
нууму, с тачно утврђеним категоријама учесника ритуала и материјалног
инвентара који је коришћен. Уочавање статичких и динамичких догађаја
за време кретања у (бео)градским оквирима и ка задужбини на Опленцу
и постављање ритуала у конкретне друштвено-историјске оквире указало
је на његове функције. Он је комуницирао с присутнима и одашиљао по
руку. Његова примарна функција била је потврда легитимитета владајуће
династије.
Кључне речи: краљ Петар I Карађорђевић, погребни ритуал, про
сторно понашање, историјски контекст, материјализација града

Бројне историјске студије написане су о краљу Петру I, његовом развој
ном путу од политичког емигранта до владара, стварању државе с династи
јом Карађорђевић на челу, залагањима за утемељење демократије у Србији.
*
Рад је базиран на магистарској тези под називом „Погребни ритуали југословенских
државника и владара 1921-2003. године“ одбрањеној на Филозофском факултету у Београду
у новембру 2008. године под менторством проф. др Весне Вучинић-Нешковић и пред комисијом у саставу: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Иван Ковачевић и научни сарадник ЕИ
САНУ др Младена Прелић.

Драгољуб Живојиновић аутор је монографија о првом краљу из династије Карађорђевић.
Ове монографије обухватају цео краљев живот и објављене су у три тома: Д. Живојиновић,
Краљ Петар I Карађорђевић; Живот и дело у изгнанству: 1844–1903, БИГЗ, Београд, 1988;
Исти, Краљ Петар I Карађорђевић; Живот и дело у отаџбини: 1903–1914, БИГЗ, Београд,
1990; Исти, Краљ Петар I Карађорђевић; Живот и дело, рат и последње године: 1914–1921,
БИГЗ, Београд, 1994. Д. Живојиновић је приредио и дневник који је краљ Петар писао у изгнанству током Првог светског рата. Д. Живојиновић, Лик Краља Петра Карађорђевића на

________________________________________________
Nova srpska antropologija 8: antropologija smrti II - 12

94

ТАТЈАНА МИКУЛИЋ

Подробан опис и антрополошка анализа његовог погреба, обављеног среди
ном августа 1921. године, остали су незабележени.
Намера овог рада је да детаљно анализира погребни ритуал краља Пе
тра I Карађорђевића. С обзиром да је предмет истраживања погребна по
ворка која се кретала у јасно одређеном просторно-временском континууму,
основни концепт на којем се заснива ово истраживање је концепт простор
ног понашања па оно, поред јавног понашања људи приликом кретања кроз
град, односно, динамичког аспекта, укључује и заузимање простора, тач
није, статички аспект њиховог јавног понашања. Другим речима, задатак
је уочавање статичких и динамичких догађаја, а у оквиру њих разматрање
аналитичких одредница времена и места (простора) одржавања ритуала, по
том учесника ритуала и артефаката, односно материјалног инвентара који је
у ритуалу коришћен. У исто време, догађај је посматран као временски и
просторно добро дефинисана колективна активност која је организована с
одређеним поводом.
Када говорим о просторној категорији имам у виду, пре свега, концепт
материјализације појединих градских целина. Материјализација града је
кључна приликом тумачења симболике простора, улица и објеката који су у
ритуалу коришћени, а које посматрам двојако: из визуре њихове свакоднев
не употребе и из визуре њихове употребе у ритуалу. Симболика простора
уткана је у историјско поимање одређених градских простора и трансформа
цију тих простора под дејством ритуала. У том смислу, говорећи о материја
лизацији града, Луис Мамфорд у књизи Град у хисторији наглашава да се „у
ритму живота града непрестано измењују материјализација и одуховљење:
чврсте творевине у људској свијести попримају симболичка значења и ује
дињују онога који спознаје с оним што спознаје; с друге стране, субјективне
слике, идеје и институције само дјеломично обликоване када су први пут
изражене, попримају материјалне атрибуте у видљивим структурама“.
страницама ратног дневника. Петар I Карађорђевић „Ратни дневник 1915–1916», Београд,
1984. Бранко Петрановић је први том свог капиталног дела Историја Југославије посветио
периоду краљевине. Б. Петрановић, Историја Југославије 1918–1988, Краљевина Југославија 1914–1941, Нолит, Београд, 1988. Види још: Љ. Димић, Културна политика у Краљевини
Југославији, Београд, 1999; Д. Суботић, Краљ Петар I Карађорђевић и институција уставне (парламентарне) монархије у Србији (1903–1914), Српска политичка мисао, 1, Београд,
1995, 7–25.

У студији Просторно понашање у Дубровнику овакво схватање нарочито је употребљено у поглављима о простору друштвеног догађања (Поглавље X – Простор друштвеног
догађања: Страдун као корзо) и простору религијског догађања (Поглавље XI – Простор
религијског догађања: град у прослави св. Влаха). В. Вучинић, Просторно понашање у Дубровнику, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999, 195–245.

Уважавам сугестију проф. др Весне Вучинић да је термин артефакт превазиђен те да је
адекватнији термин материјални (обредни) инвентар, те ћу исти у даљем тексту у том смислу
користити.

В. Вучинић, 195.

Л. Мамфорд, Град у хисторији, Напријед, Загреб, 1968, 126.
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Истовремено, у циљу свеобухватнијих резултата, ритуал ћу поставити
у контекстуалну перспективу. Основна идеја је да догађаји не смеју остати
деконтекстуализовани, већ се морају довести у везу са окружујућом реално
шћу. Историчар Дејвид Канадин наглашава да „церемоније, као и уметничка
дела или дела политичке теорије, не могу бити тумачене само у оквиру њи
хове унутрашње структуре, indépendant de tout sujet, de tout objet, et de tout
contexte“. Тако посматрана сахрана краља своје коначно значење добија тек
након уткивања у целокупан историјски, социјални, политички и економски
миље.
Савремена антрополошка мисао наглашава комуникацијску функцију
ритуала чији је циљ преношење друштвене поруке. Према дефиницији, сва
ка ритуална активност састоји се од низа симбола који могу бити предмети,
радње, догађаји, односно, свака од њих има своју визуелну, вербалну, про
сторну и временску димензију, које се испољавају истовремено и кондензу
ју у јединствен доживљај. Самим тим, тумачење овог погребног ритуала
резултираће уочавањем поруке коју је преносио.

Краљева смрт и сахрана
Министарски савет је 16. августа 1921. године објавио прокламацију
народу Краљевине СХС да је краљ Петар I Карађорђевић после дуге боле
сти преминуо. Након завршеног протокола о краљевој смрти, вајар Ђорђе
Јовановић направио је посмртну маску краља. Потом је тело балсамовано и
одевено у походну униформу ђенерала српске војске.
Сутрадан је тело пренето у Саборну цркву. Читава унутрашњост цркве
била је обложена црнином. На средини цркве, на катафалку украшеном др
жавним и народним тробојкама, постављен је саркофаг са краљевим телом.
Око катафалка су богато украшени балдахини с тешким завесама, раско

Д. Канадин, Контекст, извођење и значење ритуала: Британска монархија и „измишљање традиције», ц. 1820–1977; у: Е. Хобсбаум, Т. Рејнџер (ур.), Измишљање традиције, Библиотека XX век, Београд, 2002, 154. Курзив оригиналан.
�
V. Turner, Symbols in Ndemby Ritual, The Forest of Symbols, Leiden, 1967, 19–28. На исти
начин и Дејвид Покок (David Pocock) истиче да су ритуалне радње (ritual acts) засноване на
теоријама симболичке асоцијације или историјског оживљавања, за разлику од правих радњи
(real acts) које су сврсисходне акције засноване на теоријама материјалне каузалности. D. Pocock, Understanding Social Anthropology, Hodder & Stoughton, London, 1975, 169. Нав. према:
В. Вучинић, 196.

Детаљан опис припрема за сахрану и самог погреба изведена је на основу анализе дневне штампе, односно листа Политика. Примерци дневног листа Политика чувају се у Фонду
периодике Народне библиотеке Србије у Београду и у Фонду периодике Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.
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шним чирацима и кандилима. Крај ковчега је постављен одред војника са
четири гардијска официра.
Формиран је Државни одбор за сахрану краља, који је добио задатак да
направи дневни програм сахране:
1. „Смрт Њ. В. Краља објављује се у престоници топовским пуцњима
на свака четврт часа од 6-18 часова од смрти па све до поласка воза
за Тополу. Такође ће звонити звона у црквама на сваки сат по пет ми
нута од 6-18 часова за време до сахране.
2. Општа народна жалост почиње 17. августа 1921. године.
3. У Саборној цркви ће бити изложени посмртни остаци од 18.08. до
21.08. У почасној стражи узеће учешћа све команде, надлештва и
установе београдског гарнизона.
4. У цркви ће бити слободан приступ народу све време од 18.08-21.08.
5. 22.08. ће тело Краља Петра по завршеном опелу бити свечано прене
то из Саборне цркве на железничку станицу, одатле возом до Младе
новца и аутомобилом за Тополу где ће бити сахрањено у породичној
гробници“.10
Направљен је распоред погреба. После заупокојене литургије у Сабор
ној цркви 22. августа почиње свечано опело. Прописана је и свечана одећа
пригодна за ову прилику: фрак са декорацијама или народно одело; за офи
цире – свечано одело са свим декорацијама.11 Поводом краљеве смрти у Бе
ограду су обележени црнином „сви јавни локали, државна надлештва, све
радње у чаршији и све приватне куће“.12
На седници Народне скупштине одржаној 20. августа, др Иван Рибар,
председник Скупштине предложио је да краљ Петар, због своје борбе за
ослобођење Јужних Словена и њихово уједињење, добије назив “Велики
краљ ослободитељ и ујединитељ“.13
Истог дана у Београд је стигао Дворски воз са члановима краљеве по
родице. У њему су били кнегиња Јелена и кнежеви Арсен и Павле. Они
су наредног дана присуствовали свечаном помену у Саборној цркви у коме
је чинодејствовао патријарх српски господин Димитрије. Потом су прису
ствовали затварању ковчега са краљевим посмртним остацима претходно
прегледаним од стране др Миловановића. Након што је дрвени поклопац
причвршћен завртњима, кључ за њихово затварање предат је на чување Ми

Политика, Београд, 19.08.1921.
Политика, 17.08.1921.
11
Политика, Београд, 18.08.1921.
12
Политика, Београд, 19.08.1921.
13
Текст говора у: Стенографске белешке Народне скупштине Краљевине СХС. Ванредни
сазив од 2. јуна до 20. октобра 1921. (Београд 1921), 101-103. АЈ, Ф38-100-235. Наводим
усмену сугестију проф. др Љубодрага Димића који подсећа да је краљ назив „Ослободитељ
Косова“ понео још 1913. године након ослобођења Косова и Метохије и припајања те територије Краљевини Србији.
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лану Ненадићу, управнику Краљевог двора.14 Исте вечери су на Краљевски
одар положени знаци краљевског достојанства: круна, скиптар, јабука, стег
и сабља.15
Распоред почасне страже за 20. август у Саборној цркви био је следећи:
„од два часа после подне до три часа Краљев одар чувају инвалиди, од 3 до
4 усташи из 1875.16, од 4 до 5 четници у четничком оделу, од 5 до 7 маринци.
Поред њих Краљев одар ће чувати и питомци Војне академије и резервни
официри“.17
На дан сахране, 22. августа у 7.15 часова почело је опело које је служио
Патријарх са епископима. Са десне стране ковчега стајали су кнегиња Јеле
на, краљевић Ђорђе, кнез Арсен и кнез Павле, рођаци и Влада.18 Свештен
ство је стајало у олтару и испред њега, док су испред леве певнице стали
дипломатски кор и стране мисије. По завршетку опела краљево тело изне
ло је из цркве дванаест Краљевих гардиста. Ковчег су ставили на лафет са
Солунског фронта, покривен црвеном свилом.19 На предњој кари лафета је
положен венац војске и морнарице. Спровод се кретао од Саборне цркве ка
железничкој станици по унапред утврђеном редоследу и плану: улицама кра
ља Петра, кнеза Михаила, краља Милана, Милоша Великог, Немањином.
Од Саборне цркве до железничке станице краљеве посмртне остатке спреда
је вукло конопцима, увијеним у тробојке, шездесет пешачких гардиста, а по
зади придржавало четрдесет коњичких гардиста.20
На челу спровода пред крстом и кољивом, јахало је осам коњаника из
Коњичког пука Краљеве гарде, са исуканим сабљама. После крста и кољи
14
Протокол о затварању ковчега са Телом Блаженопочившег Петра Великог Краља Ослободиоца, Београд, 21.08.1921. године у Саборној цркви. Политик�a, 22.08.1921.
15
Политика, Београд, 21.08.1921.
16
Крајишки устаници који су у лето 1875. године у Босни и Херцеговини подигли тзв.
Невесињску буну против Турака називали су се усташима. Заједно са њима, ратовао је и
краљ Петар I Карађорђевић, под псеудонимом војвода Петар Мркоњић. Устанике је помагао
пружајући им финансијску подршку, набављајући оружје и организујући борце у складу са
савременом војном организацијом. О наведеном више видети у: Д. Живојиновић, Петар I
Карађорђевић, Живот и дело у изгнанству..., 47.
17
Политика, Београд, 21.08.1921.
18
Према сведочењу ђенерала Хаџића, који је краљеве последње тренутке и смрт описао у
писму министру Двора, Драгомиру Јанковићу, у тренутку краљеве смрти ниједно од његове
деце није било присутно. Краљевић Ђорђе је у краљеву собу ушао пет минута после краљеве
смрти. Александар је у Паризу био на лечењу тако да није присуствовао ни очевој сахрани.
Хаџић Јанковићу, Београд, 20.08.1921. Хартије В. Јовановића-Марамбоа, кутија VII,
�����������
АС. У
дневном листу Политик�a од 22.08.1921. објављена је Краљева прокламација народу поводом
смрти краља Петра.
19
Лафет је учествовао у свим борбама и био на положајима око Росне, Бањице, на Горничеву, на Совичкој коси, на чукама, на коти 1318, а пред саму офанзиву налазио се на положају
Шапке код села Будимираца у Првој Армији. У налету наших трупа лафет је победнички стигао до Суботице. Са њега је за време рата испаљено 16000 топовских метака, а поред њега је
погинуло 6 тобџија. Одлучено је да ће, после погреба лафет бити предат на чување Народном
музеју. Политика, Београд, 21.08.1921.
20
Исто.
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ва, које су носили питомци Војне академије, низали су се одреди војске.21
Краљевог коња водила су два гардијска официра. Иза њих су венци, певач
ка друштва, свештенство свих вероисповести, потом лафет са телом њ. в.
Краља који води краљева гарда. Око лафета су ишли краљеви ађутанти и
ордонанси, почасни ађутанти и краљева цивилна кућа. За њима чланови кра
љевог Дома22, специјалне мисије страних дворова и држава, краљева влада,
дипломатски кор, председништво Народне скупштине и народни послани
ци, бивши председници влада, министри, банови и бивши председници по
крајинских влада. Следили су их „наши представници код страних држава,
садашњи и бивши председник државног савета, Касације, Главне контроле,
Апелације, Ђенералитет и Адмиралитет, Академија наука и ректори Универ
зитета и технике, државни саветници, гувернер Народне банке, покрајински
намесници и помоћници министара, носиоци Карађорђеве звезде23, пред
ставници београдске општине, покрајинских градова, округа и жупанија,
директори и начелници министарстава, чланови виших судова и главне кон
троле, професори универзитета и технике, председници првостепених судо
ва, све остало више чиновништво. За њима су корпорације и изасланства из
народа, официрски кор (активни и резервни официри), грађанство и одред
војске. Знаке краљевог достојанства носили су највиши војни заповедници:
круну-ђенерал Милутиновић, скиптар-ђенерал Милан Туцаковић, јабуку-ђе
нерал Светомир Матић, стег-контраадмирал Виктор Викерхаузер, а сабљунаредник Краљеве гарде Мијат Младеновић“.24
У Политици од 23.08.1921. године остало је забележено да су, по дола
ску на железничку станицу „ковчег кроз дворску чекаоницу пронели Ђенера
литет и Адмиралитет и унели га у воз. Тело су пратили: чланови Краљевог
дома, Краљева влада, Њ. Светост Патријарх са четири архијереја и четири
свештеника, председништво Народне скупштине, војна и цивилна кућа Кра
љева. У вагону обложеном црнином, почасна стража крај ковчега саставље
на је од четири коњичка официра. Врата су обложена државном тробојком.
На перону су биле постројене обе чете Краљеве гарде са заставама као и иза
сланства братске чешке војске“.25
21
На челу је фанфарска музика коњичког пука Краљеве гарде, а за њом музика Краљеве гарде. За њима командант погреба, војвода Степа Степановић са штабом, један ескадрон Коњичког пука Краљеве гарде. Потом заставе коњичких и пешадијских пукова из целе
краљевине, по четири у реду, за сваким редом по једна десетина војника. Иза њих чета ратних инвалида и чета пешадијског пука Краљеве гарде. Политика, Београд, 22.08.1921.
22
Краљевић Ђорђе стајао је са десне стране, у средини је била кнегиња Јелена, а лево од
ње кнез Арсен. Иза њих стајао је кнез Павле. Исто.
23
У носиоце Карађорђеве звезде убрајају се сви активни, резервни и пензионисани официри наше и страних војски који су одликовани орденом Карађорђеве звезде са мачевима
или без мачева, а носе униформу. Са њима су заједно и они који су одликовани златним или
сребрним орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Исто.
24
Мијату Младеновићу је, као простом војнику, 1914. године на Церу, сам краљ Петар
прикачио на груди златну медаљу за храброст. Исто.
��
Политика, 23.08.1921.
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Воз је пошао у 10.30 часова. За време опела, спровода и поласка воза из
Београда монитори са Саве одали су три поздрава од по 21 топовског метка.
Авиони су пратили спровод од Београда до Младеновца и даље до Опленца.
Железничке станице у Топчидеру, Раковици, Кијеву, Рипњу и Раљи биле су
обавијене црним драперијама, а дуж пруге, окупљени народ је поздрављао
краљев ковчег: деца са китама босиљка; народ, гологлав, у свечаном оделу,
са венцима. У станици у Ђуринцима био је постављен импозантан славолук
од цвећа са натписом „Слава Петру Великом“.
Воз је на младеновачку железничку станицу стигао око 13 часова. Након
што су дворски часници пренели ковчег до аутомобила украшеног тробојка
ма и цвећем спровод је кренуо ка Тополи и Опленцу. У 15.30 часова били су
пред Краљевом задужбином. Док је војска одавала почаст, ковчег је у цркву
унело двадесет старијих Шумадинаца. Након кратког помена, у 17.30 часова
„двадесет младих Шумадинаца положило је тело блаженопочившег Краља
у гробницу. У истом тренутку, поред почасне паљбе на Опленцу, испаљен је
по 21 топовски метак у Београду, Загребу, Љубљани, Сарајеву, Сплиту, Ско
пљу, Цетињу и Новом Саду, као и са свих бродова наше ратне морнарице у
Јадранском мору, на Дунаву и Сави“.26

Контекст одигравања ритуала
Према Дејвиду Канадину, основни проблем текстуалног приступа у ан
тропологији је фокусирање на пуко тумачење текста, а не и контекста. Тума
чећи британски ритуал сахране краља и његова значења Канадин је сличан
недостатак слуха за контекстуализацију културних форми приметио и код
својих колега историчара и социолога који су значења ритуала изводили из
суштински деконтекстуализоване анализе самог ритуала.27 Околности неког
догађаја су те које диктирају значења па је у одређеним контекстуалним
оквирима могуће уочавање једног значења, док с делимично или потпуно
Политика, Београд, 18.08.1921.
Д. Канадин, 154. Сличан приступ заступају научници који припадају историји структуре, дисциплини оформљеној средином 20. века. Они се у својим анализама усредсређују
на проучавање структура као трајних феномена, за разлику од догађаја као садржаја подложних брзим променама. Носиоци овог усмерења налазили су се у оквирима француске
броделовске школе и немачке структурноисторијске струје (Фире, Кока). Види: Ф. Бродел,
Списи о историји, Српска књижевна задруга, Београд, 1992; Ф. Фире, Радионица историје,
З. Стојановић, Нови Сад, 1994; J. Кока, О историјској науци – огледи, Српска књижевна
задруга, Београд, 1994. Утицај структура на личност анализирали су Диркем, Вебер, Ранке,
Буркхарт. Код нас исцрпан преглед ових односа, односно анализу личне власти од античког
до савременог доба даје Тодор Куљић. Види: Т. Куљић, Облици личне власти, Институт за
политичке студије, Београд, 1994.
26
27
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промењеном природом контекста исти догађај добија ново значење. Стога
је за откривање значења потребна „подробна“, а не „груба“ дескрипција.28
Другим речима, прецизно и детаљно мапирање догађаја у историјском кон
тексту у којем је он заправо извођен.
Како би се сахрана краља Петра I Карађорђевића сагледала у правом
контексту, указаћемо на значајне догађе који су обележили историју нове
државе Краљевине СХС, и време непосредно пре краљевог упокојења. Тро
имена краљевина проглашена 1. децембра 1918. године, од стране великих
сила колективно призната Версајским уговором 28. јуна 1919. године, побе
дама у Првом светском рату под командом регента Александра обезбедила
је себи углед међу европским и светским силама. После слома великих импе
рија, немачке, османлијске, руске и аустроугарске, Француска је, као најјача
континентална војна сила, постала значајан фактор на Балкану и у том делу
средње Европе. Стрепећи од продора совјетских идеја на запад, немачке ин
филтрације ка истоку, као и од евентуалних претензија Хабзбурговаца, све
срдно је подржавала и усмеравала политику младе Краљевине.
Блиски по језику, са два писма и три вере, народи који су 1918. године
ушли у састав Краљевине били су различити и по својим историјским, др
жавно-правним и културним традицијама. Близу 12 милиона становника29
етнички и конфесионално нехомогених, неједнако економски развијених, по
реклом из различитих аграрних режима, живело је под паролом „потпуног
и неразрушивог народног јединства Срба-Хрвата-Словенаца“30 у економски
и привредно неразвијеној земљи. На политичком плану, неслагање владају
ћих структура и опозиције било је толико да је чак и изгласавање будућег
Устава Краљевине доведено у питање. Иако је опозиција бојкотовала посту
пак доношења Устава он је, незнатном већином, изгласан 28. јуна 1921. го
дине.31 Видовданским уставом Краљевина СХС је дефинисана као уставна,
парламентарна и наследна монархија у којој су законодавну власт заједнич
ки вршили владар и Народна скупштина. Kаснија пракса је, међутим, пока
зала огроман раскорак. Краљ Александар је имао далеко већа овлашћења са
правом да сазове и распусти скупштину, сруши Владу и састави нову, што је
C. Geertz, The Interpretation of Cultures, London, 1975, 14.
Према попису из 1921. године било је 11.984.919 становника. Б. Петрановић, Историја
Југославије 1918-1978, друго издање, Нолит, Београд, 1981, 29.
30
Исто, 22.
31
Скупштинске клупе напустили су представници Народног клуба, Комунистичке партије Југославије и Југословенског клуба. Највећи допринос изгласавању Устава дала је Демократска странка која је својом шароликом националном структуром доприносила изгледу,
нарочито у страној јавности, да је Устав прихваћен од представника скоро свих југословенских народа. Изгласавању Устава, са друге стране, допринело је поткупљивање чланова
Југословенске муслиманске организације (ЈМО) која је заузврат добила уступке у погледу
школске и верске аутономије, судства и функција у апарату власти. За подршку Уставу са 11
посланичких гласова награђени су „праведном накнадом“ чланови Џемијета, Муслиманског
посланичког клуба са територије Македоније, Санџака и Косова и Метохије, велепоседници
којима је у тим областима одузета земља. Исто, 53–54.
��
29
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обично и чињено на самом двору, уместо у скупштинским клупама, нарочи
то у периоду од 1921 до 1929. године.32
Управо су 1921. годину, годину краљеве смрти, обележила веома значај
на дефинисања државне територије. Закључени су Протоколи о граници са
Румунијом у темишварском крају, а завршено је и разграничење са Мађар
ском. Због упада албанских чета преко границе мобилизоване су погранич
не трупе. Размењене су ратификације Рапалског уговора између Италије и
Краљевине СХС којима су, под француским и енглеским дипломатским при
тиском, а по Краљевину неповољно, решена спорна територијална и погра
нична питања.33 Истовремено се радило на јачању војне сарадње, нарочито
са Чехословачком Републиком и Румунијом па је склопљен низ билатерал
них одбрамбених уговора, чији је превасходни циљ био очување версајског
поретка. Сарадњу ових земаља нарочито је подржавала Француска, обезбе
ђујући тако свој утицај у региону. Одбрамбене конвенције биле су директно
уперене против Мађарске и Аустрије, односно покушаја да се створи нова
подунавска федерација под хабзбуршким троном. Све три државе припада
ле су и тзв. „санитарном кордону“ који је европска буржоазија образовала
против СССР-а „да би се заштитила од ширења социјалне револуције, као и
против покушаја новог немачког продора у средњу Европу и Балкан“.34
Стабилно вођство регента Александра гарантовало је да ће Краљевина
бити фактор мира у, иначе, усталасаном региону. Подршка великих сила,
нарочито Француске, била је обезбеђена, мада увек условљена потребама
њихове спољне политике. Та подршка углавном се кретала у правцу финан
сијских и економских стимулација неопходних за обнову земље након рата
и њен даљи развој. Иако изузетно уважаван, нарочито после заједничког
повлачења с народом и војском преко Албаније, стари краљ Петар у свести
народа није био присутан толико као престолонаследник Александар. Стар
и политички неактиван, Петар је 1921. године био само фигура некада по
носног владара. Свакако да је његова смрт била значајан догађај у земљи,
али она није била катализатор политичких потреса нити је оставила вакуум
на краљевом трону; наследник је одавно био дефинисан.35 Погреб краља
32
Исто, 76. О таквој парламентарној пракси која је у историји остала забележена као
„псеудопарламентаризам“ довољно говори податак да се у Краљевини сменило 39 влада, а
да ниједна скупштина (изабрана 1921–1929. године) није испунила четворогодишњи мандат.
Исто, 78.
33
Модерна српска држава 1804–2004, Хронологија, Историјски архив Србије, Љ. Димић
и други (редактори и аутори), Публикум, 2004, 201–203.
34
Одбрамбена конвенција између Краљевине СХС и Чехословачке закључена је 14. августа 1920. године, а исти уговор између Чехословачке и Румуније склопљен је 23. априла 1921.
године, док је између Краљевине СХС и Румуније склопљен 7. јуна 1921. године. Чехословачко-румунска војна конвенција потписана је 2. јула 1921. године, а чехословачко-југословенска 1. августа 1921. Б. Петрановић, 47.
35
Британски посланик Јанг описао је дешавања поводом смрти краља Петра: “Не може
се рећи да је смрт краља Петра, који је већ дуго времена нестао из видика својих поданика,
изазвала неке јаке емоције. Свет се више интересује за здравље новог краља, а питање
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Петра одигравао се у релативно мирнодопском политичком мизансцену, ње
гова смрт није доводила опстанак земље у питање. Континуитет династије
био је осигуран – иза њега је остала да влада чврста рука краља Александра
овенчаног ратним успесима.

Динамички догађаји
У категорију динамичких догађаја спадају сви они догађаји у којима
доминира динамичко просторно понашање. Другим речима, то су све оне
активности које подразумевају формирање и кретање поворке у Београду
као и формирање и кретање поворке до комплекса задужбине на Опленцу.
То су догађаји који су се одигравали у отвореном јавном простору. Њих по
сматрам с обзиром на просторне оквире, време одигравања, учеснике и ма
теријални инвентар који је коришћен.
У оквирима јавног градског отвореног простора поворка се кретала
главним градским улицама, односно, у оквирима ужег градског језгра, од
Саборне цркве до железничке станице. Путања кретања обухватала је следе
ће улице: Саборна црква – краља Петра – кнеза Михаила – краља Милана
– Милоша Великог – Немањина – железничка станица. Историјат и функци
је набројаних улица биће укратко изложене.
Улица кнеза Михаила данас представља пешачку зону у главном град
ском језгру.36 Након заузимања Београда 1521. године, када се насељавају на
источној дунавској страни града, Турци су на месту Кнез-Михаилове улице
направили гробље. Две стотине година касније нови освајачи, Аустријанци
уочавају потенцијал ове улице након чега је и први пут трасирају. Простор
испод и око Кнез-Михаилове, српски становници, који су у турско време на
сељавали западну страну града, његов савски део, такође су препознавали
као значајан за свој културни идентитет. У наредних стотину година управо
на том простору Срби су подигли јавне објекте и институције националне
културе: Саборну цркву, Патријаршију, Конак кнегиње Љубице, Велику шко
лу, Академију наука. Након што је 1867. године Емилијан Јосимовић изра
дио регулациони план Београда, улица је коначно добила своју физиономију
и садржај, а 1870. године одлуком Управе града, и име. У њој се настањују
најбогатије породице, истакнути београдски трговци и политичари. Поред
наслеђа налази се у главама свих.“ Јанг Керзону, Београд, 25.08.1921.Ф.О.371, вол. 6208.
ПРО.
36
О стратешком положају Кнез-Михаилове улице, кроз њено дефинисање као градског
корза, о њеним друштвеним функцијама, форми, структури и симболици писале су Весна
Вучинић и Смиљана Антонијевић у раду Друштвена функција и симболика Београдског корза у Краљевини Југославији (1918–1941), ГЕИ САНУ 47, Београд, 1998, 85–102.
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функције културног средишта града, од тада постаје и пословно и админи
стративно језгро града, што је остала и до данашњих дана.37
Остале улице којима се поворка кретала, Краља Милана, Милоша Ве
ликог (Кнеза Милоша) и Немањина, данас су пулсирајуће саобраћајне зоне.
Оне чине урбано ткиво и по фреквентности спадају у најпрометније улице
у центру града. То су главне градске артерије, а њихова свакодневна употре
ба има, с једне стране сврху олакшавања кретања градом, а с друге стране,
функцију повезивања строгог центра града с околним градским насељима.38
Неке од ових улица (Кнеза Милоша, Немањина) и током процеса формира
ња урбаног Београда имале су функцију важних саобраћајница. Изузетан
стратешки положај, поред Кнез-Михаилове улице, а као њен просторни про
дужетак, имале су Теразије и Улица краља Милана. То су први урбанисти
Београда уочили још средином 19. века, када се ове улице издвајају као нови
пословни, друштвени и трговачки центар града. На Теразијама су се већ та
да груписале „око Кнежеве палате (...) најглавније нове грађевине (...) скоро
сва министарства и важније административне и војне установе“.39 Говоре
ћи о политичком значају тог дела тадашњег Београда, Владимир Карић је
забележио да се „у улици Кнеза Милана находи краљев двор; тамо или у
непосредној близини находе се сва министарства и многа виша државна над
лештва и посланства страних држава.“40
На основу описа кретања погребне поворке у оквирима Београда закљу
чак је да је, у улицама које се користе за аутомобилски саобраћај, он био
обустављен чиме су оне привремено затваране за саобраћај. Специјалним
наредбама било је дефинисано трајање тог посебног стања: оно је обично
отпочињало крајем дана уочи погреба и завршавало се на дан погреба неко
лико сати након проласка поворке. Не само да је у тим улицама саобраћај
био обустављен, већ су из њих и сва возила морала бити уклоњена ради не
сметаног кретања поворке. Ове улице су због обављања ритуала доживеле
37
Историја Београда 2, ур. Васа Чубриловић, Просвета, Београд, 1974, 299–311. Важност Кнез Михаилове улице истакнута је 2007. године на традиционалној манифестацији
Дани Београда одржаној 16–19. априла. Идеја манифестације је била да се, синтетисањем
историјских података о граду, као и путем научних и уметничких перформанса, подсети на
историјски значај једне од најстаријих градских улица која је, за ту прилику, представљала
централну зону догађања. Четвородневни happening био је изузетно посећен што је још једно
сведочанство препознавања значаја Кнез-Михаилове улице.
38
Анализирајући првомајске поворке у Београду у периоду од 1893. до 1914. године о
симболичкој употреби ових улица писао је Предраг Шарчевић. Он наводи да су првомајске
поворке најчешће кретале од Малог Калемегдана, „бирајући пут кроз најпрометније градске улице града као и кроз оне у којима су смештени центри административне и политичке
моћи.“ П. Шарчевић, Првомајске прославе у Београду (1893–1914)-празник и политика, Токови 1/90, Београд, 1990, 80. Тај податак потврђује се и у другом тому „Историје Београда“.
Историја Београда 2, 300.
39
Исто, 310.
40
В. Карић, Србија, опис земље, народа и државе, Култура, Београд, Православна реч,
Нови Сад, 1977, 668.
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трансформацију своје функције и од активних саобраћајница постале пешач
ке зоне.
Након што је погребна поворка напустила оквире Београда наставила
је кретање до своје крајње дестинације. Та фаза кретања поворке изван Бео
града започињала је од тренутка изношења ковчега из воза на железничкој
станици у Младеновцу и трајала је до доласка поворке испред задужбине
на Опленцу и уношења ковчега у цркву. Након доласка у Младеновац, по
ворка се кретала колима регионалним путем Младеновац-Топола и даље ка
Опленцу.
Поред јасне просторне дефинисаности ритуала уочава се и строга вре
менска форма. Пошто се радило о сахрани државника највишег ранга сат
ница је била установљена посебним наредбама и од ње није смело да буде
одступања. Протоколом је било одређено време почетка ритуала, као и ње
гов завршетак. Динамички догађаји одигравали су се у две средишње етапе,
између статичких догађаја. Поворка је из Саборне цркве кренула у раним ју
тарњим часовима (око 8 часова) и на железничку станицу је стигла око 10,30
часова. Темпо кретања градом био је свечан, наглашено спор, уједначеног
ритма, одвијао се без заустављања или успоравања. Након што је око 13 ча
сова воз с ковчегом стигао у Младеновац, кретање поворке се наставило са
изразито динамичким карактером. Кретала се без заустављања да би испред
задужбине била око 15,30 часова.
Учеснике ритуала посматраћемо кроз следеће две активности: за вре
ме кретања улицама Београда и током кретања до комплекса задужбине на
Опленцу. Након што је одржано опело у Саборној цркви, ковчег са телом
краља изнет је из цркве чиме је започело кретање поворке, односно динамич
ки догађаји. Значајан чин ношења ковчега до лафета поверен је одабраним
појединцима, краљевим гардистима. Исто тако, током кретања поворке, пе
шачки и коњички гардисти ишли су испред и иза лафета. Знаке краљевог
достојанства, као симболе највише власти у монархији, носили су највиши
војни заповедници, војни генерали. Једино је сабљу Петра I Карађорђеви
ћа понео „некада обичан војник одликован за храброст лично од краља“.41
Припадници војних јединица, носили су заставе и камионима организовано
преносили венце које су такође носили гардисти. Питомци Војне академи
је носили су крст и кољиво. Краљевог коња водили су гардијски официри.
Ковчег су све време пратили припадници највишег државног и војног врха,
свештенство свих вероисповести, краљеви ађутанти и ордонанси, дипломат
ски кор, представници најзначајнијих културних, економских и политичких
организација. Након доласка воза у Младеновац ковчег су изнели дворски
часници и пренели га на камион, док су пред задужбином ковчег преузели
шумадијски сељаци који су га и унели у цркву.
41
Тај војник био је Мијат Младеновић коме је, као простом војнику, 1914. године на
Церу, сам краљ Петар прикачио на груди златну медаљу за храброст. Политика, Београд,
22.08.1921.
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У овој категорији активности значајно је уочити и улогу посматрача.
Окупљени народ стајао је на тротоарима приликом проласка поворке ули
цама Београда као и дуж пута Младеновац – Опленац. Таква „публика“ је
својим пасивним учествовањем у ритуалу давала јавни карактер сахрани и
чинила њен својеврстан декор.
Може се извести закључак да су у динамичким фазама ритуала значај
ну улогу имали појединци и групе који припадају, пре свега, војном миљеу.
Истакнута улога припала је и појединцима из широког спектра функција у
државној служби, од чланова Владе до нижих државних службеника. Тај по
датак је сасвим јасан када имамо у виду да је у Краљевини СХС јединство
војног и државног врха било персонификовано у њеном владару. Монарх је
у својој личности сједињавао функције државног вође и врховног војног ко
манданта. Чињеницу да је краљеву сабљу понео обичан војник, као и да су
шумадијски сељаци пред задужбином понели краљев ковчег можемо проту
мачити веома отвореном наклоношћу краља ка народу и сељацима. С једне
стране, краљ, дуго изгнаник из земље, био је жељан живота у домовини.
Истовремено, ценио је слободарски дух сељака у Србији у којој је на почет
ку 20. века управо та категорија представљала већину становништва.42 Кроз
историју оно је, дизањем бројних устанака и пожртвованим учествовањем у
ратовима, „давало главну снагу оним процесима који су од Србије створили
модерну националну државу“.43 С друге стране, народ у краљу није видео
недодирљивог монарха већ је препознао свог саборца, „краља са воловских
кола (...) из династије Карађорђевић коју је засновао човек са села“.44 У том
духу говорио је и председник Народне скупштине, г. Иван Рибар, рекавши
да „краљ Петар није само волео и поштовао свој народ, већ га је и разумео
и познавао тачно његове потребе. Нарочито је разумео потребе сељачког
света (...) Он је од првог дана своје владавине па до краја био уставан и пар
ламентаран владалац створивши између себе и народа потпуну хармонију
и солидарност (...) Био је за цело време своје владавине краљ по вољи наро
да“.45
Од материјалног инвентара коришћеног у овим фазама ритуала може
мо издвојити краљеве регалије, ордење, заставе, венце, крст, кољиво, цвеће.
У динамичком делу ритуала ови предмети су ношени и приликом кретања
поворке у Београду и даље ка задужбини. У краљеве регалије убрајамо кра
љеву круну, мач, стег и јабуку. Оне најдиректније асоцирају на монархију,
јер су то најочигледнији симболи врховне краљеве власти. Њиховим јавним
излагањем, као и излагањем ордења, истицао се ранг покојника и указивало
на значај његове функције. Домаће ордење добијало се за изузетне заслуге у
Сељаштво је чинило чак 76% од укупне популације.
С. Наумовић, Српско село и сељак: између националног и страначког симбола, ГЕИ
САНУ 44, Београд, 1995, 117.
44
Исто.
45
Политика, 21.08.1921.
42
43
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борбама или за храброст исказану у рату, док су инострани ордени углавном
били израз пријатељских тенденција страних влада. Ордење је спадало у
обавезан део сценографије у погребном ритуалу и јасно је имплицирало кра
љев ангажман у рату. Експлицитно излагање ордења имало је функцију да, и
у часу највеће жалости, окупљене подсети на његове изузетне ратне успехе
и заслуге.46 Заставе се, према њиховом карактеру, могу разврстати на др
жавне, војне (заставе различитих родова војске) и ратне (домаће и стране).
Њихова функција је увек друштвена комуникација. Државна тробојка која
је покривала ковчег јасно је указивала на високи државни статус покојника.
Учешће војних и ратних застава може се такође интерпретирати у светлу
краљевог ратног осведочавања путем непосредног учествовања у ратним
операцијама и функцијом врховног војног команданта. Венце су на погреб
доносили домаћи и инострани званичници. Због своје бројности, углавном
су били превожени камионима.47 Једини венац који је био постављен не
посредно испред ковчега, на топовској кари, је венац војске и морнарице.
Значај и значење крста48 и кољива49 као обавезног реквизита у погребном
обреду, и симболика босиљка, којим је окупљени народ током проласка за
сипао поворку50 јасан је када се имају у виду тумачења истраживача српске
народне религије.

46
Након балканских ратова 1912–1913. године, када су Србији припојене јужне територије, краљ Петар слављен је као ослободилац Косова.
47
Камиони којима су превожени венци увек су се, у погребној колони, налазили на зачељу. Сврха таквог распореда била је да штите постојећи поредак у колони од налета маса.
Наиме, окупљени народ се прикључивао колони по њеном проласку и постојала је опасност
да се темпо кретања поворке наруши. Камиони су регулисали близину масе самој колони и
брзину њиховог кретања.
48
Крст је у српској народној религији третиран као моћан апотропејон, чија је снага толико велика да је штитио појединца, читаво домаћинство или село. Иако се сматра да је тај
симбол много старији од хришћанства, он се ипак највише тумачи као симбол Христове вере.
Д. Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд, 1991, 112.
49
Кољиво (жито) је фигурирало као „мртвачко“ јело. Употреба кољива у погребном ритуалу била је уобичајена у погребном обреду и временски је припадала његовој завршној фази.
Послужујући се житом и ракијом, који су ношени до гроба, присутни би одасипали мало на
земљу, намењујући то покојнику. Циљ оваквих радњи био је заштита живих од покојника. Д.
Бандић, 257.
50
У српској народној религији босиљак је третиран као „божји цвет“. Веровало се да
„душа доброг и праведног човека мирише на босиљак“. Поред тога што је био чест део ритуалне сценографије у црквеним и народним култовима и у магијској пракси српског народа,
коришћен је и у мртвачком култу. Душан Бандић бележи да га је народ стављао у руке покојника и на његов одар, китио њиме надгробне крстове или га садио по гробовима. Д. Бандић,
57–59. У народном схватању босиљак је, дакле, асоцирао на праведност и доброту, особине
због којих је краљ био цењен и поштован у народу. Међутим, занимљив је податак да се ни
у једном извору који се односи на опис поворке поводом сахране краља Александра I 1934.
године која се, у својој завршној фази, кретала истим путем, не спомиње његова употреба.
Остаје питање да ли је таква пракса заиста изостала или је само остала незабележена.
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Статички догађаји
Сви они догађаји који су се одигравали у затвореном јасно дефинисаном
простору за коју је карактеристично одсуство кретања припадају категорији
статичких догађаја. У такве активности убрајам дешавања у Саборној цркви
(држање опела) и дешавања у задужбини на Опленцу (спуштање ковчега у
крипту). На исти начин као код категорије динамичких догађаја посматрам
статичке догађаје имајући у виду простор, време, учеснике и коришћени ма
теријални инвентар.
Пре свега, под појмом затвореног јавног простора подразумевам архи
тектонске објекте који су службеним протоколом били одређени за јавно
излагање тела. О материјализацији града путем објеката Луис Мамфорд ка
зује да она „упада у очи на сваком кораку док ходамо градом; зграде говоре
и дјелују ништа мање него људи који их наставају; у физичким творевинама
града живе и дјелују прошли догађаји, давно донесене одлуке“.51
Симболику јавног затвореног простора тумачим на примеру Саборне
цркве и Цркве Св. Ђорђа на Опленцу. Саборна црква је, у историјском пе
риоду о којем је овде реч, почетком 20. века, фигурирала као најзначајнији
црквени објекат православне вере. Први подаци о Саборној цркви на њеној
садашњој локацији датирају из 16. века. Вековима рушена од стране осваја
ча Београда, упорно је обнављана напорима српских верника и добротвора.
У свести српског народа доживљавана је као својеврстан симбол српске бор
бе против турске власти. Значајан чин нових, измењених српско-турских
односа после Једренског мира 1829. године представљало је постављање
звона на (старој) београдској саборној цркви. Звона је на цркви наместио Пе
тар Лазаревић, тада у звању варошког кнеза, а по наређењу кнеза Милоша.52
Потпуно је завршена 1845. године 8/21. новембра, на дан Светог Арханђела
Михаила.53
Црква Св. Ђорђа на Опленцу почела је да се гради убрзо по повратку
краља Петра у Србију. Краљ је први пут дошао у Тополу 13/26. јула 1903.
године.54 По угледу на европску задужбинарску традицију, краљ је желео да
својој отаџбини и будућим нараштајима подари велелепну цркву. Међутим,
њену бржу изградњу омела су два светска рата, пљачке и немаштина, тако
да је и сахрана самог краља 1921. године обављена у још увек недовршеном
објекту, да би коначан изглед, размештај појединих целина и њихов унутра
шњи распоред уобличио краљ Александар I 1925. године.55
Л. Мамфорд, 126.
Историја Београда 2, 92.
53
Податак преузет са званичне веб странице Саборне цркве, www.saborna-bgd.spc.co.yu
54
М. Недељковић, Задужбина краља Петра I, Задужбина краља Петра I, Топола-Опленац, 1997, 12.
55
Исто, 16.
51
52
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Званични протокол који је важио у случају погреба владара монарха,
налагао је да се, пошто се ради о државнику највишег ранга, погребни цере
монијал обави у објекту од нарочитог религијског значаја. Извођење цркве
ног обреда у граду у Саборној цркви и покоп у задужбини, у Цркви Светог
Ђорђа на Опленцу, на известан начин је изједначавао ове две богомоље. Пра
вославни црквени обред уз учествовање највишег по рангу православног
свештенства, на челу с патријархом, имао је улогу да учврсти статус српске
цркве као државне цркве, делимично нарушен уважавањем других верских
заједница, одредбама Видовданског устава. Инструментализацијом погреб
ног ритуала, црква је настојала да ојача и учврсти свој углед као главне наци
оналне институције, потенцирањем блискости са династијом.56
Временски посматрано, статички догађаји припадају почетним и завр
шним фазама ритуала. Опело у Саборној цркви држано је у раним јутарњим
сатима (7.15–8.00 часова), док су завршна дешавања одиграна у задужбини
касно послеподне (15.30–17.30 часова). Попут динамичких догађаја и деша
вања у статичком делу ритуала одвијала су се спорим свечаним темпом, без
прекида и одлагања, пратећи установљени протокол.
Као учесници ритуала у овим фазама истичу се чланови породице,
највише државно руководство (чланови владе, министри), војни врх (вој
но руководство, припадници гарде), страни посматрачи (дипломатски кор,
страни државници), као и припадници свештенства (патријарх, митропо
лити, епископи, ниже свештенство) и представници народа (грађанство,
посетиоци из других градова, сељаштво). Биће посматран само њихов про
сторни распоред у Саборној црви у Београду пошто подаци о истом у заду
жбини нису забележени. Да би се утврдила симболика уткана у просторни
положај учесника ритуала, ковчег с телом покојника биће посматран као
референтна тачка. Као критеријум послужиће правило предности десне
над левом страном.57 Када применом тог принципа извршим рангирање
учесника по важности уочавам да су се десно од ковчега налазили, по ран
гу, значајнији актери, док су лево од ковчега, условно речено, стајали акте
ри од мањег значаја. На десној страни били су чланови најуже (краљеве)
породице, рођаци и припадници највишег државног руководства. Њихов
распоред указивао је на симболично изједначавање њихових статуса. И
једни и други били су подједнако важни за функционисање државе. Насу
прот њима, на левој страни, била је позиција резервисана за припаднике
56
У Краљевини СХС и касније Краљевини Југославији, СПЦ је стајала на становишту да
су Срби изабрана нација, да је династија укорењена у народу, да је православље аутентична
вера, а организација цркве „народна“. Црква је учврстила своју позицију поистовећујући се
са династијом Карађорђевића, Светлим домом, коју је, опет, сматрала народном династијом.
Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1988, Краљевина Југославија 1914-1941, Нолит,
Београд, 1988, 44.
57
О традиционално вишем вредновању десне стране (мушке, везане за соларни култ) у
односу на леву страну (женску, везану за лунарни култ) писао је Слободан Зечевић. С. Зечевић, Десна и лева страна у српском народном веровању, ГЕМ 26, Београд, 1963.

________________________________________________
Nova srpska antropologija 8: antropologija smrti II - 27

АНАЛИЗА ПРОСТОРНОГ ПОНАШАЊА НА ПРИМЕРУ САХРАНЕ КРАЉА ПЕТРА i...

109

дипломатског кора, стране мисије и делегације, чије је присуство без сум
ње веома значајно, али у односу на претходно побројане, ипак мање ва
жно. Свештенство је просторно било везано за олтар тако да је увек имало
јасно дефинисан положај, у врху ковчега.
Материјални инвентар коришћен током статичких активности сличан је
инвентару коришћеном током динамичких дешавања. И овог пута су то кра
љеве регалије, црквени реквизити (свеће, чираци, кандила) и венци.

На крају
На основу уочавања динамичких и статичких догађаја, можемо дати јед
но тумачење обрасца просторног понашања за време погреба краља Петра.
Закључујемо да су статички карактер имали спољашњи делови ритуала (од
игравани у затвореном простору у почетним и завршним фазама ритуала),
док су динамичког карактера били унутрашњи делови (одигравани у отворе
ном простору у средишњим фазама ритуала). Као што можемо тврдити да
су статички догађаји смештени између динамичких догађаја, на исти начин
можемо потврдити да се динамички догађаји одвијају у паузама статичких
догађаја. Другим речима, све те радње биле су ексклузивно динамичког, од
носно, статичког карактера, без уплива динамичких елемената у статичке и
обрнуто. Такође, обе категорије, и динамичка и статичка, показују тенденци
ју учествовања истих појединаца и група. Углавном је у употреби био исти
материјални инвентар.
Постављен у контекстуалне оквире ритуал је комуницирао с присутни
ма и преносио поруку. Био је у функцији потврђивања легитимитета вла
дајуће династије. Јавне „најглавније грађевине“ и кључне градске саобра
ћајнице представљале су кулисе за његово одигравање. Фигурирале су као
споменици државној моћи и значају монарха. Док је употребом затвореног
јавног простора потенцирана блискост цркве са државном династијом као и
значај династије, коришћењем отвореног јавног простора, односно главних
градских улица, ритуалом трансформисаних у пешачке зоне, наглашавана
је промена стања и важност покојника. Коришћени материјални инвентар,
нарочито јавно излагање краљевих инсигнија, јасно је и недвосмислено им
плицирао важност династије.
Нација је на достојанствен начин указала пошту свом великом владару
који је и њу саму учинио великом. Увођење демократских принципа вла
сти, успеси у ослободилачким ратовима, успостављање стабилне краљеви
не – све су то биле тековине владавине краља Петра I Карађорђевића. На
домаћем плану легитимитет династије потврђен је од стране две најважније
институције: Српске православне цркве и војске. Као најверније полуге кра
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љеве власти биле су ту да допринесу слици стабилности и да осигурају кон
тинуитет власти. У спољнополитичким оквирима иностране делегације су
својим присуством потврдиле и оправдале креирање јединствене Краљеви
не са династијом Карађорђевића на челу. У исто време, испраћајући старог
владара поздрављали су и прихватали његовог наследника. Упркос чињени
ци да нови монарх, Александар I, није био присутан на очевој сахрани, тран
сформација власти је успешно обављена. Овај посмртни ритуал је потврдио
да је преминули краљ своју власт пренео на свог законитог наследника, а
династија и монархија су настављале да живе кроз њега.

Скраћенице:
ГЕИ САНУ – Гласник Етнографског института Српске академије наука и
уметности
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Tatjana Mikulic
ANALYSIS OF SPATIAL BEHAVIOR ILLUSTRATED BY EXAMPLE
OF THE FUNERAL OF KING PETAR I OF SERBIA
Summary
The purpose of this paper is to analyze in detail the funeral ritual of King Peter I Karadjordjevic, which was held in 1921. As the research subject is the funeral procession that moved in the
clearly defined space-time continuum, the basic concept on which this research is based is the
concept of spatial behavior. The idea is to identify dynamic and static events, and, within their
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framework, interpret analytical determinants of space and time of the ritual, its participants and the
inventory of material used. At the same time the mapping of the royal funerary ritual in the particular socio-historical period of time was done. Contextualization of the ritual pointed out that in the
process of communication with the audience, it conveyed a message. Its primary function was the
confirmation of the legitimacy of the ruling dynasty.
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UPOTREBA ATENTATA: PRESOCIJALISTIČKI
POGREB KRALJA JUGOSLAVIJE I
POSLESOCIJALISTIČKA SAHRANA
PREMIJERA SRBIJE2
Apstrakt: U radu je sa tanatopolitičkog stanovišta prikazana upotreba pogreba dva ubijena državna poglavara: kralja Jugoslavije 1934. i premijera Srbije 2003. U oba slučaja
je državna žalost prožeta vrednostima napadnute grupe i uokvirena hegemonom epohalnom svešću svoga doba. U prvom slučaju bila je to Jugoslavija i monarhijska vlast po
božjoj milosti, u drugom slučaju Srbija i republika. U oba slučaja reč je o kapitalističkim državama. Prikazana je simbolizacija napadnutih vrednosti grupe i sadržaj laudatio
funebris (govora na odru). Leševi kralja i premijera se u ritualu sahrane javljaju kao ujedinjujući simbol trajanja i kontinuiteta države. Savremene sahrane sa verskim ritualom
su restauracija premoderne tanatoprakse. Osim toga sahrana premijera 2003. je iskorišćena da se i ritualno javno demonstrita raskid sa komunizmom.
Ključne reči: tanatopolitika, pogreb, kralj, premijer, laudatio funebris.

1.
Svaki pogreb pokazuje način na koji grupa svladava i prihvata smrt. Kao
što se kroz istoriju poimanje same smrti kretalo između slike bespovratnog
efemernog truljenja i raznih imaginarnih vizija večnog, tako je bila različita i
politička upotreba leša. Raznovrsne simbolizacije tela prepuštenog truljenju
na mitski, religijski ili na svetovni način oplemenjivale su i spajale grupu: od
komemorativnog negovanja svetog groba, preko panteona mrtvih preteča do
kultova očeva nacije, države ili partije. U tanatopolitici je reč o različitim javnim insceniranjima kulta mrtvog i kulta groba. Svako ko evocira sećanje na
1
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Članak je nastao u okviru rada na projektu "Društveni akteri i društvene promene
u Srbiji 1990-2010", br.149005 koji finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne
sredine Republike Srbije
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kraj, na smrt vladara, uvek provocira pitanje o novom početku. Cilj pogrebnih
obreda jeste da prevedu nestanak pojedinca u podstrek za obnovu i osvedočavanje nesmrtnih grupnih entiteta: vere, ideologije, države ili partije.
Ubistvo čelnika je snažan udar na jedinstvo političke grupe. Nakon atentata nepripremljena nemogućnost naprečac postaje stvarnost. Sa nestankom vođe, kao simbola jedinstva, grupa je suočena sa nesigurnošću, haosom i rasulom. Da bi se ublažio potres potreban je impresivan ritual kojim treba planski
prožeti žalost pojedinaca vrednostima napadnute grupe. Svaka žalost je uokvirena kulturnim modelom svladavanja stresa i gubitka, a politička žalost je inscenirani obrazac održavanja integracije nakon gubitka vođe. Savremene sahrane sa verskim ritualom su restauracija premoderne tanatoprakse. Nakon
sloma evropskog socijalizma obnovljen je crkveni ideal ars moriendi uokviren novom restaurativnom hegemonom epohalnom svešću. Naravno da kod
suočavanja sa smrću postoji i skrivena religioznost. Osećanjima ove vrste
(grehovi, strepnje, strahovi i žalost) manipulišu vladajuće grupe. Uprkos mnoštvu oblika i uprkos diskontinuitetu tanatospecifičnih obrazaca ponašanja, javne sahrane političara svuda karakteriše kolektivno isticanje nesmrtnosti političke grupe (države, crkve, nacije ili partije). Sam pokojnik je ovde subjekt i
objekt. To se bolje vidi na pogrebu ubijenog, nego na pogrebu umrlog političara. Premda je u središtu žalosti ubijeni subjekt kao ličnost, u osnovi pogrebnog ceremonijala je simbolizacija napadnutih vrednosti grupe.
Političku upotrebljivost smrti ne osiguravaju šokantnost i iznenađenje izazvani naglim prekidom života, niti herojstvo umrlog, pa ni umešna emocionalizacija nestalog vođe. Za instrumentalizaciju smrti važnija je postojanost potrebe koju umrli političar zadovoljava kao vrednosni simbol grupe.
Drugim rečima, preko pogreba i groba političkog vođe ne stičemo samo iskustvo pojedinačne smrti nego proživljavamo i naročito emocionalizovano iskustvo ugroženosti konkretne političke grupe tj. one spone koja nas veže za
kolektiv. Smrt političkog vođe markira kraj jednog poglavlja u nacionalnom
sećanju. Od njegovog nestanka počinje retroaktivno tumačenje i domišljanje
namera umrlog. Što je smrt nasilnija, to je nulti čas odsečniji, obrti se dramatičnije proživljavaju i u sećanju lakše naknadno dramatizuju. Lako je pojmljivo da se grupa lakše mobiliše onda kada je vođa ubijen, nego onda kada je vođu stigla prirodna smrt.
U oba slučaja važna je retorička struktura govora nad odrom koja ožalošćene ubeđuje i uverava, a ne obaveštava. Svaka retorika stvara saglasnost tamo gde stvari nisu jasne (Tadić 1995, 55). Uticaj retorike zavisi od autoriteta
govornika, raspoloženja slušalaca i od snage argumentacije. U središtu svake
Laudatio funebris je žrtvena retorika. Pokojnik je stradalnik koga treba ožaliti
jer žalost ujedinjuje i time svladava potres grupe. Atentat na političara automatski prevodi žrtvu u mit, bez obzira na to koliko je ovaj za života bio omiljen. I kod prirodne i kod nasilne smrti vođe politički kolektiv se predstavlja
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kao kompenzacija za prolaznost života pojedinca i kao entitet kome smrt ne
može naškoditi. U tu svrhu mrtvi moraju ostati povezani sa živima, a osmišljavanje smrti pojedinca unutar simboličkog poretka nesmrtnog kolektiva jeste osnova političke upotrebe leša. Još više od toga, smrt poznate ličnosti jeste
uslov produkcije i reprodukcije kolektivne stvarnosti (Berghoff 1997, 124).
Ali i izvor akutne krize.
Vladajuće političke grupe u različitim epohama na različite načine jačaju
vlastito jedinstvo, a od shvatanja integracije zavisi i izbor rituala žalosti, kontrola rituala i ideologizacija smrti. Zato što je smrt direktna pretnja integraciji
grupe, trebalo je istražiti povraćaj u pređašnje stanje preko političkih rituala u
različitim epohama. U ovom radu se konkretnije analiziraju i porede presocijalistička i poslesocijalistička javna sahrana. Treba pokazati kako se šok i kriza koji izbijaju nakon iznenadne nasilne smrti vođe svladavaju? O tome svedoče sahrane dveju žrtava atentata: Kralja Jugoslavije Aleksandra II Karađorđevića i premijera Srbije Z. Đinđića.3
2.
Po strukturi ceremonijala kraljev sprovod oktobra 1934. bio je monarhijski
sa naglašenom vojnom komponentom. Doduše, uniforma je tada inače bila
znatno više zastupljena u protokolu nego kasnije. Beogradska "Politika" je
dan nakon ubistva kralja konstatovala šok u celoj državi, a dan nakon sahrane
19. oktobra novina je celi broj posvetila pogrebu. Kako se monarhija preko
pogreba vraćala u ravnotežu?
Iz izveštaja "Politikinih" reportera, prenetih izjava i fotografija vidi se da
je u središtu žalosti stajala patetična verska retorika uokvirena oslobodilačkim
ponosom i žalošću za monarhom koji je petnaestak godina ranije izišao iz rata
kao proslavljeni vojskovođa (Prestonica i duša Jugoslavije, 1934). U novinama je istaknuto da su ožalošćeni Jugosloveni, cela Jugoslavija i "Beograd –
viteška prestonica kralja ujedinitelja, prestonica jugoslovenskog naroda". Ubijeni kralj nazivan je "Viteški Kralj Aleksandar I Ujedinitelj", "Kralj mučenik",
"blaženopočivši kralj" i "Kralj Vitez". Najviši zvaničnici iz inostranstva koji
su bili na sahrani su predsednik Republike Francuske A. Lebren (Lebrun) i
mininistar odbrane M. Peten (Petaine), a iz Nemačke maršal Gering (Goering), predsednik pruske vlade (Stojadinović 1970, 290), koji je izvukao sablju i pridružio se vojničkoj paradi. U Topoli je Gering položio venac na grob
na kome je pisalo: "Svom negdašnjem herojskom protivniku, u znak bola i žalosti, Vojska i Mornarica Nemačkog Rajha (ne neprijatelj nego protivnik, ni3

O ubistvu kralja Aleksandra v. Stojadinović 1970; Krizman 1978; Milošević
2003; a o ubistvu Z.Đinđića: Mikulić 2009; Vasić 2005.
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jansa koja nije ostala nezapažena)" (Stojadinović 1970, 291). Milan Stojadinović je u memoarima procenio da je žalost naroda bila dobrim delom iskrena, naročito kod Srba, Slovenaca i jugoslovenski orijentisanih Hrvata (Stojadinović 1970, 292).
Novine su još više isticale žalost prisutnu u celoj zemlji, a u opsežnom izveštaju "Politika" je na više stranica iscrpno opisala ceremonijal monarhističkog pogreba. Osnovni zadatak vlasti je bio da stvori utisak da jedinstvo, kontinuitet države i krune nisu uzdrmani. U središtu je stajao "Beograd, duša Jugoslavije kojoj je Kralj ujedinitelj na vrhu Svoga mača doneo slobodu", a "
bol Beograda bio je plameni žižak u svetom kandilu". Snagu države na sahrani je službeno trebao da demonstrira raskošni pogreb sa snažnim verskim sadržajima. U Sabornoj crkvi počasnu stražu su vršili oficiri, dok su sveštenici
neprekidno čitali jevanđelje i zaupokojene molitve. Laudatio funebris koji je
držao patrijarh SPC-a Varnava bio je usklađen sa pravdanjem monarhije kao
vlasti po božjoj milosti, ali i prožet oslobodilačkom i državotvornom retorikom unitarnog jugoslovenstva (Poslednji oproštaj Nj. svetosti patrijarha Varnave u Sabornoj crkvi, 1934).
Kako su novine izvestile, patrijarh je uputio poslednje zbogom "najvećem
sinu našeg naroda, najhrabrijem vitezu naših pobedničkih armija, Neimaru naše najnovije istorije": "Nebo otvara svoja Rajska vrata da primi plemenitu dušu prvoga Sina naše u crno zavijene Otadžbine." Unitarno jugoslovenstvo prepoznaje se u patrijarhovoj oceni kralja: "Božanskom promišlju određeni i darovani Vođa, Nežno ljubljeni vladar, omiljeni roditelj celog Jugoslovenskog
naroda i Veličanstveni ratnik Kralj ujedinitelj koji je u jednoj državi ujedinio
sve delove našeg naroda jedne krvi i jednog jezika." Svemilostivi Gospod izli
svoju najvišu milost na herojskoga regenta, svoga Izabranika da ostvari ono
što beše hiljadugodišnji ideal naroda. Uzvišeni kralj je ostavio sveti amanet
"Čuvajte Jugoslaviju", ponovio je i patrijarh (poslednji oproštaj Nj. svetosti
patrijarha Varnave u Sabornoj crkvi, 1934).
Pogrebni ceremonijal bio je regulisan monarhističkim protokolom. Ispred
kovčega išla je na jastučetu kraljevska kruna koju je nosio načelnik glavnog
generalštaba Milan Đ.Nedić, a zatim i ostale kraljevske insignije. U povorci
su bile strane delegacije, kraljevski namesnici i domaći političari od D. Ljotića do dr I. Ribara. Bilo je više stranih vojnih jedinica – delegacija i sveštenika
svih vera. Novinar "Politike" je zabeležio da je po trotoarima narod klečao i
pobožno se krstio. Telo kraljevo u Kraljevu zadužbinu na Oplencu uneli su seljaci. Patrijarh je služio opelo i održao posmrtnu besedu. Sviran je posmrtni
marš R. Vagnera, na čelu kolone bili su krst i koljivo, a u oplenačkoj crkvi je
patrijarh održao pomen.
Jedva da i treba pominjati da su verska liturgija i retorika bili neizostavni
službeni okvir javne žalosti ovoga doba. Tako je "Politika" 17. avgusta 1921.
na prvoj strani donela članak "+Kralj Petar I - umro je Petar I osvetnik Koso264
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va i prvi kralj ujedinjenog naroda", "bogom određeni vođa koji je kao Mojsije
izveo svoj narod u obećanu zemlju". A 12. decembra 1926. nekrolog Nikoli
Pašiću takođe na prvoj strani "Politike" počinje rečima: "Umro je na krstu, pošto je proživeo jedan dug život najstrasnijih jevanđelja" (http://scc.digital.nb.rs/collection/politika). Seljačka tuga je bila ključna emocija koju novine ističu na pogrebima iz ovoga doba. Novine, međutim, nisu pominjale da je za
otkup automobila u kome je kraljevo telo preneseno do Oplenca 1934. dato 300.000 dinara iako je Pogrebni zavod G.Savića iz Beograda prvobitno tražio
600.000 dinara (Milošević 2003, 150). Tanatosociološki rečeno, kapital je
imao svoju cenu "duboke žalosti".
Tanatopolitički, pak, gledano rečitiji su drugi detalji sa kraljeve sahrane.
Izveštač "Politike" je svoj članak dokumentovao sa tri rečite fotografije: na
prvoj su francuski maršal F. Peten i nemački maršal H.Gering u razgovoru
pred crkvom na Oplencu, na drugoj stoje zajedno Lj. Davidović i A. Korošec,
a na trećoj je prestolonaslednik "Niz mramorne stepenice veličanstvenoga hrama silazi Mladi Kralj među Svoj Narod". Prva fotografija je sugerirala da je dvema najmoćnijim evropskim državama stalo do očuvanja Jugoslavije, druga
je pokazivala domaće političare koji se staraju o jedinstvu Jugoslavije, a treća
je svedočila o neprekinutom kontinuitetu dinastije i krune.
Izdato je naređenje da za kraljem traje 6 meseci duboke žalosti, a drugih
šest meseci polužalosti. U bogomoljama svih ispovesti održan je pomen ubijenom kralju. Procenjuje se da je na ulicama bilo oko pola Beograda koji je
tada brojao oko 300 000 stanovnika. U Sabornoj crkvi kovčeg je bio izložen
ispod oltara, a opšta poruka izveštača sa pogreba bila je da je država vraćena u
pređašnje stanje i da je kriza nakon smrti vladara svladana.
3.
Naravno da su istim namerama bili rukovođeni i organizatori sahrane ubijenog premijera Z.Đinđića skoro šezdeset godina kasnije. Kontekst atentata
2003. je bio drugačiji od atentata iz 1934. Na pogrebu kralja je atentat u Marseju rastumačen kao neuspeli pokušaj rušenja jedinstva Jugoslavije, dok je
ubistvo Z. Đinđića marta 2003. shvaćeno pre svega kao neuspeli pokušaj da se
prekine tranzicija i put Srbije ka Evropi. Dok su kralja ubili emigranti, Đinđića su smakli njegovi podvlašćeni, službeni delovi policijske strukture koji su strahovali od isporučenja Haškom tribunalu. Dok je kraljevu sahranu
1934. prenosio nemački radio Wiesbaden preko svojih reportera sa beogradskih ulica, Đinđićev masovni sprovod prenosila je državna televizija.
Odmah nakon ubistva premijera uvedeno je vanredno stanje čime su ograničene izvesne slobode i prava, a 15. marta nad kovčegom u Hramu Svetog
Save opelo je služio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Sahrana je
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obavljena uz najviše državne, vojne i crkvene počasti, a u pogrebnoj povorci na ulicama Beograda bilo je više stotina hiljada građana. U poslednjoj
počasnoj straži bio je i B. Tadić (koji je bio i nosač kovčega na groblju), u
povorci je gardista nosio krst, a premijer je spušten u zemlju uz Večnaja pamjat i pomen sveštenika. Srpska pravoslavna Crkva je sprovod iskoristila za obnovu svoje pozicije, a sahrana je bila odgovor na krizu uzdrmane države, i
simbol reintegracije vojske, crkve i države (Mikulić 2009, 83).
Đinđićev pogreb je bio spektakularni odgovor društva na krizu i prva javna
sahrana sa verskim elementima od 1934. koja je jasno demonstrirala restauraciju, tj. vraćanje sveštenstva u politiku. U Đinđićevom pogrebu su simbolički
sjedinjene država, crkva i vojska, a ritualom je poslata poruka da sistem neće
stati (Mikulić 2009, 86). Sahrana jeste bila izraz masovne žalosti, ali i jedinstva i optimizma. Bio je to ritual sa ciljem da se ojača kohezija države
demonstriranjem privrženosti zavetnoj ideji ubijenog. "Ostaćemo na Zoranovom putu", bila je univerzalna poruka jedinstva i optimizma koja se na sličan
način iskazivala i na sahranama kralja i Tita.
Kod oba pogreba je pored naglašenog verskog ceremonijala upadljiv i sličan laudatio funebris. Dok je kralju govor i opelo držao patrijarh SPC-a u
Sabornoj crkvi, opelo i govor Đinđiću je u Hramu Svetog Save na Vračaru držao mitropolit Amfilohije. Sveštenik je rekao da će Zoran Đinđić biti "zapamćen po mnogo čemu, ali prvenstveno po tome što je, u momentu najdubljeg poniženja svoga naroda, na obrenovićevski način, ispružio ruku bratskoga pomirenja Evropi i svetu" (Radović 2003). U Đinđićev posmrtni identitet ugrađivana je hrišćanska simbolika mučenika koji strada zbog svoje
ispravnosti i ubeđenja (Pavićević 2009, 231).
I kralj i premijer su ispraćeni kao hrišćani uz najviše crkvene počasti.
Laudatio funebris patrijarha i mitropolita upadljivo svedoče o verskom identitetu kolektiva, uprkos tome što je kod kralja istaknuto jugoslovenstvo, a kod
premijera srpstvo. Obnova hrišćanske pogrebne simbolike i retorike u 21. veku je posledica restauracije religije u kapitalizmu. Tanatopolitički posmatrano,
nije se smelo propustiti da duboka lična i masovna osećanja žalosti i gneva izazvana nasilnim ubistvima ostanu politički neiskorišćena. Kratološki viđeno,
i hrišćansko i ateističko viđenje smrti jeste politički upotrebljivo. Politički
potencijal hrišćanskog viđenja smrti aktivirao se nakon 1989, ali ne toliko u
obnovi vere u zagrobni život koliko u obnovi crkvenog rituala (sahrana,
pomena) i snaženja konfesije kao neizostavnog dela nacionalnog identiteta. U
vrednosnom vakuumu koji je nastao sa slomom socijalizma ritualizacija smrti
sa popovima postala je znamen distance prema prošlosti i signatura savremenoga. I na pogrebu premijera krst kao simbol nije bio toliko znamen vere
u onostranu egzistenciju pokojnika nego je više služio kao markantna signatura lojalnosti antikomunističkom vrednosnom sistemu tranzicije. Klerikalizovana sahrana premijera 2003. bila je više simbol ritualne, nego istinske
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religioznosti, kao što je inače krst još pomodni deo identiteta tranzicije. Na
kraljevom sprovodu 1934 odnos ritualne i istinske religioznosti bio je drugačiji, kao što su bile i različite potrebe vladajućih grupa koje su regulisale službenu žalost. Koje su to razlike?
Za razliku od kralja i Tita, koji su ožaljeni kao Jugosloveni, Đinđić je
žaljen kao mučenik srpske nacije. Politički imperativ vladajućih grupa u Srbiji, nezadrživi put ka EU, uokviren je pravoslavnom i nacionalnom funeralnom retorikom. Naglašeni verski okvir mitropolitovog laudatio funebris ne bi
trebalo da zbuni. Naprotiv, pop je bio politički prilično jasan. Đinđić nije
samo "obezglavljen kao velikomučenik kosovski Lazar", nego ga je Amfilohije i epski integrisao u nacionalni martirološki krug bratoubistva: "Mi se danas
ovde opraštamo sa Zoranom Đinđićem u blizini šanca i spomenika vožda
Karađorđa, čija je glava, takođe, posečena kumovskom i bratskom rukom i okapala napunjena slamom u Stambolu pre 200 godina, po onoj narodnoj –
svaka rana je pored srca – a ova rana, rana Zorana Đinđića, ne samo za
njegovu majku, za njegovu Ružicu, Luku i Jovanu, nego za sve nas i za celi narod je rana koja je rana posred srca"(Radović 2003). Nije mitropolit propustio da pomene ni žrtve od spoljnog neprijatelja vezujući premijera sa svim žrtvama NATO bombi, ali i onih od albanske ruke: "Pa se ne zna koja je dublja,
ili ova njegova rana, otvorena rukom bratomržnje ili ona Milice Rajić, poginule od bombardovanja 1999. godine ili ona zaklane Marice Mijić iz Bijelog
Polja, kod Peći" (Radović 2003). Dodajući da je ubijeni premijer "na obrenovićevski način, ispružio ruku bratsku, bratskoga mira i pomirenja Evropi i svetu", Amfilohije je metaforu o ljubavi i miru spojio sa biblijskim motivom
smrti od bratske ruke i bratske mržnje. Važno je uočiti da je hrišćanski laudatio funebris na Đinđićevom pogrebu službeno obnovljen i uveden u protokol sahranjivanja javnih ličnosti.
Na versku pohvalu ubijenog nadovezala se svetovna. Nacionalni mučenik
nazvan je prvim premijerom prve demokratske vlade Srbije posle Drugog
svetskog rata pa je proglašen rodonačelnikom Srbije oslobođene od diktature.
Na groblju u Aleji zaslužnih građana, od Đinđića su se oprostili J. Papandreu,
predsedavajući Saveta ministara EU-a, zatim, u ime Vlade, ministri pravde i
finansija V. Batić i B. Đelić, i na kraju, u ime Demokratske stranke, jedan od
njegovih najbližih saradnika i , kako se tada mislilo, na tom položaju najverovatniji naslednik Z. Živković (veb-sajt Vlade Republike Srbije 2003). Bilo je diplomata iz inostranstva, a u zemlji je proglašena trodnevna žalost. Z.
Živković je ubice nazvao "Prevara, Budala i Pacov" ističući da su "ubili najboljeg, reformatora, vizionara, najboljeg ne samo do sada, nego ko zna koliko
si podigao koplje za sledećeg najboljeg koji će pokušati da te stigne".
Potpredsednik stranke se zavetovao da će "nastaviti poslove na svim onim
pravcima koje si otvorio", a J. Papandreu je istakao viziju za koju se Đinđić borio, "za mirnu i demokratsku jugoistočnu Evropu, predan viziji da se Srbija
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i Crna Gora integriše u našu uniju". Đinđić je postao simbol kao prosvećeni Evropejac, politički Mocart, naj Evropljanin, vizionar i reformator (Đerić 2010). Ima mišljenja da se isticanje premijera kao ključne ličnosti na evropskom
putu Srbije završilo u tzv. kultu ličnosti Z. Đinđića gde se u njega upisuju karakteristike koje idu do granice "građanskog mesije" i potpuno nekritičke idolatrije. Đinđićeva apologetska posthumna ikoničnost je liberalna retroaktivna idealizacija (Maljković 2011, 310).
4.
Ubijeni političar kao simbol uspešno emotivno posreduje poistovećivanje
živih oko osnovnih vrednosti. Da bi se to postiglo potrebna je retorika kao
veština iznalaženja uverljivog. Patrijarh i mitropolit SPC-a su pokušali da
retorički objasne smrt kralja i premijera, zajemče im spasenje na nebu i upozore na neprijatelje države. Tek kada se život i smrt zajednice retorički uspešno simbolički svežu sa životom ili smrću žrtve, smrt je umešno politički iskorišćena. Sadržinski gledano, karakter žrtve može biti različit (u nacionalnom, partijskom ili u klasnom pogledu), ali se u simboličkom smislu
život žrtve uvek neguje zarad učvršćenja zajednice okupljene oko istih vrednosti.
Simboli posreduju lažnu iluziju o moći grupe nad smrću, pa time konstituišu i autoritet živog vođe. Ima i drugih razloga. Džon Borneman (Borneman), američki antropolog sa Prinstona, poredio je smrt vladara sa smrću oca
i simbolizaciju ove vrste uneo u tumačenje političke smrti. Kod patricentričnih režima sa izrazitom harizmom vođe (podjednako monarhijskih i republikanskih) smrt vladara je uvek rizična. Doduše, smrt autoritarne figure kao
oca ili vođe može se doživeti kao gubitak, ali i kao oslobođenje (Borneman 2005). Ako se ubistvo kralja Aleksandra i smrt Tita i moglo tako doživeti,
ubistvo premijera Đinđića nije. Verovatno i otuda što su Tito i kralj bili ratni oslobodioci i što su duže bili na vlasti od Đinđića. Svaki vladar koji je i simbol oca nacije ili države jeste sinonim naročitog javnog autoriteta. Još je u rimskoj porodici patriae potestas bilo apsolutno pravo oca da raspolaže životima
dece i robova. Ukoliko odveć integracije počiva na vođi, nakon njegove smrti
dolazi do vakuuma integracije, tj. krize u simboličkoj identifikaciji. "Smrt oca" je bila ruptura kod Titove i kod kraljeve smrti, kod Tuđmanove i kod Đinđićeve manje.
Svaka sahrana vladara jeste naročito emocionalizovani grupni obred u kom
se leš pojavljuje kao ujedinjujući simbol trajanja i kontinuiteta države. Na neki način sahrana je vrsta porodičnog skupa, jer pristalice, koje vezuje poštovanje mrtvog, spaja i prijatnost zbog spoznaje da pripadaju grupi kojoj je na čelu bio uvažavani pokojnik. Ponos, odanost i poštovanje su funeralne emocije.
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U govorima na sahranama domaćih političara upadljivo je kontrastiranje grupne motivacije za borbu (otadžbina, slava, čast) sa motivima neprijatelja (osvajanje, pljačka) i snažno moralističko razgraničavanje grupe i njenog samoviđenja od slike neprijatelja. Po prirodi stvari ova retorika je na sahranama ubijenih snažnije mobilisala ožalošćene nego na sprovodima vladara koji koji su skončali prirodnom smrću.
Sahrana srpskog premijera važnija je po nečemu drugom. Ako i simboli
smrti služe ujednačavanju vrednosti, onda je pogreb premijera ozvaničio
obnovu klerikalne funeralne tradicije. Politika na poseban način racionalizuje,
domišlja i osmišljava nove vrednosti i to javno demonstrira i u pogrebnom ceremonijalu. Tu se službeno podvrgava smisao života umrlog opštim željenim vrednostima, ovaj se ističe kao uzor živima, i konstruiše se volja mrtvog. Zato se masovni pogreb i može uvek tumačiti kao deo procesa formiranja
identiteta i javne demonstracije solidarnosti sa određenim vrednostima i naravno prilika za jačanje pozicije određenih grupa. Otkuda naprasna masovna emocija prema ubijenom kralju i van granica Srbije i prema ubijenom Đinđiću
van granica stranke? Da li je masovna žalost bila samo izraz žaljenja čoveka
kom je nasilno uzet život ili i izraz straha (od rasula ili od terorizma) i jačanja
nekih drugih oblika grupne solidarnosti (jugoslovenske i proevropske)? Teško
je reći da je apoteoza kralja kod Hrvata i Slovenaca bila prisutna za Aleksandrova života, jednako kao što je "fragmentarno ili radikalno podeljeno sećanje
na Zorana Đinđića" (Đerić 2010: 113). Masovna tuga je rezultat različitih
strahova i simbol raznovrsnih solidarnosti.
Već je pomenuto da je sahrana premijera 2003. iskorišćena da se i ritualno
javno demonstrira raskid sa komunizmom. U kom smislu? Iako nakon sloma
evropskog socijalizma nije obnovljen strašni sud, jeste konfesionalni identitet.
"Nešto moram biti, ako nisam komunista, jesam pravoslavac". Ali poslesocijalistička konverzija tražila je osvedočavanje, pa je u tu svrhu valjalo prihvatiti i verske pogrebne rituale. Prodor crkvenih rituala nije značio i temeljito
drugačiji odnos prema smrti. U očima mnogih vernika prvi korak ka transformaciji ubijenog kralja iz ljudskog leša u sakralno obličje je bila laudatio
patrijarha, dok je kod Đinđića laudatio mitropolita u tom pogledu bila manje
ubedljiva. Ovo stoga što su monarhija i dinastija vlasti po božjoj milosti, dok
republika to nije.
Ako se pravdanje vlasti preko božje milosti i nije nakon restauracije 1989.
moglo lako obnoviti, crkveni sprovod jeste odmah obnovljen kao deo ličnog i
porodičnog novog starog identiteta. Pa ipak, izgleda da je pre reč o ritualnim nego o sadržinskim promenama. Dok je 1945. prekomunističko onostrano
uglavnom zamenjeno komunističkim ovostranim, danas kao da imamo nešto
između. Danas su crkveni rituali više simboli i markeri nacionalnog nego što
su most ka onostranom. Više služe kao kao upadljiva signatura raskida sa
prošlošću, sa 20. vekom i sa komunizmom, nego što su znak vere u zagrobni
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život. Krst na dekolteu pevačice i skrušenost političara i intelektualaca pred
popovima jesu konformističko saobražavanje novom duhu vremena koji još
nije kadar da svlada ateizam, premda ga je preko noći proglasio anahronim.
Da li je danas na delu neprimerena profanizacija i popularizacija stolećima usavršavanih klerikalnih sakralnih ceremonija? Ili je poslesocijalistički reklerikalizovani pogrebni ritual kao deo svakodnevnog folklora samo snažnije obojio pobedničko MI u odnosu na poraženog komunističkog Drugoga i
postao znak društvene i političke korektnosti? Verovatno više ovo drugo. Konformisti koji slede pobednika rado su prihvatili krst ne samo zato da bi
uverljivije izbrisali vlastitu komunističku prošlosti, nego da bi se pridružili novoj korektnosti. Krst je garantovao novi nacionalni patriotizam i bio antiteza crvenoj zvezdi, znaku internacionalističke izdaje. Uprkos napadnoj
izmeni simbola, odnos pojedinca prema vlastitoj konačnosti sa slomom socijalizma u suštini se nije izmenio. Tanatopolitički gledano, izmenila se samo
politička simbolizacija leša.
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THE USE OF ASSASSINATION: PRE-SOCIALIST FUNERAL OF
THE YUGOSLAVIAN KING AND POST-SOCIALIST FUNERAL OF
THE SERBIAN PRIME MINISTER
From an perspective of thanatos-politics the paper discusses the use of the
funerals of two assassinated state leaders: the King of Yugoslavia (funeral held
in 1934) and Serbian Prime Minister (funeral held in 2003). In both cases state
grief expressed the values of grieving groups and was framed by the dominant
thought of its time. In the first case it was Yugoslavia and the monarhical rule
by God’ grace and in the second it was Serbia and the Republic. They were
both capitalist states. The paper analyses the symbolic representations of the
grieving groups’ values and the content of laudatio funebris (eulogy). It will
be argued that in the funearal rituals dead bodies both of the the king and
prime minister appear as a unifying simbols of state continuum. Contemporary
funerals involving religious rituals are the reconstruction of pre-modern
thanatos practices. Furthemore, the funeral of prime minister held in 2003 was
used to demonstrate, ritually and publicly, a break with communisme.
Key words: thanatos-politics, funeral, king, state premier minister, laudatio
funebris.
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CONCEPT OF "SOCIAL DRAMA":
FUNERAL OF ZORAN DJINDJIC
The aim of this paper is to place the funeral of Serbian prime minister Zoran
Djindjic in conceptual framework of Turner’s "social drama". Following a
brief introduction to Turner’s concepts, a short descriptive pattern of the funeral will be presented. In order to define the messages of the ritual, it has been
evaluated through the overall context within which it took place. As the event
itself is defined as a potential "trigger" of the crisis, the ultimate message delivered by its enactment is restoration of disturbed social balance and recuperation of community’s integrativity.
Key words: Victor Turner, Zoran Djindjic, social drama, context, funeral, social balance.
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Дани жалости и време успомена*
Смрт, сахрана и сећање/памћење јавних личности у Србији у
време социјализма и после њега
Предмет проучавања овог рада су смрти, сахране и успомене на
јавне личности у Србији од 1980. године. Политичка употребљивост
смрти јавних личности присутна је у свим друштвима и свим епохама.
Исто важи и за успомене на њих, које у односу на актуелни политички
тренутак добијају форму сећања/памћења, или бивају препуштене
забораву. Питања која иницира овај занимљиви феномен нису,
међутим, везана само за проблем политичких и идеолошких
механизама конструкције колективног памћења. Занимало ме је да
проучим чије су смрти и зашто током последњих двадесетак година
сматране достојним јавног оплакивања. Како је конципирано јавно
жаљење и који је био његов садржај? И на крају, мада можда у основи
свега, какво је схватање смрти (ако је смрти у свему овоме уопште и
било) провејавало кроз погребе и жаљење јавних личности? Којим
идеолошко-религијским обрасцима је у јавности обликована идеја
последњег животног чина? Да ли се може констатовати нека врста
еволуције или просто промене идеје о смрти у односу на ону која је
карактерисала период владавине комунистичке идеологије? Смрт
државника и политичара заокупља највећу пажњу јавности, тако да је
највећи део текста и посвећен овим догађајима, али је и смрт других
јавних личности, нпр. уметника, сигнификанта за тему овог рада, те је
овај сегмент присутан у завршном делу рада, као врста питања и
проблема за даља истраживања. Начин конструисања догађаја смрти
јавних личности анализиран је на основу штампаних медија, махом
дневног листа Политика.

Кључне речи:
смрт, сахрана, дан жалости, политика
сећања/памћења, Тито, Ђинђић,
Милошевић, уметници, медији

Све се мења, али смрт остаје увек иста – сведочи искуство
цивилизација. У прилог томе говоре универзалност, одрживост и честа
окошталост посмртних церемонија, као и начина чувања успомена на минуле
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људе и епохе. У великој мери, непромењена остаје и перцепција самог
догађаја кончине – и на индивидуалном и на колективном нивоу. Смрт за
покојника представља пут у непознато, више или мање испуњен страхом или
спокојем. За оне који oстају, она је тугом, очајем или олакшањем бременит
догађај. У заједницама које се опраштају од свог члана, ово је прилика за
друштвену размену симболичких и мање симболичких гестова, док испраћаји
угледних представника отварају простор за потврду њихових идеја и дела, или
за одрицање од њих. Смрт је и мистична, и употребљива, и симболична, и
буквална, и презрена, и обожавана. Она сама је оличење противречности, а
технике меморисања које на њој почивају посредно нас доводе до закључка да
је она својеврсно, универзално и непресушно извориште (противречности)
целокупнe културе.1
Догађај смрти нераскидиво је повезан са процесима сећања и
памћења.2 Да ли ће однос према покојнику добити форму, односно садржај,
једног или другог, то зависи од низа параметара. За тему овог рада
најбитнијом ми се чини дистинкција између сећања као индивидуалног и
памћења као колективног чина.3 Наиме, технике памћења углавном су везане
за смрти јавних и угледних личности, као и за догађаје који омогућавају
повезивање са политичким концептима и идејама, док сећање припада
обичним људима и њиховим наследницима. Занимљиво је овде поменути
очекивање које је у својој капиталној студији о смрти забележио Луј Венсан
Тома 1975. године, наиме, да ће се до 2000. године (колективне)
мнемотехнике усавршити и увелико заменити маузолеје и гробнице.4 Чини се
ипак да се ово предвиђање није остварило и да с правом можемо констатовати
да технике сећања/памћења данас нису много другачије не само у односу на
оне од пре тридесетак година, него и у односу на оне много старије. Кетрин
Вердери, на пример, своју студију о политичком животу мртвих тела чак
започиње констатацијом о континуитету праксе својеврсне политичке
танатологије, наводећи примере сличних образаца од времена антике до
данашњих дана.5 Ипак, спектакуларне сахране и бројна ископавања мртвих,
актуелизација масовних гробница и споменика, нових и старих маузолеја,
спорови око спомен-места (па и имена улица), уклањање ,,превазиђених“
*Текст је резултат рада на пројекту 147021 који финансира Министарство за науку
Републике Србије
1
О танатолошкој концепцији смрти види: Luj Vensan Toma, Antropologija smrti 1, Beograd,
1980, 6.
2
О дистинкцијама између ова два термина види: Maja Brkljačić i Sandra Prlenda, Zašto
pamćenje i sjećanje?, Zb. Kultura pamćenja i historija, priredile Maja Brkljačić i Sandra Prlenda,
Zagreb 2006, 7-18.
3
Из ове дистинкције произлазе и друге. Лада Стевановић, Реконструкција сећања,
конструкција памћења, Кућа цвећа и музеј историје Југославије, Зборник Етнографског
института САНУ 26, Београд 2009, 101-117.
4
Л. В. Тома, н. д., 1, 78.
5
Katherine Verdery, Political Lives of Dead Bodies, Reburial and Postsocialist Change,
Columbia University Press, New York, 1999, 1.
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идеолошких обележја и успостављање нових, као и низ других сличних
догађаја којима је обилато обележена наша савременост, сведоче о
специфичности тренутка цивилизације, која делује као да се темељно
,,заглибила“ између прошлости и будућности, између оног ,,исконструисаног
идеалног“ које се десило у старини и оног неоствареног идеалног које се
увек, као врста универзалне чежње за ,,рајским стањем“, прижељкује у
времену које долази.6 Глиб постаје јаснији уколико се тумачи као последица
неприхватљивости садашњег тренутка, који због екстремних противречности
које га чине тражи излаз изван себе. Било да време у коме постојимо означимо
као време сећања или време памћења, чињеница је да је оно утемељено на
прошлости, која се, услед дубинске кризе вредности садашњег тренутка, често
чини као једино уточиште.
Иако се може рећи да је криза вредности нешто што на овај или онај
начин тренутно погађа читаву планету, гореописани сценарио, у својој
најогољенијој форми, већ скоро две деценије представља свакодневицу
друштва Србије. Оно што се у читавом склопу феномена чини посебно
занимљивим није везано, међутим, само за питање политичких и идеолошких
механизама конструкције колективног памћења. Занимало ме је да проучим
чије су смрти и зашто током последњих двадесетак година сматране
достојним јавног оплакивања. Како је конципирано јавно жаљење и који је
био његов садржај? Да ли је у јавном дискурсу уопште било сећања на
познате покојнике или је успомена на њих увек бивала преточена у памћење
(њихових дела, заслуга и идеја)? И на крају, мада можда у основи свега, какво
је схватање смрти (ако је смрти у свему овоме уопште и било) провејавало
кроз погребе и жаљење јавних личности? Да ли се може констатовати нека
врста еволуције или просто промене идеје о смрти током проучаваног
периода, односно – да ли су промене државне идеологије значиле и промену
(религијских) образаца конструисања јавне/колективне слике смрти и начина
уобличавања сећања/памћења?7

Државници
Најупечатљивији догађај смрти јавне личности у југословенском
региону, за протеклих пола века свакако је био везан за смрт и сахрану Јосипа
Броза Тита, у мају 1980. године. Фараонски одлазак једног од последњих
европских ,,фараона“ значио је и почетак краја једне епохе, са до данас
несамерљивим идеолошким и политичким последицама. У симболичком

6

У Шпанији је чак донесен Закон о историјском сећању, којим се прописују пожељни
садржаји колективног меморисања. О томе види: Ј. К. Уклања се последњи споменик
генералу Франку, Политика, среда 18. март 2009, 02.
7
Анализа јавног мњења и говора о смрти јавних и познатих личности извршена је
углавном на основу издања дневног листа Политика, у периоду од 1980. до 2008. године,
односно – на основу оних бројева у том периоду у којима су се налазиле информације и
текстови о смрти, сахрани и сећању везаном за одређену познату личност.
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смислу,
он
је
представљао
финално
рушење
прокламованих
рационалистичких и секуларистичких кулиса комунистичке идеологије, у чије
је основе, што је тада постало сасвим очигледно, била уграђена сложена
религијска симболика и реторика. Но, тада о томе (скоро) нико није
размишљао.8
Вест о Титовој смрти била је толико паралишућа да у Политици од 49. маја 1980. године није било помена било чега другог осим садржаја везаних
за његово име. Није ту било много говора о његовој болести, последњим
тренуцима и евентуалним мукама кроз које је прошао. Таква врста
приватизације (и хуманизације) његове смрти била је недопустива и
незамислива. Садржај текстова био је недвосмислено усмерен ка потврђивању
и изграђивању за вечност његовог свемоћног, владарског и херојског лика. На
фотографијама које су пратиле текстове приказивана је свеопшта туга и бол и
то углавном туга и бол обичних људи – његових поданика, радника на
њиховим радним местима, пролазника на улицама, деце у школама, војника у
касарнама, спортиста на такмичењима... Слике туге и бола његове породице
биле су ретке и врло ,,умерене“, потврђујући да су оквири породичне
приватности сувише уски и сувише обични за једног великана какав је био
Броз.
Тито је ушао у памћење још док је био жив. Он је био једини живи
херој коме су подизани споменици и чије име су могле носити улице и јавне
институције.9 Медијски концепт његове смрти и сахране представљао је
потврду и наставак тог памћења, чији је дубински смисао, у ствари, било
суштинско негирање чињенице да је свемоћни владар мртав. Његову позицију
врховног божанства, стечену за живота, смрт је могла само да учврсти, а
никако да доведе у питање. Исто се односило и на политичке идеје и систем
чији је он био симбол. Но, да би ефекат вечности био постигнут, ипак није
била довољна само искрена оданост коју је велики део југословенског
становништва осећао према Јосипу Брозу, комунистичкој идеологији,
братству и јединству, и свему ономе што је чинило идеолошке оквире
заједничке државе. Био је ту неопходан својеврсни мисаони инжењеринг, који
је подразумевао прецизно структурирање нове реалности, контролу емоција и
стварање конструктивне идеје о животу после Тита.10
Из перспективе данашњих сазнања о детаљима, контадикторностима
и позадини Титове владавине, јасно је да смисао ове конструкције није био
заснован на вери у бесконачни живот државе и идеологије коју је он
утемељио. Очигледно је да је урушавање система било сасвим извесно и пре
8
Горан Милорадовић, Прах праху: Стаљинистички погребни ритуали у социјалистичкој
Југославији, Годишњак за друштвену историју 1-3, Београд, 2007, 84.
9
Ово је било регулисано упутствима Комисије за агитацију и пропаганду из 1946. године.
Наведено према: Д. Бонџић, Поглед на прошлост Београдског универзитета после Другог
светског рата – стварање нове традиције, ЗбЕИ САНУ 26, Београд, 2009, 161-175.
10
О правцу и садржају ове конструкције сликовито говори позната парола тог времена: И
после Тита – Тито.
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његове смрти. Зато се чини да латентна сврха седмодневне жалости, која је
проглашена 4. маја, није била политичка манипулација осећањима
привржености, туге и страха, него управо превазилажење емотивног вакуума
насталог услед губитка обожаване особе.
Као што сам већ поменула, осим рубрика Читуље и помени, Важни
телефони и ТВ програм, странице Политике су током овог периода биле
испуњене искључиво текстовима о Титу. Са једне стране, у њима су
рекапитулирани Титов живот и заслуге и величана његова дела, а са друге, ту
су се налазиле информације о кретању и дочеку Воза жалости (којим су
Брозови посмртни остаци довезени из Љубљане у Београд), о сређивању
његове вечне куће, о излагању тела у Савезној скупштини, правилима
мимохода, уписивању у књигу жалости, распореду грађана по општинама
приликом кретања на сахрану...11 Телевизијски програм је, са своје стране,
подржавао атмосферу колективног транса емитујући документарни програм о
Титовим ратним и мирнодопским походима, као и директан пренос овог
седмодневног погребног ритуала.12 Но, како то и приличи једном
конструктивном суочавању са смрћу и техникама памћења, садржаји везани
за актуелно дешавање били су прошарани позивима на радне подвиге и
прегалаштво, на које је сада додатно обавезивала успомена на хероја рада
(што је био један од Титових епитета).13 Током седмодневне жалости биле су
забрањене/отказане све културне, спортске, уметничке манифестације, као и
емитовање ,,забавног програма“ на радио станицама и телевизији. Сећање на
то време, као и поменуте најаве ТВ програма, упућује на закључак да је
,,забавним програмом“ сматрано све што је евентуално могло донети тренутак
заборава трагичног догађаја, почев од музике (само тзв. озбиљна музика није
била цензурисана), преко филмова (осим оних са тематиком из НОБ-а) и
позоришта, до дечјих емисија и цртаних филмова. Дакле, изузеће од
колективног жаљења није било дозвољено чак ни деци, што уосталом и не
чуди, посебно ако се сетимо наслова обавезних школских састава којима су
најмлађи чланови заједнице доказивали своју оданост (а пре свега исправност
свог породичног васпитања!) лику и делу онога који се воли више него мајка.14
Чуди, међутим, нешто друго.
Познато је, наиме, да у народу дужина жаљења и мање или више
интезивног оплакивања покојника зависи од његовог положаја у систему
сродничких односа и од блискости са окружењем, те да варира од 40 дана до
једне године. У светлу ове чињенице, као и с обзиром на степен колективне
11

Танјуг, Посмртни остаци Јосипа Броза Тита стижу у Београд сутра у 17 часова,
Политика,4. Мај, 1980, 3; Танјуг, Сређивање‘вечне куће друга Тита’ у Ужичкој улици,
Политика, 8. мај, 1980, 1; Волети Тита, значи волети човека, Политика, 8. Мај 1980, 7. итд.
12
Види бројеве Политике од 4-10. маја 1980, рубрика ТВ програм.
13
Бол прераста у подстрек, Политика, 8. мај 1980, 10; Тито ће живети у нашим делима,
Политика, 8. мај 1980, 14.
14
Ово је била једна у низу задатих тема школских састава којима је требало васпитати и
укалупити комунистички подмладак.
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заражености култом личности, зачуђујуће је то што је период колективног и
званичног жаљења поводом Брозове смрти трајао само седам дана!? Зар не би
било логично очекивати дуготрајније оплакивање?! Зар свемогући владар,
борац, радник, херој, пријатељ и отац није заслужио дуже одрицање од
животних радости?!15 Или је седмодневна жалост била идеална мера
присуства смрти у колективној перцепцији живота и његових граница? А
можда је овај период једноставно био довољан за сабирање и организовање
политичких наследника пред којима се налазила (не)извесна будућност?
Одавно је већ јасно да је комунистичка идеологија представљала
својеврсну секуларну, политичку религију, која је свој систем знакова и
симбола умногоме заснивала на позајмицама из традиционалних религијских
система. Г. Милорадовић, у већ навођеном тексту, износи занимљиво
размишљање, о томе да се ,,девијација идеологије која претендује на крајњи
рационализам десила на обали 'реке без повратка', тамо где се прекида
историјско искуство и где почиње 'онај свет' – пред вратима смрти. Изгледа да
тоталитарне идеологије, бар једним делом, управо из те тачке црпу оне своје
особине због којих их теоретичари називају 'политичким религијама' и
'политичким месијанизмом'.“16 Схватање смрти и специфичан однос према
њој као извориште посебне снаге одређеног идејног система (Зар то није
основа и религијских погледа на свет?), баца додатно светло и донекле
објашњава грандиозне погребне церемоније, каква је била и Титова сахрана,17
као догађаје у којима практично долази до сажимања и непосредованог
испољавања сакралне природе владајуће идеологије.
Било како било, 10. мај 1980. године, дакле, дан после сахране,
показао се као датум повратка у уобичајену свакодневицу. Тог дана се у
Политици први пут јављају неке од сталних рубрика, са текстовима који нису
примарно и искључиво посвећени Титу. Почетак нормалног живота означен је
текстовима из спољне политике, филмским и музичким критикама (на
културној страни), као и незваничним извештајем ЈУ лутрије.18 Следећег дана
се на страницама овог дневног листа јавља прва укрштеница, затим спортске
вести, па чак и карикатуре, док су стрипови, Паја Патак и Мики Маус, добили
право на повратак тек 12. маја.19

15

Занимљиво је овде поменути пример, који наводи Луј Венсан Тома о тридесетодневним
жаљењима поглавице у неким афричким племенима, као и чињеницу да је у истим тим
заједницама смрт де Гола била пропраћена седмодневном жалошћу, док је у самој
Француској јавна жалост била сведена на свега један дан. Види: Л. В.Тома, Антропологија
смрти 2, 284.
16
Г. Милорадовић, н. д., 84,85.
17
По броју људи који су у мимоходу одали последњу почаст преминулом председнику,
Тито се сасвим приближио Лењину. Док се од потоњег за четири дана опростило око 900
000 људи , Тита је, на ,,онај свет“ испратило око 700 000 поклоника. Види: Г.
Милорадовић, н. д., 86; Смрт Јосипа Броза, http://hr.wikipedia.org/wiki/Titova_sahrana .
18
Види: Политика 10. мај 1980, 22, 27, 29.
19
Види: Политика, 11. мај 1980,16,17; Политика, 12. мај 1980, 15, 22.
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Иако је ово најављивало известан предах и смањење интезитета
истовременог ламентирања и слављења покојника, он је још дуго боравио
међу живима. Периодично су се на насловним странама Политике
појављивале велике фотографије и текстови о масовним посетама Кући цвећа
(која је од 11. маја 1980. године била свакодневно отворена за посете), а ретке
су биле рубрике ових новина у којима се није помињало његово име и дело.
Посебно интензивирање његовог присуства донела је прослава Дана младости
1980. године, а активности поводом те прославе опет су представљале
комбинацију реторике смрти и вечног живота, која је била оличена у посетама
Титовом гробу и спектакуларној приредби намењеној мртвом вођи.20
У наредних десетак година, памћење Јосипа Броза и љубав према
њему подгревани су већ познатим средствима: обележавањем дана његове
смрти оглашавањем сирена сваког 4. маја у 15.05 часова и обележавањем Дана
младости који се славио као Титов рођендан. Последња штафета младости
предата је ,,председнику“ 1988. године, а злокобни звук сирена је последњи
пут зауставио живот 4. маја 1990. 21
Дужи опстанак обичаја обележавања Брозове смрти (у односу на
обележавање његовог фиктивног рођендана), као и подаци који указују да је
Титов гроб, односно, Кућа цвећа све до 1990. била место масовног
поклоништва22 упућују на већ наговештени закључак да је управо догађај
смрти (иако техникама колективног меморисања негиран и преиначаван)
представљао извориште веома дуготрајне и на реалност отпорне Титове
посмртне славе. Смрт је, дакле, значајно допринела деификацији Брозове
личности и учврстила и продужила његов култ. Питање је да ли би вера у
његову божанску природу издржала надирућа искушења историје да је Тито
поживео још коју годину?!
Но, чини се да се слично питање може поставити и у вези са
својеврсном деификацијом личности премијера Србије, др Зорана Ђинђића,
чији смрт, сахрана и посмртна слава представљају (готово) једине догађаје из
новије историје Србије који су, по комплексности танатолошке реторике која
их је пратила, упоредиви са смрћу Јосипа Броза Тита.
Узлет политичке активности првог српског демократског премијера
био је повезан са свргавањем последњег (?) западнобалканског аутократе и
дефинитивним (барем формалним) укидањем једнопартијског система власти

20

Младост са Титом у срцу, Политика 25. мај, 1980,1; Фотографија: На Титов гроб јуче су
положили цвеће чланови његове породице, Политика, 26. мај, 1980, 1.
21
О прослави Дана младости види у: Мирослава Лукић Крстановић, Музички спектакл као
облик масовног окупљања, Докторска дисертација одбрањена на Одељењу за етнологију и
антропологију Философског факултета у Београду, 2008. Танјуг, Демонстрације поводом
јубиларног обележавања годишњице Титове смрти, Политика 5. мај, 1990, 6.
22
Мирјана Кубуровић, У кући цвећа 8,5 милиона људи, Политика 3. мај 1985, 7; Танјуг,
Делегације СФРЈ, СКОЈ и Оружаних снага положиле венце у Кући цвећа, Политика, 5.мај
1990, 5; Лада Стевановић, н. д.
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и управљања државом. Бурне године и догађаји који су претходили
октобарској револуцији (2000.), као и сама револуција битно су допринели
разградњи и нестајању оних образаца мишљења који су били подлога култова
личности и култова идеологија. Врло брзо се, међутим, испоставило да је
рушење режима Слободана Милошевића био само један од невеликог броја
циљева око којих су се партије – победнице револуције – сложиле. Обрачун са
прошлошћу је почео практично тек након петооктобарских демонстрација, а
посебно комплексним га је чинила релативна неусаглашеност нових
политичких структура у вези са пројекцијама и изазовима будућности. Но, то
је била мање више очекивана и логична ситуација у држави која је пола века
мислила једном главом. Мада идеолошки подељени, медији су ипак отворили
врата различитим погледима на свет, међу којима је било и оних који су
релативно директно и отворено критиковали владајуће структуре.
Атентат на Зорана Ђинђића 12. марта 2003. године грубо је прекинуо
ионако спору и неизвесну нормализацију живота у Србији. Шире политичке
импликације овог догађаја излазе из оквира теме овог рада, тако да ћу се на
њима само узгредно задржати. Оно што ме у овом тренутку занима, везано је,
за већ наведено питање, наиме, на који начин је политички, идеолошки, али и
идеацијски уобличена смрт премијера и јавна успомена на његову личност?
Изненадност, трагичност и снага овог догађаја одразили су се и на
плану медијске слике. На насловним странама дневних новина доминирала је
вест о атентату док су унутрашње стране биле испуњене текстовима којима је
глорификован Ђинђићев политички и људски лик и његове заслуге у процесу
демократизације Србије. Знатан простор заузимали су и прилози у којима су
вршени покушаји реконструкције убиства, указивања на могуће кривце и
могуће мотиве овог дела. Велики број текстова посвећен управо овој теми, не
само непосредно после убиства него и у свакој прилици када је сећање на
премијера интезивирано, отвара пут ка проналажењу ,,кључа“ у коме је
вршена конструкција колективног памћења знаменитог покојника. Но, овоме
ћемо се вратити нешто касније.
Иако сасвим шокантан, овај догађај није донео потпуно обустављање
живота, бар не онако експлицитно како је то било у случају Титове смрти.
Тако, је у Политици од 13. марта 2003, првих осам страна посвећено убиству
Зорана Ђинђића, док се у остатку ове новине могу пронаћи сасвим уобичајене
теме. Такав је случај и са наредним издањима овог дневног листа у којима су
се, без обзира на проглашену тродневну жалост, могле наћи најаве и
коментари неких културних дешавања.23 Са друге стране, прва вишедневна
жалост после смрти Јосипа Броза, као и проглашавање ванредног стања у
држави, упућују на закључак да је убиство Зорана Ђинђића проузроковало
скоро мистичан страх од потпуне дестабилизације система, веома сличан

23

Отказане културне манифестације, Политика 14. март 2003,А 21; Концерт Трио
Симонути, Политика 14. март 2003, А 21.
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ономе који је био изазван Брозовом смрћу. Ово, између осталих чињеница,
објашњава и спектакуларну сахрану којом је Ђинђић испраћен.
Но, пре сахране, грађани су се од Ђинђића опраштали уписивањем у
књиге жалости, отворене широм државе, као и на многобројним интернет
адресама. Вишедневни и масовни мимоход око ковчега је изостао, али нису
изостале новинске читуље које, у односу на Титову смрт, представљају
новитет у процесу испраћаја значајног покојника. Док је за Броза било
незамисливо наћи се међу обичним смртницима/покојницима (у читуљама),
за Зорана Ђинђића, односно за ожалошћену нацију било је незамисливо да се
он тамо не нађе. Тако се десило да су у бројевима Политике од 14. и 15. марта
читуље заузеле далеко већи број страна него новинарски текстови о
покојнику!24 У читуљама су се колективној жалости придруживале
институције, политичке странке, партнери и супарници, јавности познати, али
и непознати пријатељи, симпатизери, грађани. Ово је допринело потврђивању
Ђинђићевог имиџа „обичног“, породичног човека, интелектуалца, патриоте,
неформалне личности, имиџа који је требало да га коначно и заувек приближи
и учини доступним свим грађанима Србије.25 (Оно што се односило на њега,
односило се, наравно, и на његове политичке идеје.) Исти смисао имале су и
фотографије његове породице објављиване у новинама, не само непосредно
после убиства него, чак посебно, и приликом каснијих обележавања
годишњице смрти.26 Иако су вероватно задовољавале и одређени воајерски,
генерално медијима потенциран укус,27 оне су биле и доказ да је Ђинђић био
човек ,,од крви и меса“. За разлику од Брозовог посмртног (мада и за живота
изграђеног) лика својеврсног паганског, недодирљивог и од обичних људи
пажљивим средствима дистанцираног божанства, у Ђинђићев посмртни
идентитет уграђивана је хришћанска симболика мученика, страдалника и, у
крајњем случају, светитеља који, као обични људи, страда због своје
исправности и убеђења.
Раније поменути, велики број текстова посвећених последњим сатима
пре убиства, самом атентату, реконструкцијама злочина, хапшењу
осумњичених, суђењу, реакцијама на вест о смрти (ова врста текстова посебно
доминира у периодичним освртима поводом обележавања годишњица смрти)
наглашавају управо тренутак смрти, чинећи га једним од најважнијих

24

Читуље, Политика 14. март 2003, Б10-Б17; Читуље, Политика 15. март 2003, Б5-Б23.
Оно што се односило на њега требало је, наравно, да се односи и на његове политичке
идеје и путоказе које ће следити његови политички налседници.
26
Фото: Ђинђићева породица и пријатељи на помену, Политика 21. април 2003, 5; Фото:
Зоран са Ружицом, Политика 12. март 2005, у оквиру ТВ најаве, без означене стране. Фото:
Ружица Ђинђић са сином на гробљу, Политика 13. маргт 2006, 1. Фото: Ружица и Лука
Ђинђић и Борис Тадић на гробљу, Политика 13. март 2007. Најава ТВ програма, интервју
са Ружицом Ђинђић, Политика 10. март 2008, 43. Zoran Đinđić, Specijalni dodatak nedeljnika
Vreme, br 949, 12. mart 2009, 4, 5.
27
Луј Венсан Тома, н. д., 1, 221.
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елеменената конструкције памћења покојног премијера.28 Они заправо наводе
на закључак да је Ђинђићева посмртна слава, односно његов посмртни јавни
лик темељно заснован управо на начину на који је страдао. Каква би била
његова данашња политичка репутација да до атентата није дошло, или да је
умро природном смрћу? То је питање за размишљање.
Зоран Ђинђић је ,,на онај свет“ испраћен као православни хришћанин,
уз највише црквене почасти које може добити један мирјанин. Масовна
погребна поворка била је још једна од многих поворки (протеста, протестних
шетњи, литија) које су се током последњих неколико година
окупиле/зауставиле код храма Светог Саве, где је одржано православно
опело.29 Ритам његовог постепеног одвајања од овоземаљске и медијске
реалности и окружења такође је одговарао хришћанском наративу о битним
тренуцима посмртног путовања душе. Тако су периоди од седам и четрдесет
дана, те полугодишњица и годишњица смрти, били, са једне стране обележени
црквеним, а са – друге медијским поменима, као и читуљама.30 Масовне
поворке које су биле организоване поводом обележавања годишњице смрти
биле су усмерене ка Новом гробљу, које је постало значајан топос у
конструкцији памћења Зорана Ђинђића.
Употреба хришћанске симболике и реторике у овом меморијском
обрасцу логична је последица реактуелизације друштвене улоге цркве и
промене односа између цркве и државе, до које је дошло у
постсоцијалистичком периоду у свим бившим комунистичким земљама.31
Овде је, међутим, битно поменути и то да је посмртни лик Зорана Ђинђића
грађен по моделу тзв. егземпларне смрти, тј херојске и мученичке смрти за
добробит нације, који представља важан елеменат другог религијског система
– тзв. религије нације.32 Формирање овог религијског система било је
повезано са променом односа цркве и државе до кога је у Србији дошло у 19.
веку. Наиме, стварање модерне националне државе подразумевало је, са једне
стране, одређени степен секуларизације друштва, а са друге, структурирање
28

Иван Торов, Клупко злочина се одмотава, Политика 23. март 2003, А8; Ј. Церовина,
Помоћ или притисак, Политика 11. март 2004, 1; Доротеа Чарнић, Александра Петровић,
Дуг пут до истине о убиству, Политика 12. март 2005, 7. Доротеа Чарнић, Александра
Петровић, Снајперским метком у срце, Политика 12. март 2006, 9. Доротеа Чарнић,
Истина о атентату четири године после, Политика 12. март 2007, 1; Доротеа Чарнић,
Пет година од атентата, политика 11. март 2008, 09. Сам атентат је био тема и многих
ТВ емисија и документарних филмова: Сећање на дан када је Србија плакала, РТС 1.
програм, 12. март 2005, Последњи дан Зорана Ђинђића, РТС 1. програм, 12. март 2006.
29
Србија се опростила од Ђинђића, Политика, 16. март 2003, 1.
30
In memorian, Политика, 22. март 2003, Б16; Јуче у храму Светог Саве, Помен Зорану
Ђинђићу, Политика 21. април 2003, 1; На Ђинђићевом гробу, Политика 21. април 2003, 5.
Читуље и помени, Политика 12. септембар 2003, Г12. Парастос у Алеји великана, Пошта
убијеном премијеру, Политика 13. март 2004,1. Читуље и помени, Политика 13. март 2004,
Д6.
31
О томе види и Katherine Verdery, н. д., 17.
32
Иван Чоловић, Популаризација националних јунака, ГЕИ САНУ XLVI, Београд, 1996, 49.

232
________________________________________________
Nova srpska antropologija 8: antropologija smrti II - 69

Õ А. Павићевић, Дани жалости и време успомена Ö
историјског наслеђа и памћења, што је требало да обезбеди симболички
капитал нове државе. Устоличавање хероја нације било је битан део овог
процеса, а карактерисало га је је управо извесно преиначавање есхатолошких
(вертикалних) принципа хришћанске догме и њихово замењенивање
обећањем (хоризонталне) вечне славе и памћења од стране потомака.33
Коришћење управо овог модела у складу је са идејом националне обнове и
конструисања новог/старог националног идентитета што је пратило
транзиционе процесе у Србији током последњих петнаестак година.
Дакле, за разлику од Тита који је, по угледу на политеистичка
божанства, и после смрти наставио да хода земљом, Зоран Ђинђић се
неповратно преселио у небески (национални) пантеон.34 Периодично
интезивирање успомене на његове заслуге за трасирање проевропског пута и
модернизацију Србије, али и на његову погибију отворило је простор за
политичку инструментализацију сећања, у којој је сам догађај смрти,
пропуштен кроз филтер хришћанске-националистичке реторике играо (и игра)
значајну улогу.
Медијску сенку на редовну годишњу комеморацију Зорану Ђинђићу,
бацила је 2006. године, вест из Шевенингена, где је изненада преминуо
Слободан Милошевић. Блискост датума смрти, међутим, није било једино
што је за тренутак приближило посмртну судбину ове двојице политичара.
Наиме, смрт у затвору Хашког трибунала, дакле у изгнанству и сужањству,
омогућила је да се (краткотрајна) посмртна слава бившег председника СРЈ
гради такође по хришћанском обрасцу мученика и страдалника. Са друге
стране, Милошевићев лиминални идеолошки положај (између комунизма и
демократије) условио је да и реторика везана за његов испраћај представља
комбинацију паганских и хришћанских мотива. Тако је јавна/медијска слика
током дана од његове смрти па до сахране била просто набијена симболиком
паганских митова.35 Но, пошто је анализа овог догађаја већ извршена у тексту
наведеном у фусноти 35, овде се на њему нећу задржавати. Ипак, занимљиво
је констатовати да наведени примери сведоче о томе да смену базично
секуларних идеологија прати и промена религијских образаца којима оне на
колективном нивоу решавају темељне културне противречности и
недоречености.

33

Мирослав Тимотијевић, Херој пера као путник: типолошка генеза јавних националних
споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића, Наслеђе III, Београд 2001, 39.
Александра Павићевић, Споменици и/или гробови, Сећање на смрт или декорација,
Зборник Етнографског института САНУ 26, Београд 2009, 47-61.
34
Занимљив текст о дебати која се водила у Француској у вези са избором личности које
заслужују место у националном пантеону види у: Mona Ozouf, Panteon – visoka škola
mrtvih, u: Kultura pamćenja i historija, 114-136; Ivan Čolović, Kultura, nacija, teritorija,
http://www.yurope.com/zines/republika/arhiva/2002/288-289/288-289_20.html, посећено 29.
јануара 2008.
35
Александра Павићевић, Света смрт Слободана Милошевића, Зб ЕИ САНУ 25, Београд,
2008, 147-158.
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Изгледа да је традиција протестних шетњи, која је је практично
установљена током деведесетих година, на известан начин надахнула и
успостављање нове традиције погребних шетњи/поворки. Овом процесу је
посебан простор отворила и пракса црквених литија, које су почеле да се
одржавају поводом градске славе, али и поводом ношења православних
реликвија. Док је Црква, проносећи мртве, светитеље, мошти и иконе,
претендовала на сакрализацију времена, простора и људи, политичке странке
су и протестним и погребним шетњама и поворкама вршиле својеврсну
сакрализацију политичких идеја и мобилизацију истомишљеника. Добар
пример комбинације танатолошке/сакралне и политичке/(условно) секуларне
реторике представља традиционална ,,Шетња за Зорана“, коју је, поводом
обележавања годишњице Ђинђићеве смрти 2009. године организовао ЛДП и
чији су учесници положили цвеће на место погибије и касније на гроб
покојног премијера.36

Политичари и остали
Посмртна харизма набројаних државника не оставља много простора
за расправу о мање значајним политичарима, а посебно не о другим
категоријама јавних личности. Ипак, требало би се накратко осврнути и на
питање јавне перцепције смрти ових угледних грађана, и то због тога што је
неколико догађаја ове врсте у скорије време, у извесној мери, заокупило
пажњу јавности.
Један такав догађај везан је за смрт и сахрану бившег градоначелника
Београда, Ненада Богдановића, који је умро 27. септембра 2007. године.
Опраштање од њега било је обележено стандардним средствима: јавним
комеморацијама, уписивањем у књигу жалости, пригодним прилозима у
37
медијима, као и православним опелом одржаним у Цркви светог Марка. Оно
што, међутим, изненађује у концепту његовог испраћаја јесте то да је и он,
иако политичар од сасвим локалног значаја, био испраћен масовном
погребном поворком и медијски прилично пропраћеном јавном сахраном. С
обзиром на занемарљив потенцијал Богдановићевог политичког лика и дела,
чини се да је овај догађај у други план ставио поступак политичке
инструментализације смрти, подсећајући да се конструисање културних
значења и симбола не врши само одозго него и одоздо, односно – да
идеолошка употребљивост културних образаца почива на значају који они
имају за оне којима су намењени. Јавним и масовним испраћајем Богдановића
практично је само потврђен значај колективног, катархичког проживљавања
смрти, који је у претходним случајевима био потиснут са главне сцене. То
36

А. М, Одата пошта Зорану Ђинђићу, Политика 13. март 2009, 06.
И. А, Преминуо Ненад Богдановић, градоначелник Београда, Политика, 28. септембар
2007, 1; И. А, Вратио углед главном граду, Политика, 28, септембар 2007, 25; И. А,
Поставио високе стандарде, Политика, 29. септембар 2007, 25; Комеморација у Старом
двору, опело у Цркви светог Марка, Политика, 29. септембар 2007, 25.
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што се овде ради о колективу народа/нације/суграђана, то само потврђује
сценарио већине постсоцијалистичких земаља, у којима је дуготрајна и
елементарна нестабилност система условила реконцептуализацију појма и
садржаја заједнице, као и својеврстан судар њених секуларних и сакралних,
рационалних и метафизичких културних садржаја, те њиховог скоро
свакодневног прожимања, посебно на сцени такође реконцептуализованог
јавног живота.
Посебну пажњу у вези са смрћу градоначелника Београда привлачи и
концепт дана жалости, који, чини се, први пут јавно бива доведен у питање.
Наиме, даном жалости поводом смрти Ненада Богдановића проглашен је дан
његове сахране, 30. септембар.38 За тај дан је, у оквиру Београдског
интернационалног театарског фестивала, била заказана завршна представа –
„Битеф са Бријуна“, по мотивима мемоарске грађе Мирослава Крлеже. С
обзиром на то да је дотадашња пракса налагала отказивање културних, јавних
и забавних манифестација током дана жалости, позоришни посленици су
поставили питање да ли Крлежине текстове треба сматрати већом забавом од
Бетовенових или Бахових композиција (које се карактеришу као озбиљна
музика, а чије је емитовање дозвољено током дана жалости). На крају је
донета одлука да се представа одигра у заказаном термину, а пре почетка
представе је минутом ћутања одата почаст покојном градоначелнику.39
Ова епизода је занимљива не само због тога што је довела у питање
садржај обичаја јавног жаљења,40 већ и питање његове суштине. Наиме, да ли
дан жалости треба да представља колективно саучешће породици преминулог,
те јавну потврду и израз захвалности за оно што је он учинио за заједницу,
или се ова пракса спроводи из разлога политичке безбедности и
консолидације система након смрти једног од његових носилаца (или више
њих)? Да ли она можда представља унеколико преиначени и секуларном
друштву прилагођени обичај одвајања физичке и метафизичке реалности, или
се даном жалости задовољава друштвена/индивидуална потреба за
интензивним, колективним/појединачним проживљавањем смрти, која је у
свакодневици модерног друштва у великој мери прогнана на маргине
стварности?41 Да ли се укидањем садржаја који би могли да доведу до
заборава актуелног тренутка (позориште, филм, музика, спорт) омогућава
фокусирање пажње на догађај смрти, при чему се дан жалости појављује као
пожељна доза овог несвакидашњег стања.

38

Сутра дан жалости, Политика, 29. септембар 2007, 25.
Jovan Ćirilov, Pohvala mudrosti, http://www.b92.net/info/komentari.php?nav_id=266168
40
На неким интернет форумима наишла сам на расправе у којима су чланови форума
изнели своја схватања о томе ко, како и када треба да учествује у колективном жаљењу, а
једну такву полемику изазвао је и дан жалости проглашен поводом погибије осморо
младих људи у пожару у новосадском кафићу, фебруара 2008. Види:
http://www.elitemadzone.org/t110895-sbb-dan-zalosti ; N.Ćaćić, Nek žali ko je tužan,
http//www.glas-javnosti.rs/clanak/glas-javnosti-23-02-2008/
41
О овоме види: Џефри Горер, Порнографија смрти, Градац 124/125, 1998, 28-31.
39
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Õ Гласник Етнографског института САНУ LVI I (1) Ö
Мислим да можемо закључити да и дан жалости и гореописане, јавне
и медијски пропраћене сахране упућују, са једне стране, на идеолошку
употребљивост догађаја смрти, а са друге – на њен културолошки и
антрополошки значај. Да ли ће у колективном жаљењу покојника и успомени
на њега превладати политиколошка или танатолошка реторика, то зависи, као
што смо видели, од његовог (покојниковог) значаја за шири колектив. Но,
наслов овог рада нас упућује да поставимо још једно питање, макар и у форми
закључка, с обзиром на то да његово темељније образлагање захтева много
више простора него што нам је овде преостало. Наиме, шта сугеришу јавне и
масовне сахране и колективно жаљење познатих личности чији живот, лик,
дело нису везани за политику? О каквим обрасцима сведоче јавна/медијска
перцепција смрти и испраћај македонског поп певача Тошета Проеског,
београдског глумца Миленка Заблаћанског, загребачког кантаутора Дина
Дворника? И о чему, насупрот овим посмртним звезданим стазама, говори
чињеница да недавно преминула београдска глумица Соња Савић, иако
својеврсна икона алтернативног југословенског глумишгта, није била
удостојена испраћаја гореописаног калибра? Да ли то значи да није свака смрт
(сваке) јавне личности подесна за јавно подсећање и проживљавање антипода
живота?42 Начин на који је ова глумица умрла (од прекомерне дозе хероина)
ставио је у други план њену уметничку харизму и онемогућио било какву
посмртну дивинацију њеног лика. Чини се, дакле, да су снага, успех,
богатство, популарност и, уопште, друштвено призната посебност покојника,
кључни елементи ,,признатих“ смрти, елементи који доприносе да страх од
ове животне неизвесности буде лакше подношљив и на колективном и на
индивидуалном нивоу.
Током проучаваног периода Србија се опростила и од одређеног броја
интелектуалаца, уметника – глумаца, писаца, новинара, сликара... Иако је
њихова смрт, по правилу, бивала обележена и у медијима, сећање на њих
остављено је њиховим породицама, памћење – струковним удружењима и
друштвима, док су на општем, колективном нивоу били препуштени забораву.
Велика, јавна и медијски обележена сахрана није била гарант да ће покојник
доспети у образац трајног колективног памћења. Гарант овога није била
очигледно ни чињеница да је покојник позната и јавна личност. Изгледа да је
једини гарант ове почасти била чињеница да је покојник био политичар,
тачније – државник, те да је његов живот (и смрт) могао да послужи као
сведочанство о свеобухватности и свемоћности политичких идеја које je
представљаo. А о чему су могли да сведоче они други, познати и значајни
само за живота? Вероватно само о томе да су једине универзалне категорије
везане за промену, трагање, радост, тугу, сазнање и проналажење, радозналост
и игру, патњу и несавршеност... За идеје не баш најупотребљивије не само

42

Александра Павићевић, Соњина смрт и сећање, Политика 29. септембар 2008, 15.
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Õ А. Павићевић, Дани жалости и време успомена Ö
када је у питању функционисање државе у транзицији, него функционисање
државе уопште.43
Ипак, остаје питање како би изгледао свет који би неговао интензивно
памћење једног Вермера и једног Ван Гога, једног Достојевског и једног
Шекспира, једног Рахмањинова и једног Сатија? Како би изгледала Србија
која би само део медијског простора посвећеног памћењу политичара
уступила памћењу Андрића и Киша, Надежде Петровић и Пеђе
Милосављевића, Љубише Јовановића, Раше Плаовића? Био би то занимљив
експеримент.

Aleksandra Pavićević

Day of Mourning and Time of Reminiscence
Death, Funeral and Reminiscence of Political Famous Persons in
Serbia in Socialist Era and Afterwards
Key words:
death, funeral, Day of mourning, politics of
reminiscence, Tito, Djindjic, Milosevic, artists, media

The most impressive event of death in the Yugoslav region in the last 50
years was definitely associated with death and funeral of Josip Broz Tito, in May
1980. The departure of one of the last European pharaohs has marked the beginning
of an end of an era, with still hard to measure ideological and political consequences. In a symbolic sense, the departure represented a final breakdown of the
proclaimed rational and secular walls of communist ideology, whose foundations
contained complex religious symbolic and rhetoric. Tito came to be remembered
while he was still alive. He was the only living hero portrayed in monuments,
whose name was displayed in street appellations and public institutions. Media concept of his death and funeral represented a confirmation and continuation of this
reminiscence; in addition, the deeper meaning of this reminiscence revealed an essential negation of the fact that the mighty ruler is actually dead. Tito’s position of a

43

Занимљиво је овде поменути податак да је од 193 личности од националног значаја,
колико се налази у новом канадском регистру памћења, свега 49 политичара, а 40 уметника
и писаца. Наведено према: T. Kuljić, Kultura sećanja, Beograd, 2006, 183.
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supreme deity, acquired during his lifetime, was even more firmly established by
his death. In this way, it could be argued that death has contributed to Broz’ deification, thus extending his cult furthermore. The question remains whether the faith in
his divine soul would persevere the temptations of history if he had lived for a few
years more?
It appears that the same question could be posed in regards to the deification of assassinated prime minister, Dr Zoran Djindjic, whose death, funeral and
post mortem glory represent almost the only comparable event from the recent Serbian history, to those of the complex death related rhetoric of Broz? The post mortem image of Dr Djindjic was created based on Christian model of martyr and sufferer, but also on the model of exemplar death, that is, heroic and martyr’s death in
the name of nation, an important element of a special religious system, i.e., religion
of nation.
In 2006, during the annual commemoration dedicated to Zoran Djindjic,
media coverage had turned to another event: Slobodan Milosevic had suddenly died
in Scheveningen. Date of dying was not the only thing that has, for a moment, put
these two celebrated politicians together. Death in prison, in Hague tribunal, while
being in exile, has allowed that (short-lived) post mortem glory of the former president of FRY be built according to the Christian model of martyr and sufferer. On
the other hand, Milosevic’s ideological position (in between communism and democracy) has determined that the rhetoric associated with his departure is a combination of pagan and Christian motives. Hence, media and public images from the
day he died until the funeral, were saturated with pagan symbolism and myths.
It is interesting to note that these cited examples reflect the process where
changes in basic secular ideologies are accompanied by a change in religious patterns as well. In turn, these religious patterns help to solve cultural contradictions
and doubtfulness.
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Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ
ȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɋȺɇɍ
Ȼɟɨɝɪɚɞ

„ɋɜɟɬɚ ɫɦɪɬ“ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ

Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɢ ɟɫɟʁ∗

Ɉɩɲɬɟ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɢ ɦɚʃɟ-ɜɢɲɟ ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɢɞɟʁɟ,
ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɝɨɜɨɪɚ ɨ ɫɦɪɬɢ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɫɩɨɡɧɚʁɟ
ɨɜɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɧɟɦɢɧɨɜɧɨɫɬɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɫɟ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɢɰɢ – ɨɞ ɧɚɦɟɪɧɨɝ
ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɚ ɫɜɟɝɚ ɲɬɨ ɧɚ ɫɦɪɬ ɩɨɞɫɟʄɚ ɢ ɲɬɨ ɨɠɢɜʂɚɜɚ
ʃɟɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɞɨ (ɧɟ)ɫɜɟɫɧɨɝ ɢ (ɧɟ)ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɝ ɭɬɚɩɚʃɚ
ɭ ,,ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ ɡɚɛɨɪɚɜɚ/ɡɚɛɚɜɟ“, ɤɨʁɚ ʁɟ (ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɢɯ) ɢ
ɭɡɪɨɤ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɱɨɜɟɤɚ ɞɚ
ɪɚɡɦɢɲʂɚ ɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ,,ɨɞɥɚɫɤɭ“. ɋɩɪɟɦɧɨɫɬ ɢ ɧɚɱɢɧɢ
ɫɭɨɱɚɜɚʃɚ ɫɚ ɫɦɪʄɭ ɛɥɢɫɤɢɯ ɨɫɨɛɚ ɨɫɬɚʁɭ ɬɚɤɨ ɩɢɬɚʃɟ
ɥɢɱɧɟ ɭɦɟɲɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɩɟɬ ɫɜɨɞɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɛɟɤɫɬɜɚ ɢ ɡɚɛɨɪɚɜɚ. Ɉɧ ɱɟɫɬɨ
ɩɪɢɛɟɝɚɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢʁɫɤɨ-ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢɦ ɨɛɪɚɫɰɢɦɚ
ɩɨɧɚɲɚʃɚ, ɤɨʁɢ ɨɩɫɬɚʁɭ ɢ ɨɫɬɚʁɭ ɧɟɪɚɡɞɜɨʁɢɜɨ ɜɟɡɚɧɢ ɡɚ
ɫɦɪɬ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɫɟɤɭɥɚɪɢɡɨɜɚɧɨɫɬɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɤɚɨ
ɢ ɫɚɦɨɝ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɤɨʁɢ ɢɦ ɩɪɢɛɟɝɚɜɚ. ɇɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ, ɬɨ ɡɚɬɨɦʂɟɧɨ ɢ ɧɟɭɤɪɨʄɟɧɨ ,,ɫɟʄɚʃɟ ɧɚ ɫɦɪɬ“ ɢɡɛɢʁɚ
ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɤɪɨɡ ɩɨʁɚɜɭ ɦɢɬɨɦɚɧɢʁɟ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢ
ɧɢɜɨɚ ɢɞɨɥɚɬɪɢʁɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɨɫɬɚʁɟ ɱɢɬʂɢɜɨ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɪɭɲɬɜɨ/ɝɪɭɩɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɝɨɻɟɧɨ/ɩɨɝɨɻɟɧɚ ɫɦɪʄɭ
ɜɚɠɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɨ ʁɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɬɪɢɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ
ɢɫɩɪɚʄɚʁɢɦɚ, ɢ ɨɤɨ ʃɢɯ, ɜɢɲɟ ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟʁɚɜɚɥɚ ɫɢɦɛɨɥɢɤɚ ɮɚɪɚɨɧɚ, ɫɪɩɫɤɢɯ ɫɢɧɨɜɚ,
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɯɟɪɨʁɚ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɚ.
ɍ ɪɚɞɭ ʄɭ ɫɟ ɨɫɜɪɧɭɬɢ ɧɚ ɫɦɪɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɞɨɝɚɻɚʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ – ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɝɨɜɨɪ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɤɭ
ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɚɬɢɥɚ ʃɟɝɨɜ ɢɫɩɪɚʄɚʁ, ɬɟ ɧɚ ɭɥɨɝɭ ɦɟɞɢʁɚ – ɧɚʁɩɪɟ
ɭ ɤɪɟɢɪɚʃɭ, ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɭ ɧɟɫɬɚʁɚʃɭ ɦɢɬɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨ
ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɫɦɪɬɢ ɛɢɜɲɟɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ.

Ɋɚɞ ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɛɪ. 147021: Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɲɤɚ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨʁ ɋɪɛɢʁɢ, ɤɨʁɢ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɆɇɌɊ Ɋɋ.
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Ʉɭɥɬɭɪɧɟ ɩɚɪɚɥɟɥɟ

Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɦɢɬɚ ɤɚɨ ɫɜɟɬɟ ɩɪɢɱɟ, ɢɫɬɢɧɢɬɟ ɡɚ
ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɭ ʃɭ ɜɟɪɭʁɭ, ɨɩɫɬɚʁɟ ɢ ɭ ɫɟɤɭɥɚɄʂɭɱɧɟ ɪɟɱɢ:
ɪɢɡɨɜɚɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɞɨɞɭɲɟ ɫɚ ɧɟɲɬɨ ɢɡɦɟʃɟɫɦɪɬ, ɋɥɨɛɨɞɚɧ
ɧɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɩɨʁɦɚ ɫɚɤɪɚɥɧɨɝ, ɚɥɢ ɫɚ ɢɫɬɢɦ ɢɥɢ
1
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ,
ɫɥɢɱɧɢɦ ɡɧɚɱɟʃɢɦɚ ɢ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɢɦɚ. ɇɢʁɟ ɦɢ
ɦɢɬɨɦɚɧɢʁɚ, ɦɟɞɢʁɢ
ɧɚɦɟɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɞɟ ɛɚɜɢɦ ɩɨɪɟɻɟʃɟɦ ɬɡɜ. ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɦɢɬɨɜɚ, ɦɚɞɚ ɜɟɪɭʁɟɦ ɞɚ
ɛɢ ɬɨ ɛɢɨ ɡɚɧɢɦʂɢɜ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɩɨɞɭɯɜɚɬ. ɐɢʂ ɦɢ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɡɚɛɚɜɢɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ʁɟɞɧɨɝ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɢɡ ɧɚɲɟ ɧɟɞɚɜɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ – ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɞɨɜɟɨ ɞɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨɝ ɫɭɫɪɟɬɚ, ɫɚɠɢɦɚʃɚ ɢ ɫɤɨɪɨ
ɧɟɡɚɩɚɦʄɟɧɨɝ ɟɤɫɩɥɢɰɢɪɚʃɚ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɢɯ ɫɮɟɪɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ,
ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɫɬɚɥɧɨ, ɚɥɢ ɭ ɥɚɬɟɧɬɧɨʁ ɢ ɧɟɲɬɨ ,,ɪɚɡɛɥɚɠɟɧɨʁ“ ɮɨɪɦɢ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɭ
ɧɚɲɨʁ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɢɰɢ. Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ ɧɚɫɥɨɜɭ ɜɟʄ ɧɚɝɨɜɟɲɬɟɧɨ, ɫɦɪɬɢ
ɛɢɜɲɟɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɛɢɜɲɢɯ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ, ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ,
ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɚɨ ɭ ɧɟɤɨɦ ɫɭɛɥɢɦɢɪɚɧɨɦ ɟɩɭ, ɧɚ ɩɨɡɨɪɧɢɰɭ ɫɪɛɢʁɚɧɫɤɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɢɰɟ ( ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɢ ɫɜɚɤɟ ɞɪɭɝɟ) ɢɡɜɟɨ ɦɢɬɫɤɟ ʁɭɧɚɤɟ, ɛɚʁɤɨɜɢɬɟ
ɦɨɬɢɜɟ, ɫɢɥɟ ɞɨɛɪɚ ɢ ɡɥɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɚɬɢɦ, ɨɞɟɜɟɧɢ ɲɬɨ ɭ ɩɚɝɚɧɫɤɟ, ɲɬɨ ɭ
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɫɢɦɛɨɥɟ ɢ ɦɟɬɚɮɨɪɟ, ɛɨɪɚɜɢɥɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɤɭɬɤɭ ʁɚɜɧɨɝ (ɢ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ) – ɢ ɜɟɪɛɚɥɧɨɝ, ɢ ɦɢɫɚɨɧɨɝ, ɢ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɚ ʁɟ
ɬɪɚʁɚɥɚ ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɢɯ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɚɤɬɟɪɢ ɢɡɧɟɧɚɞɧɨɦ ɦɟɞɢʁɫɤɨɦ
ɬɢɲɢɧɨɦ ɩɪɟɩɭɲɬɟɧɢ ʁɚɜɧɨɦ ɡɚɛɨɪɚɜɭ. ɍ ɫɜɟɬɥɭ ɫɬɚʃɚ ɬɪɚʁɧɟ ɩɨɞɜɨʁɟɧɨɫɬɢ, ɭ
ɤɨʁɨʁ ɝɪɚɻɚɧɢ ɋɪɛɢʁɟ ɠɢɜɟ ɜɟʄ ɞɭɠɟ ɜɪɟɦɟ, ɦɭɥɬɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɢ
ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɡɚɧɢɦʂɢɜɨɫɬ. Ɉɧɨ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɲɬɨ ɝɚ ɢɡɞɜɚʁɚ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ
ʁɟɫɬɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɫɦɪɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɜɨʁɢɦ
ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɤɢɦ ɧɚɛɨʁɟɦ ɭɫɩɟɨ ɞɚ ɞɨɜɨɞɟ ɭ ɩɢɬɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ʁɟɞɧɨɝ ɫɟɤɭɥɚɪɢɡɨɜɚɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ.
ɋɜɟɬɨɫɬ ɫɦɪɬɢ ʁɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɨɛɢɱɧɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɫɚɦɨ ɦɚɥɨɦ ɛɪɨʁɭ ʂɭɞɢ,
ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɧɚʁɛɥɢɠɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɩɨɤɨʁɧɢɤɨɦ. Ɉɧɢ ɤɨʁɢ ɭ ʃɨʁ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɨɜɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢ ɭ ɬɪɟɬɦɚɧɭ ɤɨʁɢ ɢɦ ɤɚɨ ɨɠɚɥɨɲʄɟɧɢɦɚ
ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɲɢɪɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɚɥɢ ɢ ,,ɞɨɩɭɲɬɟʃɟɦ“ ɞɚ ɛɭɞɭ ɞɟɨ ʁɟɞɧɟ
ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ, ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɩɪɨɦɢɲʂɚʃɟ ɢ
ɞɨɠɢɜʂɚɜɚʃɟ ɛɨɥɚ, ɫɬɪɚɯɚ, ɩɚɬʃɟ ɢ ɭɡɜɢɲɟɧɨɫɬɢ. Ȼɚɪɟɦ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɚ. ɒɬɚ ɫɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɞɟɲɚɜɚ ɤɚɞɚ ɬɨ ɢɤɭɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɧɟ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɦɚɫɟ ɢ
ɤɚɞɚ ,,ɨɠɚɥɨɲʄɟɧɚ ɩɨɪɨɞɢɰɚ“ ɛɪɨʁɢ ɧɚ ɫɬɨɬɢɧɟ ɯɢʂɚɞɚ ʂɭɞɢ?!

ɏɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚ ɦɟɧɟ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟɞɧɢɦ
ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɦ ɩɨɡɢɜɨɦ
11. ɦɚɪɬ 2006.
Ⱦɚ ʁɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ ɭɦɪɨ, ɫɚɡɧɚɥɚ ɫɚɦ ɧɚ ɭɥɢɰɢ, ɢɫɩɪɟɞ ɡɝɪɚɞɟ
ɭ ɤɨʁɨʁ ɠɢɜɢɦ ɢ ɤɨʁɭ ɫɚɦ ɧɚɩɭɫɬɢɥɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɢɧɭɬɚ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɦɢ ʁɟ

1

O ɫɜɟɬɨɫɬɢ ɭ ɫɟɤɭɥɚɪɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɜɢɞɢ: Ɇ. Ɇɚɥɟɲɟɜɢʄ, ɉɪɢɥɨɝ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɢ ɪɢɬɭɚɥɚ
ɩɪɟɥɚɡɚ, Ɋɚɫɤɨɜɧɢɤ 39, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1984, 39-51.
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Ⱥ. ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ, „ɋɜɟɬɚ ɫɦɪɬ“ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ... Ö

ɡɚɡɜɨɧɢɨ ɦɨɛɢɥɧɢ ɬɟɥɟɮɨɧ. Ɇɨʁ ɫɭɩɪɭɝ, ɢɧɚɱɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɚɩɨɥɢɬɢɱɧɚ, ɚɥɢ
ɜɟɨɦɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ʁɚɜɢɨ ɦɢ ʁɟ, ɜɢɞɧɨ (ɱɭʁɧɨ) ɭɡɛɭɻɟɧ, ɨɜɚʁ ɯɨɬ ʃɭɡ.
ɂɚɤɨ ɫɚɦ ɢ ɫɚɦɚ ɩɨɩɪɢɥɢɱɧɨ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɢɥɢ ɭɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ
ɬɨɝɚ, ɩɪɜɚ ɟɦɨɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɦɢ ʁɟ ɫɚɠɚʂɟʃɟ. ɍɦɪɟɬɢ ɩɪɨɝɧɚɧ ɢ ɫɚɦ, ɭ ɡɚɬɜɨɪɭ,
ɧɢʁɟ ɤɨɧɱɢɧɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ ɩɨɠɟɥɟɬɢ ɛɢɥɨ ɤɨɦɟ. ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɫɟʄɚʃɟ ɧɚ
ɢɡɜɟɫɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɭɥɨɝɭ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤ ɢɦɚɨ ɭ ɧɨɜɢʁɨʁ ɫɪɩɫɤɨʁ ɢɫɬɨɪɢʁɢ
ɞɨɧɟɤɥɟ ʁɟ ɫɤɪɧɚɜɢɥɨ ɦɨʁɭ ɟɦɩɚɬɢʁɭ. ɍ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɢɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɚɧ ɨɞɧɨɫ ɩɪɟɦɚ ɞɨɝɚɻɚʁɭ ɢ ʃɟɝɨɜɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ ɚɤɬɟɪɭ ɛɢɨ
ɝɥɚɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢ ʁɚɜɧɨɝ ɦʃɟʃɚ ɢ ɝɨɜɨɪɚ ɦɟɞɢʁɚ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɫɬɚɜɨɜɚ ɧɟɤɢɯ
ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ, ɧɟ ɛɚɲ ɧɚɤɥɨʃɟɧɢɯ ɥɢɤɭ ɢ ɞɟɥɭ ɭɩɨɤɨʁɟɧɨɝ.2
ɇɨ, ɜɪɚɬɢɦɨ ɫɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ɦɟ ʁɟ ɡɚɬɟɤɚɨ ɩɨɡɢɜ: ɫɥɚɛɨ ɩɪɨɦɟɬɧɚ ɭɥɢɰɚ
ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɜɟʄ ʁɟ ɭɜɟɥɢɤɨ, ɲɬɨ ɫɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɛɚɥɤɨɧɚ, ɲɬɨ ɨɤɨ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚ ɢ ɩɢʁɚɰɟ, ɪɚɫɩɪɟɞɚɥɚ ɨ ɞɨɝɚɻɚʁɭ: ɋɢɝɭɪɧɨ ɫɭ ɝɚ ɭɛɢɥɢ.
Ɂɧɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɝɚ ɨɫɭɞɟ, ɩɚ ɫɭ ɝɚ ɭɛɢɥɢ… ɍɛɢɥɢ ɝɚ, ɛɢɥɨ ɢɦ ɫɤɭɩɨ ɞɚ ɦɭ
ɫɭɞɟ… Ɉɬɪɨɜɚɥɢ ɫɭ ɝɚ, ɩɪɟɜɢɲɟ ʁɟ ɡɧɚɨ… ȼɟʄ ɬɚɞɚ ɦɢ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɫɭ
ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɱɭɬɢ ɫɚ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚʁɚɜʂɢɜɚɥɢ
ɪɚɻɚʃɟ ɧɨɜɨɝ ɦɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɨɞɧɟɛɟɫʁɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɨɜɚʁ ɞɨɝɚɻɚʁ
ʁɟ ɛɢɨ ɧɚʁɚɜʂɟɧ ʁɨɲ ɦɧɨɝɨ ɪɚɧɢʁɟ. ɇɚɢɦɟ, 2001. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ ɭɯɚɩɲɟɧ ɢ ɨɞɜɟɞɟɧ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪ ɏɚɲɤɨɝ ɬɪɢɛɭɧɚɥɚ, ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚ ɧɨɜɢɧɚ ɋɪɩɫɤɚ ɞɢʁɚɫɩɨɪɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧ ʁɟ ɬɟɤɫɬ ɩɨɞ ɧɚɫɥɨɜɨɦ Ɉ
ɫɭɞɛɢɧɢ ɫɪɩɫɤɢɯ ɜɥɚɞɚɪɚ.3 ɍ ʃɟɦɭ ɢɫɬɨɪɢɱɚɪ Ȼɨʁɚɧ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ,
ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɲɭʄɢ ɞɨɝɚɻɚʁ ɡɚɬɨɱɟʃɚ ɛɢɜɲɟɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɫɪɩɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɩɪɚɜɢ
ɩɚɪɚɥɟɥɟ ɫɚ ɩɪɨɝɧɚɧɢɦ, ɭɛɢʁɟɧɢɦ ɢ ɠɪɬɜɨɜɚɧɢɦ ɜɥɚɞɚɪɢɦɚ, ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ
ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɛɢɨ ɧɟɦɚɥɢ ɛɪɨʁ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɚɭɬɨɪ ɬɟɤɫɬɚ ɨɫɜɪʄɟ ɧɚ ɫɭɞɛɢɧɭ ɤɧɟɠɟɜɚ ɢ
ɤɪɚʂɟɜɚ ɢɡ ɞɢɧɚɫɬɢʁɚ Ɉɛɪɟɧɨɜɢʄ ɢ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄ, ɤɪɚʁʃɟ ɚɫɨɰɢʁɚɬɢɜɧɚ
ɪɟɬɨɪɢɤɚ ɨɜɨɝ ɧɚɩɢɫɚ ɩɪɟɧɨɫɢ ɱɢɬɚɨɰɚ ɭ ɡɥɚɬɧɨ ɞɨɛɚ ɫɪɩɫɤɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ (ɤɨʁɟ ɫɟ
ɡɚɜɪɲɚɜɚ Ʉɨɫɨɜɫɤɨɦ ɛɢɬɤɨɦ), ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɫɬɪɚɞɚʃɟ ɡɚ ,,ɜɢɲɟ ɰɢʂɟɜɟ“, ɤɚɨ ɢ
ɧɚɫɢɥɧɚ ɫɦɪɬ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɜɥɚɞɚɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɦɟɪɭ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɫɦɪɬɧɟ ɫɥɚɜɟ –
ɢ ɡɟɦɚʂɫɤɟ ɢ ɧɟɛɟɫɤɟ.4
ɇɨ ɨɫɢɦ ɦɢɬɚ ɨ ɧɚɫɢɥɧɨʁ, ɞɚɤɥɟ, ɦɭɱɟɧɢɱɤɨʁ ɫɦɪɬɢ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɧɚɱɟ
ɬɨɤɨɦ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ ɛɢɨ ɫɨɥɢɞɧɨ ɩɨɬɤɪɟɩʂɟɧ ɢ ɦɟɞɢʁɫɤɢɦ ,,ɡɚ ɢ
ɩɪɨɬɢɜ“ ɫɩɟɤɭɥɚɰɢʁɚɦɚ, ɬɨɝ ɩɪɜɨɝ ɞɚɧɚ ɨɜɟ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɟ ɟɩɨɩɟʁɟ, ɢ ɬɨ ɧɚ ɢɫɬɨɦ
ɦɟɫɬɭ ɧɚ ɤɨɦɟ ʁɟ ɢ ɡɚɩɨɱɟɨ ɦɨʁ ɞɧɟɜɧɢɤ ɞɨɝɚɻɚʃɚ, ɞɚɤɥɟ ɧɚ ɭɥɢɰɢ, ɱɭɥɚ ɫɚɦ ɢ
ɡɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ – ɧɚɢɦɟ, ɞɚ ɋɥɨɛɚ ɭɨɩɲɬɟ ɧɢʁɟ ɭɦɪɨ. ɉɭɫɬɢɥɢ ɫɭ ɝɚ –
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚɨ ʁɟ ɤɨɦɲɢʁɚ ɤɨɦɲɢʁɢ – ɞɚ ɨɞɟ ɭ Ɋɭɫɢʁɭ, ɚ ɨɧɢ ʄɟ ɞɚ ɫɚɯɪɚɧɟ ɩɪɚɡɚɧ
ɤɨɜɱɟɝ! ɋɥɢɱɧɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɱɭɥɚ ɫɚɦ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɫɦɪʄɭ ɀɟʂɤɚ Ɋɚɠʃɚɬɨɜɢʄɚ
Ⱥɪɤɚɧɚ, ɭ ʁɟɞɧɨɦ ɫɟɥɭ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɝɞɟ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɚ ɦɨʁɢɯ
ɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɛɢɥɚ ɭɛɟɻɟɧɚ ɞɚ ʁɟ Ⱥɪɤɚɧ ɭ ɫɬɜɚɪɢ ɠɢɜ ɢ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɞɟɥɚ ɢɡ

2

Ɇ. ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ, Ɉɞ ɨɛɨɠɚɜɚʃɚ ɞɨ ɚɧɚɬɟɦɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ 12. ɦɚɪɬ 2007, 5.
Bojan Dimitrijeviü, istoriþar, O sudbini srpskih vladara, http://www..srpskadijaspora.info
/vest.asp?
4
Ɉ ɠɢɜɨɬɭ ɫɜɟɬɨɝ ȳɨɜɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ, ɫɜɟɬɨɝ ɋɬɟɮɚɧɚ Ⱦɟɱɚɧɫɤɨɝ, ɫɜɟɬɨɝ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ ɜɢɞɢ
ɭ: ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɇɢɥɟɭɫɧɢʄ, ɋɜɟɬɢ ɋɪɛɢ, Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ 1989, 10, 84, 108.
3
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Õ

Ʉɭɥɬɭɪɧɟ ɩɚɪɚɥɟɥɟ

ɩɨɬɚʁɟ. ɇɢ ɬɚɞɚ, ɚ ɧɢ ɫɚɞɚ ɧɢɫɚɦ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɦɟɦ ɭɬɢɫɤɭ ɞɚ ɧɚ ,,ɛɪɨɞɭ“ ɧɚɲɟ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɪɢɱɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɩɭɬɭʁɟ ɛɟɫɦɪɬɧɢ Ɇɚɪɤɨ Ʉɪɚʂɟɜɢʄ, ɤɨʁɢ ʁɟ, ɢɚɤɨ
ɦɧɨɝɨ ɩɭɬɚ ɬɨɤɨɦ ɫɜɨɝ ɬɪɢɫɬɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɠɢɜɨɬɚ ɧɚ ɫɦɪɬ ɪɚʃɚɜɚɧ, ɭɫɩɟɜɚɨ ɞɚ
ɡɥɨɱɢɧɰɟ ɩɪɢɜɟɞɟ ɤɚɡɧɢ, ɚ ɩɪɚɜɞɭ – ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ʁɟ ɜɚɡɞɚ ɛɢɥɢ ɠɟɞɧɢ.5 ɋɚ
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɧɚɦɟɬɚɥɨ ɦɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɨɩɫɟɫɢɜɧɨ ɩɢɬɚʃɟ.
ɇɚɢɦɟ, ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɧɚ ɢɫɩɪɚʄɚʁɢɦɚ ʁɚɜɧɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɢɦɨɯɨɞ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ ɨɞɢɝɪɚɜɚ
ɨɤɨ ɨɬɜɨɪɟɧɨɝ ɤɨɜɱɟɝɚ? Ɂɚɲɬɨ ɢ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɭ ɨɜɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɜɪɲɢ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɨɞɟɥɚ ɢ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɪɚɡɦɢɲʂɚʃɚ ɢ ɩɨɧɚɲɚʃɚ? Ⱦɚ
ɥɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɤɨɜɱɟɝ ɨɞɫɥɢɤɚɜɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɦɟɪɭ ɩɨɞɧɨɲʂɢɜɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ
ɫɦɪɬɢ, ɢɥɢ ʁɟ ɤɨɜɱɟɝ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɨɜɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɫɦɪɬ ɫɚɫɜɢɦ
ɫɩɨɪɟɞɧɚ ɫɬɜɚɪ?
Ⱥ ɦɨɠɞɚ ɭ ɤɨɜɱɟɝɭ ɫɬɜɚɪɧɨ ɢ ɧɟɦɚ ɧɢɤɨɝɚ?
ɉɟɪɢɨɞ ɨɞ 11. ɞɨ 15. ɦɚɪɬɚ,
ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤ ɫɬɢɝɚɨ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɨɛɟɥɟɠɢɥɚ ɫɭ ɱɟɬɢɪɢ ɛɢɬɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ. Ɉ ɩɪɜɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨ ɤɚɥɤɭɥɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɚɱɢɧɨɦ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ ɭɦɪɨ ɜɟʄ ɫɦɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɪɟɤɥɢ, ɦɚɞɚ ɫɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ ɨɜɨ
ɩɢɬɚʃɟ ɞɟɫɢɥɚ ʁɨɲ ʁɟɞɧɚ ɡɚɧɢɦʂɢɜɚ ɫɬɜɚɪ. ɇɚɢɦɟ, ɧɚ ɫɰɟɧɭ ɫɭ ɫɬɭɩɢɥɢ,
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ Ɍȼ ɫɟɪɢʁɚɦɚ, ɫɜɟ ɩɨɩɭɥɚɪɧɢʁɢ ɞɟɦɢɫɬɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɭɦɢɪɚʃɚ,
ɡɚɩɪɚɜɨ ɮɨɪɟɧɡɢɱɚɪɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɭɡɪɨɤ ɫɦɪɬɢ, ɢɡɜɚɞɢɥɢ
ɩɨɤɨʁɧɢɤɨɜɨ ɫɪɰɟ.6 Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜɭ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɩɪɨɡɚɢɱɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɜɚʁ
ɩɨɫɬɭɩɚɤ ʁɟ ɢɧɢɰɢɪɚɨ ɧɨɜɢ ɧɢɡ ɚɪɯɟɬɢɩɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɨɞɨʂɢɜɨ
ɩɨɞɫɟʄɚɥɟ ɧɚ ɪɚɲɢɪɟɧɟ ɦɨɬɢɜɟ ɛɚʁɤɢ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɢɡɝɭɛʂɟɧɢ, ɢɡɜɚɻɟɧɢ ɢɥɢ
ɭɤɪɚɞɟɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ʁɭɧɚɱɤɟ ɫɧɚɝɟ – ɫɪɰɟ, ɞɭɲɚ, ɤɨɫɚ, ɨɱɢ, ɧɚɥɚɡɟ ɫɚɤɪɢɜɟɧɢ ɭ
ɧɟɤɨɦ ɦɢɫɬɢɱɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ – ɧɚ ɞɧɭ ɞɭɛɨɤɟ ɜɨɞɟ, ɭ ɡɚɛɪɚʃɟɧɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ,
ɩɨɞɪɭɦɭ ɢ ɫɥ.7 Ɉɜɨɦɟ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ, ɭɩɪɤɨɫ ɩɨɫɜɟʄɟɧɢɱɤɨɦ
ɧɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɞɨɧɟɫɭ ɢ ɩɪɟɧɟɫɭ ɲɬɨ ɫɩɟɤɬɚɤɭɥɚɪɧɢʁɟ (ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ – ɲɬɨ
ɦɨɪɛɢɞɧɢʁɟ) ɞɟɬɚʂɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟɦ, ɦɟɞɢʁɢ ɞɭɝɨ ɧɢɫɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɢ ɧɚ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɢɬɚʃɟ: ɲɬɚ ʄɟ ɫɟ ɞɟɫɢɬɢ ɫɚ ɢɡɜɚɻɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɧɚɤɨɧ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ
ɚɧɚɥɢɡɟ. Ⱦɪɭɝɨ ɩɢɬɚʃɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɥɨ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɜɲɢ ɞɪɠɚɜɧɢɤ ɛɢɬɢ
ɢɫɩɪɚʄɟɧ, ɚ ɬɪɟʄɟ – ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɫɩɪɚʄɟɧ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɱɢɧɢɥɨ ɞɚ ʁɟ
ɦɢɬɨɥɨɲɤɢ ɮɭɧɞɭɫ ɜɟʄ ɞɨɛɪɚɧɨ ɢɫɬɪɨɲɟɧ, ɢɫɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɨɧ ɞɨɛɢɨ ɧɨɜɢ
ɡɚɦɚɯ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤ ɛɢɨ ɰɚɪ ɢɥɢ ɫɥɭɝɚ,
ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɢɥɢ ɩɪɨɫʁɚɤ, ɞɪɠɚɜɧɢɤ ɢɥɢ ɡɥɨɱɢɧɚɰ – ɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɢɬɚʃɟ ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɛɢɥɢ ɩɨɡɜɚɧɢ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ʃɟɝɨɜɢ ɩɨɤɥɨɧɢɰɢ, ɚ ʁɨɲ ɜɢɲɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ
ɩɪɨɬɢɜɧɢɰɢ, ɭ ɱɢʁɢɦ ʁɟ ɪɭɤɚɦɚ ɛɢɥɚ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɦɟɫɬɭ ɫɚɯɪɚɧɟ
5

Ɉ ɫɦɪɬɢ ɨɜɨɝ ɟɩɫɤɨɝ ʁɭɧɚɤɚ ɜɢɞɢ ɭ: Ɇɚɪɤɨ Ʉɪɚʂɟɜɢʄ ɢ Ɇɢɧɚ ɨɞ Ʉɨɫɬɭɪɚ, ɭ: Ⱥɧɬɨɥɨɝɢʁɚ
ɧɚɪɨɞɧɢɯ ʁɭɧɚɱɤɢɯ ɩɟɫɚɦɚ, ɩɪɢɪ. ȼɨʁɢɫɥɚɜȭɭɪɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1977, 298-306. ȼ. ɢ ɒɩɢɪɨ
Ʉɭɥɢɲɢʄ, ɉɟɬɚɪ ɀ. ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɇɢɤɨɥɚ ɉɚɧɬɟɥɢʄ, ɋɪɩɫɤɢ ɦɢɬɨɥɨɲɤɢ ɪɟɱɧɢɤ, Ȼɟɨɝɪɚɞ,
1998, 253, ɩɨɞ Ʉɪɚʂɟɜɢʄ Ɇɚɪɤɨ.
6
Miloševiüevo srce u Moskvi, Vesti, petak 17. mart 2006, 5.
7
ȼɢɞɢ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: Ȼɚɲ ɑɟɥɢɤ, ɋɪɩɫɤɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɛɚʁɤɟ, Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 17-37; Ɉ
ɦɨɬɢɜɭ ɢɡɜɚɻɟɧɨɝ ɫɪɰɚ ɜɢɞɢ ʁɨɲ ɢ: ɂɡʁɟɞɟɧ ɨɜɱɚɪ, ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ, ɋɪɩɫɤɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɟɫɦɟ,
ɉɪɨɫɜɟɬɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 1969, 157 (ɩɟɫɦɚ 237).
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Ⱥ. ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ, „ɋɜɟɬɚ ɫɦɪɬ“ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ... Ö

ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ. ɉɨɬɨʃɢ ɫɭ, ɥɨɝɢɱɧɨ, ɨɞɛɢʁɚɥɢ ɫɜɚɤɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɢɫɩɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɤɚɨ ɢ ɫɚɯɪɚɧɭ ɧɚ ,,ɩɨɫɟɛɧɢɦ“ ɦɟɫɬɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɛɢ
ɫɜɨʁɨɦ ɩɨɫɟɛɧɨɲʄɭ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ.8 ɇɚɢɦɟ, ɦɟɻɭ
ɨɩɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɦɟɫɬɨ ɢɫɩɪɚʄɚʁɚ ɧɚɲɥɟ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɋɉɋ-ɚ ɧɚ ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɨɦ
ɬɪɝɭ, ɋɚɜɟɡɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ, ɋɚɜɚ ɰɟɧɬɚɪ, ɲɚɬɨɪ ɢ Ɇɭɡɟʁ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ.9 ɉɪɜɟ ɫɭ ɫɟ
ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɢɫɩɨɫɬɚɜɢɥɟ ɤɚɨ ɫɭɜɢɲɟ ɫɤɪɨɦɧɟ ɞɚ ɛɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɟ ɜɟɥɢɱɢɧɢ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ, ɞɪɭɝɟ ɫɭ ɨɩɟɬ ɨɫɬɚɥɟ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ʁɟɪ ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɜɪɯɭɲɤɚ
ɬɨɦɟ ɨɲɬɪɨ ɭɫɩɪɨɬɢɜɢɥɚ (ɩɪɨɫɬɨɪ ɋɚɜɟɡɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɟɜɢɲɟ
ɛɪɟɦɟɧɢɬ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɦ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɤɨɦ, ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ
ʃɟɝɨɜɨ ɪɚɛʂɟʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɡɪɟɧɢɯ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ). ɍ ɋɚɜɚ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɬɢɯ ɞɚɧɚ
ɞɟɲɚɜɚɨ ɫɚʁɚɦ ɜɢɧɚ, ɚ ɲɚɬɨɪ ɛɢ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɩɪɟɜɢɲɟ ɩɨɞɫɟʄɚɨ ɧɚ Ƚɭɱɭ, ɲɬɨ ɛɢ
ɡɚ ɨɜɚʁ ɫɪɩɫɤɢ ɛɪɟɧɞ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɛɢɥɚ ɤɪɚʁʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɢ
ɭɩɪɚɜɚ Ɇɭɡɟʁɚ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɢɫɩɪɜɚ ɨɞɛɢɥɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɞɨɦɚʄɢɧ ɨɜɨɝ ɛɢɡɚɪɧɨɝ
ɛɚɧɤɟɬɚ, ɦɢɦɨɯɨɞ ɫɟ ɢɩɚɤ ɨɞɪɠɚɨ ɩɨɞ ɤɪɨɜɨɦ ɨɜɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ.10 Ɉɧɚ ʁɟ,
ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ, ɤɚɨ ɦɭɡɟʁ, ɞɚɤɥɟ ɤɚɨ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ɫɟ, ɩɨ ɭɜɪɟɠɟɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ, ɢɡɥɚɠɭ
,,ɩɪɟɞɦɟɬɢ“ ɜɚɧ ɭɩɨɬɪɟɛɟ, ɫɬɜɚɪɢ ɩɪɨɲɥɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɦɢɧɭɥɢɯ ɢɞɟʁɚ,
ɩɨɧɚʁɜɢɲɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɭɬɢɲɚɬɢ ɡɚɝɥɭɲɭʁɭʄɭ ɛɭɤɭ
ɦɢɬɫɤɢɯ ɭɬɜɚɪɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟʄ ɞɚɧɢɦɚ ɨɩɫɟɞɚɥɟ ɞɪɠɚɜɭ.
ɉɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɬɪɚʁɧɢɦ ɩɪɨɝɨɧɫɬɜɨɦ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ʁɟ
ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ ɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɦ ɦɟɫɬɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɜɟɱɧɨɝ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ.11
Ʉɚɥɤɭɥɚɰɢʁɟ ɧɚ ɨɜɭ ɬɟɦɭ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɤɪɟɬɚɥɟ ɨɞ Ɇɨɫɤɜɟ, ɤɚɨ ɦɨɝɭʄɟɝ ɪɟɲɟʃɚ,
ɩɚ ɩɪɟɤɨ Ⱥɥɟʁɟ ɜɟɥɢɤɚɧɚ ɧɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ ɝɪɨɛʂɭ, ɞɨ Ƚɪɨɛʂɚ
ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɰɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ, ɭɤɚɡɚɥɟ ɫɭ ɧɟɞɜɨɫɦɢɥɟɧɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ʁɟɞɧɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ: ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɝɪɨɛʂɟ ɧɚ ɤɨɦɟ ɛɢ ɨɜɚʁ ɛɢɜɲɢ ɩɨɥɢɱɚɪ ɛɢɨ ɫɚɯɪɚʃɟɧ.
Ɇɨɫɤɜɚ ɛɢ ɡɧɚɱɢɥɚ ɪɚɡɪɟɲɟʃɟ ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɥɚɫɬɢ ɢɦɚɥɟ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɥɭɤɨɦ, ɚɥɢ ʁɟ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɭ ɉɨɥɢɬɢɰɢ ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɚɪɢɫɚɨ
Ⱦɪɚɝɨʂɭɛ ɀɚɪɤɨɜɢʄ, ɝɥɚɜɧɢ ɭɪɟɞɧɢɤ ɧɟɞɟʂɧɢɤɚ ,,ȼɪɟɦɟ“, ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɞɚ ɋɥɨɛɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ ɭɦɪɟ.12 ɂ ɡɚɢɫɬɚ, ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟ ɧɟɱɢʁɨʁ ɫɚɯɪɚɧɢ ɢɩɚɤ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɜɟʄɭ ɞɨɡɭ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɦɪɬ ɞɨɬɢɱɧɟ ɨɫɨɛɟ, ɧɟɝɨ ɢ ɭ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɦɪɬɢ ɭɨɩɲɬɟ. Ⱥɥɟʁɚ ɜɟɥɢɤɚɧɚ, ɤɚɨ ɢ Ƚɪɨɛʂɟ ɨɫɥɨɛɨɞɢɥɚɰɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ
ɧɢɫɭ ɞɨɥɚɡɢɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ, ʁɟɪ ɫɭ ɢ ɨɜɚ ɦɟɫɬɚ ɫɜɨʁɨɦ ,,ɫɜɟɬɨɲʄɭ“ ɦɨɝɥɚ ɞɚ
ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ,,ɚɤɬɢɜɧɨɦ“ ɡɚɝɪɨɛɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ. ɂɚɤɨ ʁɟ ɨɜɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ
ɭɤɚɠɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɭ ɧɟɩɨɠɟʂɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɬɟɡɚɥɚ ɢ ɧɚ ɫɜɟɬ ɦɪɬɜɢɯ ɢ ɤɨʁɚ ɛɢ ɭ
ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɢɫɬɚɤɧɟ ɭ ɩɪɜɢ ɩɥɚɧ ʃɟɝɨɜ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɱɤɢ (ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɱɤɢ)
8
Ⱦ. ɋɩɚɥɨɜɢʄ, Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢʄ: ɇɢʁɟ ɡɚɫɥɭɠɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢɧ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɭɬɨɪɚɤ 14. ɦɚɪɬ 2006, 2; Ɇ.
ɑɟɤɟɪɟɜɚɰ, Ʌɚɛɭɫ: ɉɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚɜɧɟ ɫɚɯɪɚɧɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɭɬɨɪɚɤ 14. ɦɚɪɬ 2006, 2; ɋɚɦɨ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɚ ɫɚɯɪɚɧɚ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, 15. ɦɚɪɬ 2006, 7.
9
Ȼɨʂɟ ɭ ɦɭɡɟʁɭ ɧɟɝɨ ɭ ɲɚɬɨɪɭ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɟɬɚɤ 17. ɦɚɪɬ 2006, 7.
10
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ (ɧɟ)ɦɨɠɟ ɭ ɦɭɡɟʁ, ɇɨɜɨɫɬɢ, ɱɟɬɜɪɬɚɤ 16. ɦɚɪɬ, 2006, 12; Ʉɨɜɱɟɝ ɭ Ɇɭɡɟʁɭ
ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɱɟɬɜɪɬɚɤ 16. ɦɚɪɬ, 2006, 7.
11
ɋɚɯɪɚɧɚ ɦɨɠɞɚ ɭ Ɇɨɫɤɜɢ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɧɟɞɟʂɚ 12. ɦɚɪɬ 2006, 3; Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɚɬɨɜɢʄ,
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɟɜ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɭɞɚɪ ɧɚ ɜɥɚɞɭ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɭɬɨɪɚɤ 14. ɦɚɪɬ, 1-2; Sloba meÿu
partizanima, Kurir, 14. mart 2006. – http:/www.kurir-ifo.co/arhiva/2006
12
Ⱦɪɚɝɨʂɭɛ ɀɚɪɤɨɜɢʄ, 148 ɫɚɬɢ ɫɚɯɪɚɧɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɟɬɚɤ, 17. ɦɚɪɬ 2006, 6.
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ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ (ɡɧɚɦɨ, ɭɨɫɬɚɥɨɦ, ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɪɩɫɤɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ ɛɢɨ ɪɚɲɢɪɟɧ ɨɛɢɱɚʁ ɞɚ
ɫɟ ɫɚɦɨɭɛɢɰɟ, ɪɚɡɛɨʁɧɢɰɢ ɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɰɢ ɪɚɡɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɫɚɯɪɚʃɭʁɭ ɢɡɜɚɧ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɝɪɨɛɚʂɚ), ɞɟɲɚɜɚɥɨ ɫɟ ɧɟɲɬɨ ɫɚɫɜɢɦ ɫɭɩɪɨɬɧɨ. ɇɚɢɦɟ, ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ʁɟ
ɨɜɨɝ ɩɭɬɚ ɩɪɨɞɪɥɚ ɭ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɤɨʁɢ ɨɛɢɥɭʁɟ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɜɟɬɢɬɟʂɚ
ɫɚɯɪɚʃɟɧɢɯ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɝɨɧɚ ɢ ɦɭɱɟʃɚ, ɧɚ ɬɚʁɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ – ɱɟɫɬɨ ɢ ɭ
ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚ ɤɭʄɚ ɬɚʁɧɢɯ ɯɪɢɲʄɚɧɚ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ. ɉɪɨɧɚɻɟɧɨ ɪɟɲɟʃɟ
ɭʁɟɞɢɧɢɥɨ ʁɟ ɭ ɫɟɛɢ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɩɚɝɚɧɫɤɨ-ɬɨɬɟɦɢɫɬɢɱɤɢɯ ɤɭɥɬɨɜɚ,
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢ ɪɚɧɨɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ: ɋɥɨɛɨɞɚɧ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ ɛɢʄɟ
ɫɚɯɪɚʃɟɧ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɤɭʄɟ, ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɰɭ, ɩɨɞ ɞɪɜɟɬɨɦ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɜɨɥɟɨ. 13
ɑɟɬɜɪɬɨ ɩɢɬɚʃɟ, ɞɚ ɥɢ ʄɟ Ɇɢɪʁɚɧɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɬɢ ɩɨɝɪɟɛɭ
ɫɜɨɝɚ ɦɭɠɚ, ɪɟɲɟɧɨ ʁɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɬɟɤ ɧɚ ɞɚɧ ɫɚɯɪɚɧɟ. Ⱦɨ ɬɚɞɚ, ɨɧɨ ʁɟ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɭɤɚɡɢɜɚɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɢɧɜɟɪɡɢʁɨɦ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ (ɲɬɨ ɨɛɪɟɞɢ
ɩɪɟɥɚɡɚ, ɩɨ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ, ɢ ʁɟɫɭ), ʁɟɪ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɞɟɨ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɨɱɟɤɢɜɚɨ ɭɤɢɞɚʃɟ
ɩɨɬɟɪɧɢɰɟ ɢ ɚɛɨɥɢɰɢʁɭ ɛɢɜɲɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɟ ȳɍɅ-ɚ.14
15. ɦɚɪɬ 2006.
Ʉɨɜɱɟɝ ɫɚ ɬɟɥɨɦ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ɫɬɢɠɟ ɚɜɢɨɧɨɦ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ.
ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɝɨɜɨɪɟʄɢ, ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɫɭ ɫɬɢɝɥɚ ɬɪɢ ɤɨɜɱɟɝɚ, ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɚ ɨɞ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ ɞɪɜɟɬɚ ɢ ɦɟɬɚɥɚ, ɫɦɟɲɬɟɧɚ ʁɟɞɚɧ ɭ ɞɪɭɝɢ.15 ɉɪɟɞɫɬɚɜɭ
ɩɨɡɧɚɬɨɝ ɥɚʁɬ ɦɨɬɢɜɚ ɦɧɨɝɢɯ ɛɚʁɤɢ, ɧɚɢɦɟ – ɬɪɨɫɬɪɭɤɨɝ ɤɨɜɱɟɠɢʄɚ (ɨɞɧɨɫɧɨ
ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɝ ɨɦɨɬɚɱɚ ɞɭɲɟ) ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɤɪɢʁɟ ɨɜɚɤɚɜ ɢɥɢ ɨɧɚɤɚɜ ɢɡɜɨɪ ɫɜɟɬɨɫɬɢ,
ɤɜɚɪɟ ɫɚɦɨ ɧɚʁɥɨɧɫɤɚ ɜɪɟʄɚ ɢ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɫɟɥɨɬɟʁɩɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɲɢʂɤɚ
ɨɛɦɨɬɚɧɚ.16 ɋɜɨɝ ,,ɜɟɱɧɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ“ ɞɨɱɟɤɚɥɢ ɫɭ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɩɚɪɬɢʁɫɤɢ
ɞɪɭɝɨɜɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ – ɩɪɢɛɟɝɚɜɚʁɭʄɢ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɢɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɦ ɦɚɧɢɪɢɦɚ –
ɲɬɨ ɰɟɥɢɜɨɦ, ɲɬɨ ɤɪɲɬɟʃɟɦ, ɩɚ ɢ ɩɪɟɤɥɨʃɟʃɟɦ ɤɨɥɟɧɚ, ɢɡɪɚɡɢɥɢ ɫɜɨʁɚ,
ɜɚʂɞɚ, ɧɚʁɞɭɛʂɚ ɨɫɟʄɚʃɚ.17 ɉɨɤɨʁɧɢɤ ʁɟ ɫɚ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ ɩɪɟɛɚɱɟɧ ɭ ɦɪɬɜɚɱɧɢɰɭ
ɩɪɢ ɛɨɥɧɢɰɢ ɋɜ. ɋɚɜɟ, ɩɨ ɧɨɜɢɧɫɤɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɨɩɟɬ ʁɟɞɢɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɯɬɟɥɚ ɞɚ
ɩɪɢɦɢ ɨɜɨɝ ɫɩɨɪɧɨɝ ɝɨɫɬɚ. Ȼɞɟʃɚ ɨɤɨ ʃɟɝɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ, ɛɚɪ ɤɨɥɢɤɨ ɧɚɦ ʁɟ
ɩɨɡɧɚɬɨ.
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J. Jevremoviü, Mauzolej u dvorištu porodiþne kuüe, Glas Javnosti, þetvrtak 16. mart 2006, 2-3;
D. Novkoviü, Pod lipom, Vesti, 16. mart 2006, 2.
14
Ɇ. Ⱦɟɪɢɤɨʃɢʄ, Ɇɢɪɚ ɦɨɠɟ ɭ ɋɪɛɢʁɭ, ɚɥɢ ɞɚ ɩɪɟɞɚ ɩɚɫɨɲ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɫɪɟɞɚ 15. ɦɚɪɬ 2006,
7; Ɍɚɞɢʄ ɧɟʄɟ ɚɛɨɥɢɪɚɬɢ Ɇɢɪʁɚɧɭ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ 13. ɦɚɪɬ 2006, 2; Ɇ.
Ⱦɟɪɢɤɨʃɢʄ, Ɇɢɪɚ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɧɢɰɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɭɬɨɪɚɤ 14. ɦɚɪɬ 2006, 4.
15
Vratio se, Kurir, 16. mart 2006, 3.
16
J. Jevremoviü, 2.
17
ȼɢɞɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɭ ɧɚ ɧɚɫɥɨɜɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɇɨɜɨɫɬɢ, ɱɟɬɜɪɬɚɤ 16. ɦɚɪɬ 2006; Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ
Ⱥɩɨɫɬɨɥɨɜɫɤɢ, ɉɨɫɥɟɞʃɢ ɦɢɬɢɧɝ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɱɟɬɜɪɬɚɤ 16. ɦɚɪɬ 2006, 7; ɉ. ȼɚɫɢʂɟɜɢʄ,
Ɇɟɻɭ ɫɜɨʁɢɦɚ, ɛɟɡ ɫɜɨʁɢɯ, ɇɨɜɨɫɬɢ, ɱɟɬɜɪɬɚɤ 16. ɦɚɪɬ 2006, 12.
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Ⱥ. ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ, „ɋɜɟɬɚ ɫɦɪɬ“ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ... Ö

16. ɦɚɪɬ 2006.
Ɇɪɬɜɚɱɤɢ ɫɚɧɞɭɤ ɢɡɥɨɠɟɧ ʁɟ ɭ Ɇɭɡɟʁɭ ɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟ ɧɚ Ⱦɟɞɢʃɭ.
ɉɨɤɪɢɜɟɧ ʁɟ ɫɪɩɫɤɨɦ ɬɪɨɛɨʁɤɨɦ, ɚɥɢ ɛɟɡ ɝɪɛɚ18 ɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɦɛɨɥɚ,
ɚ ɢɫɩɪɟɞ ʃɟɝɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɚ ɞɪɜɟɧɚ ɩɢɪɚɦɢɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɟɥɢɫɤ ɤɨʁɢ
ɫɟ ɧɚ ɫɚɯɪɚɧɚɦɚ ɚɬɟɢɫɬɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭɦɟɫɬɨ ɤɪɫɬɚ ɢ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɭ ɭɩɢɫɚɧɢ ɢɦɟ ɢ
ɩɪɟɡɢɦɟ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ, ɝɨɞɢɧɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɪɨɻɟʃɚ ɢ ɫɦɪɬɢ. Ɉɩɟɬ, ɛɟɡ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ
ɫɢɦɛɨɥɚ – ɛɟɡ ɩɟɬɨɤɪɚɤɟ, ɛɟɡ ɤɪɫɬɚ. Ɍɨ ɭɨɫɬɚɥɨɦ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɟɜɨɦ
ɠɢɜɨɬɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɭ ɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɭ: ɋɪɛɢɧ, ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɚ ɢ ɚɬɟɢɫɬɚ. Ɉɧɨ ɲɬɨ
ɧɢɤɚɤɨ ɧɢʁɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɥɨ ɬɨɦ ɨɩɢɫɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɢɯ
ɫɢɦɛɨɥɚ ɭ ɩɨɧɚɲɚʃɭ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɭ ɭ ɦɢɦɨɯɨɞɭ ɨɞɚɜɚɥɢ ɩɨɱɚɫɬ, ɤɚɨ ɢ
ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɨɦɟ ɞɚ ɩɨɤɨʁɧɢɤ ɛɭɞɟ ɢɫɩɪɚʄɟɧ ɭɡ ɰɪɤɜɟɧɨ ɨɩɟɥɨ.19 Ɉɧɨ ʁɟ,
ɦɟɻɭɬɢɦ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɩɨɬɩɨɪɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɩɨɠɟʂɧɨɝ
ɢɦɢʇɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɟɜɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɡɚ ɬɟɦɭ ɨɜɨɝ ɪɚɞɚ,
ɧɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɛɢɬɧɨ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ, ɨɩɟɥɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɧɢʁɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ, ɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɉɐ-ɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɩɨɜɨɞɨɦ ɫɩɟɤɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɭ ɬɟɦɭ ɨɝɥɚɲɚɜɚɥɢ ɭ
ɦɟɞɢʁɢɦɚ, ɨɛʁɚɲʃɚɜɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɰɪɤɜɚ ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɥɚ ɡɜɚɧɢɱɚɧ ɩɨɡɢɜ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ
ɢɫɩɪɚʄɚʁɭ.20
18. ɦɚɪɬ 2006. ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
Ⱦɚɧ ɠɚɥɨɫɬɢ ɩɚɨ ʁɟ ɭ ɫɭɛɨɬɭ. Ⱦɚɤɥɟ ɭ ɫɭɛɨɬɭ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɢ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɢ ɭ ɭɱɟʃɭ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɟ ɰɪɤɜɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɫɚ ɦɪɬɜɢɦɚ, ɩɨɫɦɪɬɧɢ ɨɫɬɚɰɢ
ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ɩɪɟɜɟɡɟɧɢ ɫɭ ɭ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɞɜɨɪɢɲɬɟ ɤɭʄɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ-Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɧɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢ ʃɢɯɨɜ ,,ɜɟɱɧɢ
ɞɨɦ“.21 ɋɚɯɪɚɧɚ ʁɟ ɩɪɨɲɥɚ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɦ ɬɨɤɨɦ, ɭɡ ɞɨɫɬɚ ɝɨɜɨɪɚ, ɤɭɤɚʃɚ,
ɬɭɠɟʃɚ ɢ ɜɟɥɢɱɚʃɚ ɩɨɤɨʁɧɢɤɚ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ʁɨʁ ɛɪɨʁɧɢ ɧɨɜɢɧɚɪɢ ɢɡ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɚɥɢ ɧɢʁɟɞɧɚ ɞɨɦɚʄɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɧɨɫɢɥɚ ɬɨɤ ɞɨɝɚɻɚʃɚ. Ɉɞ
ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɫɭ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢɥɢ Ɇɢɪɚ
Ɇɚɪɤɨɜɢʄ ɢ Ɇɚɪɤɨ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ, ɢɚɤɨ ʁɟ ʃɢɯɨɜ ɞɨɥɚɡɚɤ ɧɚʁɚɜʂɢɜɚɧ, ɚɥɢ ɫɭ ɫɟ
ɨɧɢ ɨɞ ɨɰɚ ɢ ɦɭɠɚ ɨɩɪɨɫɬɢɥɢ ɩɢɫɦɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ʁɚɜɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɚ.22 ɇɟ ɛɢ ɛɢɥɨ
ɧɟɨɛɢɱɧɨ ɞɚ ʁɟ ɧɟɤɨ ɨɞ ɩɨɥɢɬɢɱɚɪɚ ɢɥɢ ɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚ ɋɉɋ-ɚ ɨɞɪɠɚɨ ɝɨɜɨɪ
ɨɧɚɤɜɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɤɚɤɚɜ ɫɟ ɧɚɲɚɨ ɭ ɩɢɫɦɭ Ɇɚɪɤɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ,
ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ,,ɫɜɟɬɭ ɫɪɩɫɤɭ ɡɟɦʂɭ“, ,,ɫɜɟɬɭ“ ɨɱɟɜɭ ɩɨɝɢɛɢʁɭ ɢ ɩɨɪɟɻɟʃɟ ɫɚ
,,ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɫɪɩɫɤɢɦ ɦɭɱɟɧɢɤɨɦ ɤɧɟɡɨɦ Ʌɚɡɚɪɨɦ“ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɤɨɝɚ ɤɨ ʁɟ ɨɞɝɚʁɚɧ
ɭ ɚɬɟɢɫɬɢɱɤɨɦ ɢ ɢɡɜɟɫɧɨ ɫɟɤɭɥɚɪɧɨɦ ɞɭɯɭ ɛɢɥɨ ʁɟ ɢɡɧɟɧɚɻɭʁɭʄɟ. Ȼɚɪɟɦ ɡɚ

18

ɍ ɬɨ ɜɪɟɦɟ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɨ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɝɪɛ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢ ʁɚɫɧɟ ɦɨɧɚɪɯɢɫɬɢɱɤɟ ɢ
ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɟ ɫɢɦɛɨɥɟ.
19
Ɉɩɟɥɨ ɡɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɫɪɟɞɚ 15. ɦɚɪɬ 2006, 7.
20
Ɇ. ɉɟɲɢʄ, Ɂɚɯɬɟɜ ɡɚ ɨɩɟɥɨ ɧɢʁɟ ɫɬɢɝɚɨ ɭ ɋɉɐ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɫɪɟɞɚ 15. ɦɚɪɬ 2006, 7.
21
Ⱦɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ʃɢɯɨɜ, ɫɚɡɧɚʁɟ ɫɟ ɢɡ ɨɩɪɨɲɬɚʁɧɨɝ ɩɢɫɦɚ Ɇɢɪɟ Ɇɚɪɤɨɜɢʄ, ɭ ɤɨɦɟ ɨɧɚ ɨɛɟʄɚɜɚ
ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɞɪɭɠɢɬɢ ɫɜɨɦ ɦɭɠɭ ɤɚɞɚ ɡɚ ɬɨ ɞɨɻɟ ɜɪɟɦɟ. Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ɇɚɬɨɜɢʄ, ɉɨɝɪɟɛ ɛɟɡ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɧɟɞɟʂɚ 19. ɦɚɪɬ 2006, 3. Povratak, Kurir, http://www.kurir-info.co/arhiva/2006
22
ɂɫɬɨ.
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Õ

Ʉɭɥɬɭɪɧɟ ɩɚɪɚɥɟɥɟ

ɦɟɧɟ. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɨɜɨ ɩɢɫɦɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɫɜɨʁɟɜɪɫɬɚɧ ɤɪɟɞɢɬ ɡɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢ
ɛɭɞɭʄɢ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɫɬɢɝɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝ ɰɚɪɟɜɨɝ ɫɢɧɚ?
Ʉɨɜɱɟɝ ɫɚ ɬɟɥɨɦ ʁɟ, ɭɡ ɡɜɭɤɟ ɪɭɫɤɢɯ ɛɚɥɚɞɚ, ɫɩɭɲɬɟɧ ɭ ɡɟɦʂɭ ɭ 18
ɱɚɫɨɜɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɟʄ ɭɜɟɥɢɤɨ ɩɚɥɚ ɧɨʄ, ɞɚɤɥɟ – ɤɚɫɧɢʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɚɯɪɚʃɢɜɚʃɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ.23 ɉɨɪɟɞ ʃɟɝɚ ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɢ
ɱɚɪɨɛɧɚ ɤɭɬɢʁɚ ɫɚ ɫɪɰɟɦ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ. Ƚɪɨɛ ɢɫɩɨɞ ɥɢɩɟ, ɢɧɚɱɟ
ɫɜɟɬɨɝ ɞɪɜɟɬɚ ɫɥɨɜɟɧɫɤɟ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɟ, ɭɛɪɡɨ ʁɟ ɨɫɬɚɨ ɭ ɬɢɲɢɧɢ.24
ɍ ɫɟɧɰɢ ɨɜɨɝ ɛɭɱɧɨɝ, ɫɟɞɦɨɞɧɟɜɧɨɝ, ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɤɨɝ, ɢɥɢ – ɤɚɤɨ ɫɭ ɝɚ
ɧɟɤɢ ɧɨɜɢɧɚɪɢ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɢ – ɧɟɤɪɨɮɢɥɫɤɨɝ ɫɩɟɤɬɚɤɥɚ, ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɢɰɟ ɭɛɢɫɬɜɚ Ɂɨɪɚɧɚ ȭɢɧɻɢʄɚ, ɤɨɦɟ ʁɟ 13. ɦɚɪɬɚ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨ ɭɩɚɞʂɢɜɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ʂɭɞɢ. ɍ ɫɟɧɰɢ ɫɭ ɨɫɬɚɥɚ ɢ ɩɨɞɫɟʄɚʃɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɠɪɬɜɟ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ. ɍ ɫɟɧɰɢ ʁɟ ɛɢɨ
ɢ ɫɤɚɧɞɚɥ ɫɚ ɢɡɛɨɪɨɦ ɡɚ ɩɟɫɦɭ ȿɜɪɨɜɢɡɢʁɟ.25 ɍɪɥɢɤ (Ȼɚɲ ɑɟɥɢɤɨɜɟ) ɫɦɪɬɢ
ɧɚɞʁɚɱɚɨ ʁɟ ɝɥɚɫɨɜɟ ,,ɨɛɢɱɧɢɯ“ ɠɢɜɨɬɚ.

Ɋɚɡɦɢɲʂɚʃɚ
ɂɚɤɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɫɦɪɬɧɨ ɭɦɢɪɚʃɟ ɬɪɚʁɚɥɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ,
ɬɨɤɨɦ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɨɠɚɥɨɲʄɟɧɢ ɤɥɢɰɚɥɢ: ,,ɀɢɜ ʁɟ ɋɥɨɛɚ, ɭɦɪɨ ɧɢʁɟ…“, ɋɥɨɛɚ ʁɟ
ɢɩɚɤ ɭɦɪɨ. Ȼɚɪ ɡɚ ɫɚɞɚ. Ⱦɨɝɚɻɚʁɢ ɨɤɨ ʃɟɝɨɜɟ ɫɦɪɬɢ, ɦɟɻɭɬɢɦ, ɢɧɢɰɢɪɚʁɭ ɢ
ɞɚɧɚɫ (ɛɚɪ) ɞɜɚ ɛɢɬɧɚ ɢ ɨɩɲɬɚ ɩɢɬɚʃɚ. ȳɟɞɧɨ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɢ, ɭɫɥɨɜɧɨ
ɪɟɱɟɧɨ, ɫɚɞɪɠɢɧɨɦ ɫɦɪɬɢ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɨ ʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɢɡɜɨɪɨɦ,
ɩɪɚɜɰɟɦ ɢ ɧɚɱɢɧɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚʃɚ ɦɢɬɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɞɨ ɤɨʁɢɯ ɭ ɨɜɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɞɨɥɚɡɢ.
ɋɦɪɬ ɢ ɫɚɯɪɚɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɜɢ ɫɩɟɤɬɚɤɥ ɬɟ
ɜɪɫɬɟ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ. ɋɚɦɨ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ ɢɦɚɥɢ ɫɦɨ
,,ɩɪɢɜɢɥɢɝɟʁɭ“ ɞɚ ɩɪɟɠɢɜɢɦɨ, ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɢ ɢɡɛɥɢɡɚ ɢɡɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɬɪɢ ɬɚɤɜɚ
ɫɥɭɱɚʁɚ: ɫɦɪɬ ȳɨɫɢɩɚ Ȼɪɨɡɚ, 1980. ɝɨɞɢɧɟ, ɫɦɪɬ Ɂɨɪɚɧɚ ȭɢɧɻɢʄɚ, 2003. ɝɨɞɢɧɟ,
ɢ ɫɦɪɬ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ, 2006. ɝɨɞɢɧɟ. ɋɜɚ ɬɪɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɞɟɲɚɜɚɥɚ ɫɭ ɫɟ
ɭ ɜɪɟɦɟ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɢɯ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɚ ɢ ɫɚɦɢ ɫɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ,,ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɭ ɦɚɥɨɦ“.
ɍɨɫɬɚɥɨɦ, ɚɤɨ ɫɟ ɬɟɪɦɢɧ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɫɯɜɚɬɢ ɢ ɜɚɧ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɫɤɨ
ɩɪɢɦɟʃɟɧɨɝ ɨɞɪɟɻɟʃɚ, ɤɨʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɟɥɚɡ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɦɚ ɭ
ɧɟɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɚɤɨ ɫɟ ɫɯɜɚɬɢ ɤɚɨ ɫɜɚɤɢ ɩɪɟɥɚɡ ɞɪɭɲɬɜɚ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɭ
ɞɪɭɝɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ-ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɫɯɜɚɬɢʄɟɦɨ ɞɚ ɫɟ ɱɢɬɚɜ
ʁɭɠɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧ ɧɚɥɚɡɢɨ ɭ ɫɬɚʃɭ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɬɨɤɨɦ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɩɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ. ɑɢɧɢ ɦɢ ɫɟ, ɢɩɚɤ, ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ʁɟɞɚɧ ɚɫɩɟɤɬ ɨɜɟ
23

Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɚɬɨɜɢʄ, ɉɨɝɪɟɛ ɛɟɡ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɧɟɞɟʂɚ 19. ɦɚɪɬ 2006, 3; ɉɨɥɢɬɢɱɤɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ 20. ɦɚɪɬ 2006, 7.
24
Sahrana u dvorištu – iznuÿeno rešenje, Vesti, petak 17. mart 2006, 5.
25
Ⱦ. Ɍɟɥɟɫɤɨɜɢʄ, ɀɢɜɟ Ɂɨɪɚɧɨɜɟ ɢɞɟʁɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ 13. ɦɚɪɬ 2006, 1,7; ɋɪɛɢʁɚ
ɩɨɜɭɤɥɚ ɝɥɚɫɨɜɟ, ɉɨɥɢɬɢɤɚ, ɩɨɧɟɞɟʂɚɤ 13. ɦɚɪɬ 2006, 1, 13; ȴ. ɋɬɚɥɟɬɨɜɢʄ, Ɍɪɚɝɟɞɢʁɨɦ
ɨɛɟɥɟɠɢɨ ɧɚɲɟ ɠɢɜɨɬɟ, Ƚɥɚɫ, ɱɟɬɜɪɬɚɤ 16. ɦɚɪɬ 2006, 4.
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Ⱥ. ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ, „ɋɜɟɬɚ ɫɦɪɬ“ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ... Ö

ɬɪɚɧɡɢɬɨɪɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɢɦɟɧɢɬɟʂ. Ɍɨ ʁɟ, ɧɚɢɦɟ, ɩɪɟɥɚɡ,
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢɡ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɬɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɪɟɥɢɝɢʁɨɦ ɢ ɜɟɪɨɦ ɭ
ɫɟɤɭɥɚɪɚɧɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɦɢʂɟ (ɫɚ, ɞɨ ɞɚɧɚɫ, ɧɟɢɡɜɟɫɧɢɦ ɢɫɯɨɞɨɦ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ
ɧɟɢɡɜɟɫɧɨɬ ɧɟ ɦɟʃɚ ɧɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɪɟɚɤɬɭɟɥɢɡɚɰɢʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɟ ɬɨɤɨɦ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ
ɩɟɬɧɚɟɫɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ, ʁɟɪ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɩɨʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɨɩɟɬ ɩɨɫɟɛɧɢɯ
ɜɪɫɬɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɟɫɬɨ ɛɥɢɠɟ ɫɟɤɭɥɚɪɧɨɦ ɧɟɝɨ ɫɜɟɬɨɦ ɨɞɧɨɲɟʃɭ
ɩɪɟɦɚ ɜɟɪɢ).26 Ɉɩɲɬɟ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɢ ɦɚʃɟ-ɜɢɲɟ ɟɥɚɛɨɪɢɪɚɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ
ɩɨɬɨʃɢ (ɫɟɤɭɥɚɪɧɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɦɢʂɟ) ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɢɞɟʁɟ, ɫɜɟɫɬɢ
ɢ ɝɨɜɨɪɚ ɨ ɫɦɪɬɢ, ɬɟ ɞɚ ɫɟ ɦɨɞɟɪɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɧɚ ɢɡɜɟɫɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ʁɚɜʂɚ ɤɚɨ
,,ɞɪɭɲɬɜɨ ɛɟɡ ɫɦɪɬɢ“. ɉɪɨɥɚɠɟʃɟ ɤɪɨɡ ɫɬɚɥɧɟ ɢ ɧɨɜɟ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɭɧɭɬɚɪ ɬɚɤɜɨɝ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɡɧɚɱɢ ɫɬɚɥɧɨ ɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɫɭɨɱɚɜɚʃɟ ɫɚ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ, ɫɬɪɚɯɨɦ,
ɛɨɥɨɦ, ɩɚɬʃɨɦ ɢ, ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ, ɫɚ ɫɚɦɨɦ ɫɦɪʄɭ, ɛɟɡ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ
,,ɜɟɧɬɢɥɢɦɚ“ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚ ɨɫɟʄɚʃɚ ɤɚɧɚɥɢɫɚɥɚ. ɍ ɨɜɚɤɜɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɫɦɪɬ
ʁɚɜɧɢɯ, ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɢ ,,ɜɟɥɢɤɢɯ“ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɤɚɬɚɪɡɭ, ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ɥɟɝɢɬɢɦɢɬɟɬ ɢɫɩɨʂɚɜɚʃɭ ɡɚɬɨɦʂɟɧɢɯ ɟɦɨɰɢʁɚ. Ƚɪɚɻɟʃɟ
,,ɫɜɟɬɨɝ ɥɢɤɚ“, ɩɪɢ ɬɨɦɟ, ɞɚʁɟ ɧɚɞɭ ɭ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɡɟɦɚʂɫɤɟ
ɩɪɚɜɞɟ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɢɤɨ ɭ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ ,,ɧɟɛɟɫɤɢɯ ɜɢɫɢɧɚ“, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɧɚ ɩɪɜɢ
ɩɨɝɥɟɞ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ.
Ⱦɚ ɫɚɦɚ ɧɢɫɚɦ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɚ ɩɨɱɟɬɧɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɨɜɟ ɦɢɬɨɦɚɧɫɤɟ ɩɪɢɱɟ,
ɛɢɥɚ ɛɢɯ ɫɤɥɨɧɚ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɦ ɩɨɜɪɲɧɭ ɨɰɟɧɭ ɞɚ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɦɟɞɢʁɚ ɢ ɭ
ɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚʃɭ ɦɢɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɝɚɲɟʃɭ, ɛɢɥɚ ɩɪɟɫɭɞɧɚ. ɇɨ, ɢɚɤɨ ʁɟ
ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɦɟɞɢʁɚ ɛɢɥɨ ɛɢɬɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɟɭɤɪɨʄɟɧɢɯ,
ɩɨɧɚʁɜɢɲɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɟɦɨɰɢʁɚ, ɰɟɨ ɬɨɤ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ʁɟ ɡɚ ɦɟɧɟ ɛɢɨ ɮɚɫɰɢɧɚɧɬɚɧ
ɩɪɢɦɟɪ ɫɬɢɯɢʁɫɤɨɝ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ,,ɫɜɟɬɟ ɩɪɢɱɟ“, ɤɨʁɚ ɫɟ ɲɢɪɢɥɚ ɨɞ ɬɜɨɪɚɰɚ –
ɨɛɢɱɧɢɯ ʂɭɞɢ, ɝɪɚɻɚɧɚ – ɩɪɟɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦ (ɧɟ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɦ) ɛɢʄɭ
ɧɚɰɢʁɟ. Ɇɢɬɫɤɢ ɨɛɪɚɫɰɢ ɛɢɥɢ ɫɭ ɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɮɨɪɦɢɪɚɥɢ ɦɟɞɢʁɫɤɭ ɫɥɢɤɭ, ɚ ɧɟ
ɨɛɪɧɭɬɨ, ɩɚ ɱɚɤ ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɭ ɧɟɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɡɚɦɟɧɟ ɭɥɨɝɚ, ɦɟɞɢʁɫɤɚ
ɫɥɢɤɚ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɨɞ ɪɟɚɥɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ, ɚ ɧɟ ɨɞ ɢɡɦɢɲʂɟɧɢɯ ɚɪɯɟɬɢɩɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ.
Ɏɟɧɨɦɟɧɢ ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɚɦ ɭɩɪɚɜɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢɥɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɢɡɦɢɱɭ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɩɪɨɜɟɪɟ. ɂɩɚɤ, ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɨɤɨ ɫɦɪɬɢ ɢ ɫɚɯɪɚɧɟ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ
ɫɭɝɟɪɢɲɭ ɧɚɦ ɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟɦɨ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢ ɧɚ ʁɨɲ ɛɪɨʁɧɚ,
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɉɚɧɞɨɪɢɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɱɚɪɚɧɢɯ ɤɨɜɱɟɠɢʄɚ
ɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɤɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ. ɂɡɭɡɟɜ ɲɬɨ ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɨɧɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɢ ɧɚ ɧɭɠɧɨɫɬ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ ʂɭɞɫɤɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ʃɟɧɨʁ ɜɢɲɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, ɦɚɤɚɪ ɨɧɚ ɛɢɥɚ ɢ ɦɚʃɟ ɨɩɢɩʂɢɜɟ
ɩɪɢɪɨɞɟ.

26

Ɉɜɨ, ɭɨɫɬɚɥɨɦ, ɧɢʁɟ ɧɢɱɢʁɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ, ɜɟʄ ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɨɞɥɢɤɚ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɫɤɢɯ ɤɪɟɬɚʃɚ, ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɨɱɟɥɚ ʁɨɲ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɧɬɟɡɢɜɧɟ ɫɟɤɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɡɚ ɞɪɭɝɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ 20. ɜɟɤɚ.
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Õ

Ʉɭɥɬɭɪɧɟ ɩɚɪɚɥɟɥɟ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɚɜɢɱɟɜɢɱ

„ɋɜɹɬɚɬɚ ɫɦɴɪɬ“ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢɱ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɠɤɨ ɟɫɟ

Ɉɛɳɨɢɡɜɟɫɬɟɧ ɟ ɩɨɜɟɱɟ ɢɥɢ ɩɨɦɚɥɤɨ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹɬ
ɮɚɤɬ, ɱɟ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɄɥɸɱɨɜɢ ɞɭɦɢ:
ɡɢɪɚ ɫ ɩɨɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɢɞɟɹɬɚ, ɫɴɡɧɚɧɢɟɬɨ ɢ
ɫɦɴɪɬ, ɋɥɨɛɨɞɚɧ
ɩɪɢɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɡɚ ɫɦɴɪɬɬɚ. Ʌɢɩɫɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɆɢɥɨɲɟɜɢɱ,
ɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚ ɬɚɡɢ ɠɢɬɟɣɫɤɚ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬ ɫɟ
ɦɢɬɨɦɚɧɢɹ, ɦɟɞɢɢ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ ɢ ɡɚɨɛɢɤɨɥɧɨ, ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɨ ɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɜɫɟɤɢɞɧɟɜɢɟ – ɨɬ ɧɚɪɨɱɧɨɬɨ
ɢɡɛɹɝɜɚɧɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɨ, ɤɨɟɬɨ ɩɨɞɫɟɳɚ ɡɚ ɫɦɴɪɬɬɚ ɢ ɫɴɠɢɜɹɜɚ ɧɟɣɧɨɬɨ
ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ, ɞɨ ɧɟ/ɫɴɡɧɚɬɟɥɧɨɬɨ ɢ ɧɟ/ɞɨɛɪɨɜɨɥɧɨ ɩɨɬɴɜɚɧɟ ɜ „ɢɧɞɭɫɬɪɢɹɬɚ ɡɚ
ɡɚɛɪɚɜɚ/ɡɚɛɚɜɚ“, ɤɨɹɬɨ ɟ (ɦɟɠɞɭ ɞɪɭɝɢɬɟ) ɢ ɩɪɢɱɢɧɚ, ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɬ
ɧɟɩɨɞɝɨɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɹ ɱɨɜɟɤ ɞɚ ɪɚɡɫɴɠɞɚɜɚ ɡɚ ɫɜɨɟɬɨ „ɨɬɩɴɬɭɜɚɧɟ“.
Ƚɨɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɢ ɧɚɱɢ-ɧɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɪɚɜɢɲ ɩɪɟɞ ɥɢɰɟɬɨ ɧɚ ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ ɛɥɢɡɴɤ
ɱɨɜɟɤ ɫɢ ɨɫɬɚɜɚ ɜɴɩɪɨɫ ɧɚ ɥɢɱɧɨ ɭɦɟɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟɤɢ ɱɨɜɟɤ, ɤɨɟɬɨ ɩɚɤ ɫɟ ɫɜɟɠɞɚ
ɝɥɚɜɧɨ ɞɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɡɚ ɛɹɝɫɬɜɨ ɢ ɡɚɛɪɚɜɚ. ɂɧɞɢɜɢɞɴɬ ɱɟɫɬɨ
ɩɪɢɛɹɝɜɚ ɞɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɢ ɨɛɪɚɡɰɢ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ,
ɩɪɨɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɥɢ ɢ ɨɫɬɚɜɚɳɢ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨ ɫɜɴɪɡɚɧɢ ɫɴɫ ɫɦɴɪɬɬɚ, ɛɟɡ ɨɝɥɟɞ ɧɚ
ɫɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ ɫɟɤɭɥɚɪɢɡɚɰɢɹ ɤɚɤɬɨ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ, ɬɚɤɚ ɢ ɧɚ ɫɚɦɢɹɬ ɢɧɞɢɜɢɞ,
ɤɨɣɬɨ ɩɪɢɛɹɝɜɚ ɞɨ ɬɹɯ. ɇɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɜɧɢɳɟ ɬɨɜɚ ɡɚɬɚɟɧɨ ɢ ɧɟɭɤɪɨɬɟɧɨ
„ɫɟɳɚɧɟ ɡɚ ɫɦɴɪɬɬɚ“ ɢɡɛɢɜɚ ɧɚ ɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɬɚ ɱɪɟɡ ɩɪɨɹɜɢɬɟ ɧɚ ɦɢɬɨɦɚɧɢɹ ɢ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɢ ɪɚɜɧɢɳɚ ɧɚ ɢɞɨɥɨɬɜɨɪɟɧɢɟ; ɬɨɜɚ ɫɬɚɜɚ ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɢɞɢɦɨ ɜ
ɫɢɬɭɚɰɢɢɬɟ, ɤɨɝɚɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ/ɝɪɭɩɚɬɚ ɟ ɫɩɨ-ɥɟɬɹɧɨ ɨɬ ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ ɜɚɠɧɚ
ɥɢɱɧɨɫɬ. Ɍɚɤɚ ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɢ ɨɤɨɥɨ ɢɡɩɪɚɳɚɧɟɬɨ ɜ
ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɢ ɧɟ ɬɨɥɤɨɜɚ ɜɚɠɧɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɟɲɟ ɧɚɜɹɜɚɧɚ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɪɚɨɧɚ, ɧɚ ɫɪɴɛɫɤɢɬɟ ɫɢɧɨɜɟ, ɧɚ ɧɚɪɨɞɧɢɬɟ ɝɟɪɨɢ ɢ
ɩɪɨɝɨɧɟɧɢɬɟ ɦɴɱɟɧɢɰɢ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ ɳɟ ɫɟ ɨɛɴɪɧɚ ɤɴɦ ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢɱ ɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɫɴɛɢɬɢɹ ɤɚɬɨ ɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ ɪɟɱɢ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɤɚɬɚ,
ɫɴɩɪɨɜɨɠɞɚɳɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɢɡɩɪɚɳɚɧɟ, ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɚ ɪɨɥɹɬɚ ɧɚ ɦɟɞɢɢɬɟ ɧɚɣɧɚɩɪɟɞ
ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɢ ɡɚ ɢɡɱɟɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɢɬɢɱɧɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ
ɫɦɴɪɬɬɚ ɧɚ ɛɢɜɲɢɹ ɸɝɨɫɥɚɜɫɤɢ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ.

156

________________________________________________
Nova srpska antropologija 8: antropologija smrti II - 85

Ⱥ. ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ, „ɋɜɟɬɚ ɫɦɪɬ“ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄɚ ... Ö

Aleksandra Paviüeviü

“Sacred Death” of Slobodan Miloševiü
Anthropological Essay

The Sanctity of death is an experience usually
accessible only to small number of people, exclusively
Key words:
to those who had close relation to the deceased.
death, Slobodan
People who participate death are privileged, on one
Ɇiloševiü,
hand because being bereaved they get the attention
mythomania, media
from the wider community, and on the other hand
because they receive “permission” to become a part of
a different reality, which allows intensive contemplation and experience of pain,
fear, suffering and sublimity. At least for a certain period of time. But, what
happens when this experience becomes the experience of mass and when “bereaved
family” consists of hundred thousands people?! In the last thirty years Serbia has
been the stage of such occasions several times; its citizens set off to “eternal rest”
several persons whose life, in this way or another, left a deep trace on the pages of
local (but not only local) cultural history.
A paper represents the analysis of death of the ex-president of one of the
ex-Yugoslav countries – Slobodan Miloševiü. This event, as if in some sublime
epos, brought to the stage of Serbian everyday life (both political as well as any
other one) mythical heroes, fairytale motives, powers of good and evil, which
clothed either in pagan or in Christian symbols and metaphors, stayed in each
corner of public (and private) – verbal, reflective and physical surroundings. This
show lasted for symbolic seven days. After that period, its participants suddenly
fallen into oblivion. Confusion concerning the way and place of send-off and
funeral of Slobodan Miloševiü was the problem of the authorities and all other
people who were in any other way concerned by death, which resulted in
disorientation of the Serbian society in general.
In the light of the state of the constant split in which citizens of Serbia live
for a longer period, the multivalence of this phenomenon does not represent
something very unusual and interesting by itself. However, the thing that singles out
this phenomenon among other events is the fact it goes about a death, i.e. about the
event which succeeded to disturb regular functioning of a secular society with its
metaphysical dimension.
Death and funeral of Slodan Miloševiü were not the first spectacle of the
kind in this area. Only during the last twenty years we were “privileged” to have,
observe and analyze from near three such cases: a death of Josip Broz in 1980, a
death of Zoran Djindjiü in 2003 and a death of Slobodan Miloševiü in 2006. All
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Ʉɭɥɬɭɪɧɟ ɩɚɪɚɥɟɥɟ

three events happened during specific transitional movements in Serbia, and
represented “small transitions”.
After all, if we understand the term transition out of its narrow meaning
that refers to transition from socialism to neosocialism, i.e. if we understand it as
any transition of society from one socio-politic-cultural context, we will realize that
complete ex-Yugoslav region has been in the state of intensive transitions for last
fifty years. However, it seems to me that there is at least one aspect of these
intensive transitions that has been common to all. It is the transition and
transformation from the society that used to be defined by religion and faith into
secular social milieu (in spite of the reactualization of religion during the last fifteen
years, we are still uncertain about the consequences, because this process is
characteristic for appearing of specific types of religiousness that are often closer to
secular than sacred attitude to religion). It is a common notion, which is more or
less elaborated, that the later one (secular social milieu) is characteristic for
suppression of ideas, consciousness and talks about death and that modern society
appears in a way as a “society without death”. Passing through constant and new
transitions in this context means constant and everyday confrontation with
insecurity, fear, pain, suffering and finally with death without having “canals”
through which these feelings might be canalled. In such situation, a death of public,
famous and important person represents a specific collective catharsis, which gives
legitimacy for expression of suppressed emotions. Construction of the “sacred
image” gives hope for earthly justice to be satisfied, and not for reaching “heavenly
heights” as it might seem at the first sight.
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КРАЈПУТАШИ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА

Прегледни рад

131

УДК 398.3(=163.41):2-186 ; 726.825(497.11)
ГЕМ 75/1 (2011), 131–154

Данило Трбојевић

Крајпуташи у урбаним срединама
Анализа сакралне и профане природе савремених крајпуташа
с акцентом на њиховој комуникацији
Апстракт: У раду је урађена анализа материјала сакупљеног на терену која представља увид у мноштво облика споменика крајпуташа у урбаном окружењу. У другом делу рада су наведени и образложени модерни
облици ових споменика. На крају је дата класификација крајпуташа према врсти, облику, симболици и функцији.
Кључне речи: крајпуташ, погибалац, споменик, град, урбана средина, прежитак

’Народна религија Срба’ и ’народно православље’1 представљају неисцрпно поље истраживања нарочито када се ради о домаћој етнологији.
Ова веровања и праксе су већ дуги низ година описивани и анализирани
у делима домаћих аутора, и углавном су пописани и анализирани у целости. Истини за вољу, јасно је да свим елементима није посвећена једнака
пажња и потребна теоријска анализа. Ако упоредимо важност која је дата
нпр. ускршњим или божићним обичајима, свадбеним обичајима (обредима
прелаза), погребним обичајима и слично, видимо да је велики број аутора
одабрао да у својим радовима да допринос већ постојећим теоријама и на
тај начин помогне разрешењу теорија везаних за развој неких од важних
обичаја.
1
’Народно православље’ посебно анализира и одређује проф. Душан Бандић који је
много својих радова посветио анализи феномена комбинације народних веровања и културе
и црквене догме, односно православља.
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Култ покојника и како смрт доживљавају испитаници одавно су већ
истражили аутори попут Слободана Зечевића, Душана Бандића и Веселина Чајкановића. У њиховим теоријама, смрт и однос према покојнику и
његовој души били су углавном приказани самим односом према покојнику
односно ритуалу који прати сахрањивање истог. Иако се чини да су ови и
други значајни аутори запазили, записали или обрадили све елементе култа
мртвих, веровања у живот душе након смрти (анимизам)2 остало је још много елемената који нису истражени. Разлог због којег неки обичаји и праксе
нису добили довољно пажње је то што се можда нису уклапали у теорије,
нису изгледали довољно значајни сами по себи или смо их једноставно
превидели.
Феномен споменика крајпуташа у разним облицима у којима сам их
нашао не ограничава се само на Београд и Србију. Он је присутан и у Босни
и Херцеговини, Хрватској, Румунији и Бугарској, а вероватно да се и у другим земљама у окружењу могу наћи примери оваквог обележавања места
повезаног са смрћу покојника.
Чињеница је да студија о споменицима крајпуташима на разним
подручјима Балканског полуострва захтева шири и детаљнији приступ
него што овакав рад, простором ограничен, може да дâ. Имајући то на
уму морамо да се определимо за једну целину и њену анализу. Објекат
истраживања у овом раду су споменици крајпуташи у урбаној средини у
Београду (Србија).

Шта је то крајпуташ?
Споменик, белег страдалим особама које су изгубиле живот на неком
месту,3 односно крајпуташ као засебна целина посебно ме је заинтересовао
када сам се с овим термином први пут срео у књизи Слободана Зечевића
Култ мртвих код Срба.4 Зечевић је у својој монографији дао описе и кратке
дефиниције пракси везаних за крајпуташе:
„Камени или други белези су постављани, како је већ речено, на местима где је неко изгубио живот. Дављенику је постављан белег на месту где га
је избацила вода на обалу, настрадалом од грома на месту погибије итд., а
ту су и сахрањивани.
Народ их је називао „погибалцима“ и нерадо преносио у гробља.

Animism. The Columbia Encyclopedia. 6th ed. 2001-07. Bartleby.com Inc. (10 July 2008).
Народни израз за особе које су погинуле или су убијене.
4
В. Слободан Зечевић, Култ мртвих код Срба, Београд: Вук Караџић, 1982.
2
3
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Но, било је и случајева сахрањивања на гробљу, а на месту погибије
подизан је само белег.“5
Крајпуташи су такође и споменици погинулим у туђини или на непознатом месту. Зечевић је ове споменике поменуо у књизи без даље подробније
анализе и класификације. Он се у својој књизи бавио ширим контекстом, па
је ово и разумљиво. Према истраживањима Босе Росић, највише крајпуташа
подигнуто је у Србији након Првог светског рата, јер је много људи тада погинуло али их је мало сахрањено у родном крају. „Украшавањем и бојењем
споменика каменоресци нису желели првенствено да оставе уметнички
дојам већ да, пре свега, привуку пажњу путника намерника … зато су углавном једноставног облика, високи метар – метар и по, са уклесаним ликом
покојника. Епитафи, често написани у стиху, говоре о страдалом, о узроцима смрти или о његовом јунаштву, о љубави, о његовом карактеру или
животу.“6
Боса Росић говори о специфичној врсти споменика у другачијем
друштвено-историјском контексту од данашњег, али се ипак могу по
вући неке паралеле између споменика које је она помињала и општих
својстава споменика крајпуташа. Сакупљањем материјала на терену али
и дефинисањем поља истраживања, долазимо до општих својстава и
функција ових споменика.
Да би поље истраживања било јасније потребно је најпре класификовати варијације објекта истраживања, односно указати на мноштво облика
онога што истражујемо. Када укажемо на облике ових споменика добићемо
целине које треба истражити.
Споменике крајпуташе можемо да поделимо у четири целине:
1. Крајпуташ, белег, крст покрај пута или на месту погибије постављен
као подсетник на погинуле далеко од дома у периоду пре Првог светског рата.
2. Крајпуташ, споменик погинулима у Првом светском рату (дакле, период подизања оваквих споменика датира од двадесетих година 20.
века).
3. Крајпуташ у урбаној средини у неком од традиционалних облика.
4. Крајпуташ у урбаној средини у модерном облику.
У овом раду нећемо анализирати прва два примера крајпуташа, будући
да обе ове целине изискују обимнију анализу и посебну студију.

Слободан Зечевић, н. д., 70.
В.: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/309631/Krajputa%C5%A1i++kamena+knjiga+istorije.html
5
6
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Теренско истраживање у Београду
На местима где су традиционалне заједнице сачувале старе обичаје и
веровања,7 није проблем наћи грађу. Важно је истраживати начине на које се
њихови прежици јављају у новим, модерним срединама. Београд има сталан
прилив становништа из околних места, као и из удаљенијих општина у којима
се још увек практикују одређени обреди и ритуали. Људи генерацијама несвесно негују и практикују старе обичаје, а да при том углавном не познају
порекло истих. Проласком времена и сам облик обављања обреда се мења
или се у њега додају нови елементи. Овакве обичаје у антропологији
називају „сурвивали“ или прежитак.8 Треба нагласити да је реч о сурвивалу,
што подразумева да сви истраживани примери не морају да имају исти облик, функцију и поруку.

Споменици крајпуташи у урбаној средини
Подручје на којем сам истраживао крајпуташе налази се на потезу од
Блока 70 до Блока 70А, и од Блока 70А до окретнице код железничке станице Нови Београд, код Бранковог моста, у Улици војводе Степе на Вождовцу,
као и у неким деловима општине Звездара.
Између станица трамваја Блок 70 и Блок 70А налази се један споменик из 1992. године, а око 400 метара даље, налази се други споменик из
2007. године. Оба споменика постављена су уз трамвајске шине и налазе
се с десне стране (тј. у смеру према центру града), и то отприлике на метар удаљености од шина. Треба поменути да се ту налази и стаза за пешаке
која је паралелна са трамвајским шинама. Први споменик из 1992. године
је окренут према трамвајским шинама и постављен је тако као да служи за
комуникацију са људима који се возе у трамвају. Ако погледамо боље плочу
споменика видећемо да се ради о месту на којем је погинуо један од радника
који је постављао трамвајске шине. На основу ових информација цео концепт добија нову логику. Споменик из 2007. године се налази око 400 метара
даље од првог споменика, близу трамвајске станице а тачно поред пешачког
прелаза. Лако је уочљив будући да је окренут према стази за пешаке. На тај
начин је обезбеђена комуникација споменика са пролазницима. Трећи споменик је удаљен око 1400 метара у односу на споменик код станице Блока
70А, налази се у склопу железничке станице Нови Београд. Тај споменик
7
В. Пејчић, Симонида, Разлике у ставовима између сеоског и градског становништва у
прихватању страних културних утицаја, Филозофски факултет Универзитета у Нишу.
8
Tylor, Edward. 1920 [1871]. Primitive Culture. New York: J. P. Putnam’s Sons.1.
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је постављен 2000. године, стављен је на рукохват степеништа, а налази се
отприлике 2 метра од железничких шина према којима је окренут. Према
начину на који су постављени ови споменици, они путем текста на њима
обављају комуникацију са пролазницима. И ово место је место страдања,
које је било несрећан случај. Овај споменик за породицу представља снажан емотиван моменат. За посматраче који не знају контекст – плоча је знак
упозорења на опасност преко судбине погинулог.
На споменику из 1992. године се налази име, слика покојника, година
рођења и година смрти. Испод ових информација стоји назнака да су постављање табле финансирале „Колеге из пружне радионице“. Споменик је
израђен од беле плоче а слова су била црна. Данас се једва разазнаје шта на
споменику пише јер је видно оштећен.
Други споменик из 2007. године је израђен од плоче црне боје. У горњем
десном углу се налази крст а десно од њега пише: „Живот је кратак али
траг живота остаје вечно – Кокс“. Испод тога стоје година рођења и година
смрти, нема слике нити имена покојника. На земљи покрај споменика лежи
корпица, сасушено цвеће, један свеж цвет, и два кандила. Наилазио сам на
кандила и свеће у оба случаја, и када је сам простор – простор смрти, и када
је он изражен преко плоче сећања. То говори о емотивној вредности места
коју му дају они који су плочу поставили, а који то раде према властитој
логици а не према установљеним верским правилима.
Споменик на железничкој станици из 2000. године је смеђа плоча у металном оквиру, причвршћена за ограду наспрам шина, тачније зашрафљена
на ограду. На споменику нема имена, нити слике погинулог, али стоји година рођења и година смрти уз натпис: „Сину од оца“. У другом правцу, од
Блока 70 према општини Нови Београд, уочио сам такође три споменика.
Први на који сам наишао, постављен је на велики водоводни шахт, само
неколико метара од аутобуске станице. Занимљиво је да није постављен у
смеру према улици, у ком би случају био уочљивији, већ тако да се може
видети само ако се иде према њему. Овај је крајпуташ из 2004. године, бетониран је и пришрафљен за стари водоводни шахт (отприлике 2 x 2 x 1м)
и садржи следеће информације: име и презиме погинулог, датум рођења и
смрти погинулог, назнаку да је на том месту тог датума тај човек погинуо и
уз то посвету и потпис породице. На плочи је и слика покојника у боји, а с
леве стране слике налази се бели православни крст.
Други споменик је подигнут двадесетак метара даље од првог споменика, недалеко од аутобуске станице. Споменик је из 1995. године. То је црна
плоча, на којој пише име, презиме, година рођења и смрти покојника, његова
слика и с леве стране слике крст. Споменик се налази на 2 метра удаљености
од коловоза у трави и окренут је према улици. Овај споменик има најдиректнију комуникацију са посматрачима будући да се налази поред аутобуске
станице, где свакодневно много људи чека превоз. Занимљиво је да овај споменик већ годинама обилази, претпостављамо, родбина покојника и на том
месту практикује верске обреде који се обично обављају на гробљу. Поред
________________________________________________
Nova srpska antropologija 8: antropologija smrti II - 99

136

ДАНИЛО ТРБОЈЕВИЋ

овог крајпуташа често се налазе цвеће и кандила, а постављена је и клупица
за седење попут оних које виђамо поред гробова.
Трећи споменик у овом правцу се налази дијагонално од места на којем
су прва два споменика и удаљен је око 150 метара надесно од њих. Постављен је поред пута за Експо центар на трави, отприлике 2 метра од коловоза а метар од тротоара за пешаке. Овај споменик се разликује од свих
споменика које сам до тада видео по томе што нема годину рођења и годину
смрти. На плочи се налази слика покојника (ради се о детету), испод слике
надимак, а изнад слике име и презиме покојника. Још једна ствар која је
занимљива, а у исто време специфична за овај споменик, јесте ограда око
плоче. Ради се о ограђеном простору у облику срца у којем се плоча налази.
Поред плоче је у траву постављено шест мермерних квадрата, с леве стране
плоче је клупа испод које се налази још један квадрат у трави. Иза плоче
су посађена три дрвета која су карактеристична за гробља. Овај споменик
наглашава емотивни значај који он има за породицу.
Примери које сам на овом делу терена забележио разликују се између
себе а ипак садрже суштинске елементе крајпуташа, што нам говори о промени контекста у којем су они постављени.9
На Вождовцу, у Улици војводе Степе налази се зграда на коју је 1972.
године причвршћена плоча крајпуташ секуларног пре неголи сакралног карактера. Наиме, на плочи се налазе имена погинулих, њихове године у тренутку смрти, као и узрок смрти. Описан је, дакле, цео догађај који је довео
до тога да троје младих људи настрадају, од којих једна „млада медицинска
сестра“ (како на плочи пише). Кроз структуру плоче је изражена критика
везана за „човека за воланом“ који је и одузео ове младе животе – на овај
начин сазнајемо да је највероватније у питању била саобраћајна несрећа.
Овакви споменици нису неуобичајени, и према мојим подацима, упућују се
преко споменика критике друштву на разним местима па и на гробљима.10
9
Споменици су подизани једни у близини других, најстарији споменик у једном смеру
је из 1992. године, а друга два из 2000. и 2007. године. У другом правцу су споменици из
1995. и 2004. године, за трећи споменик у том кругу немам информација везаних за годину
подизања. У простору који сам анализирао нашао сам шест споменика погинулима, који су
постављени на месту погибије, а да се при том готово сваки споменик разликује од другог.
Споменик 1. 1992. име, презиме, година рођења и смрти, слика и посвета – донација колега
покојника. Споменик 2. 1995. име, презиме, година рођења и смрти, слика и крст. Не пише
ко га је подигао. Споменик 3. 2000. година рођења и смрти, посвета која указује на то да
је отац подигао споменик сину. Споменик 4. 2004. име, презиме, година рођења и смрти,
слика, крст, посвета и потпис породице покојника која је и подигла споменик. Споменик
5. споменик детету, садржи име, презиме, надимак и слику детета. Споменик 6. споменик
детету (15 година), година рођења, година смрти и посвета.
10
На Новом гробљу, општина Звездара, у једној од парцела налази се надгробни споменик девојчици која је погинула тако што је играјући се лоптом на врху једне од зграда у
изградњи изгубила живот. Да ситуација није тако једноставна како се на први поглед чини,
говори натпис који се налази на споменику. Натпис садржи податке о томе како се девојчица
играла на згради, али како је „туђом грешком“ пала и погинула. Након овог детаља следи
критика модерног друштва и „људи којима је најважнији новац“. Ово је пример са гробља, а
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У једној од улица на Вождовцу налази се плоча на капији куће. На
плочи се налази слика човека и текст у којем је описан начин настанка
смрти. Како сазнајемо, овај човек је убијен на свом прагу, а текст са плоче
представља неку врсту клетве његовим извршиоцима. Ситуација на први
поглед делује једноставно, али није тако. Ако обратимо пажњу на слику
убијеног приметићемо да је он приказан у маскирној униформи са војним
грбом. Да нема назнаке да је убијен на свом прагу, односно на прагу куће на
чијој се капији данас налази плоча, пролазник који погледа плочу закључио
би да се највероватније ради о погинулом војном лицу. Међутим, човек је
убијен почетком деведесетих година, у време грађанских ратова на простору бивше Југославије, а није био „члан паравојне јединице“ нити „локални
криминалац“, према сведочењима људи из овог дела града који су га познавали. Овај споменик је у исто време на симболичан начин „погибалац“
и крајпуташ. Иако се ради о плочи постављеној на месту погибије, облик
споменика приказује војника, односно смрт у часнијој форми, која је на овај
начин наглашена.

Крајпуташи покрај коловоза и аутопута
Уз аутопутеве и остале коловозе у Србији често су постављени споменици погинулима, посебно на местима на којима су честе саобраћајне
несреће. Данас се на местима на којима се несреће често догађају подижу
знакови које зову црне тачке, а који на симболичан начин комуницирају са
возачима и указују им не само на опасност на делу пута пред њима, већ и на
историју смрти и страдања на том простору.
Могуће је да су људи раније користили народну традицију и начин
означавања места трагедије према принципу ознаке црна тачка. Белези и
споменици су некада опомињали људе да буду пажљиви на одређеним деловима пута, стрмина, река, шума или осталих места за које се знало да
представљају могућу опасност. Традиција се, и поред употребе законом одређених знакова упозорења на путевима, и даље практикује. Покрај путева
се и даље постављају споменици који поред секуларног облика дају простору и сакралну тежину. Функција и облик у којем се јављају ови знакови у
урбаним деловима града, не морају имати исту функцију као они споменици
поред аутопута. Могуће је да споменици у урбаној средини представљају
не са места погибије. Међутим, он илуструје тезу о комуникацији споменика и посматрача.
Неке плоче комуницирају циљно ка коловозу, неке у супротном правцу, а неке су постављене
тако да се тешко могу приметити уколико не знате шта и где да тражите. То говори да објекат
према којем је комуникација усмерена није исти у свим случајевима. В. Костић Братислава,
Ново гробље у Београду, Београд: Џаковић Богдан, 1999.
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примену традиционалног начина указивања на опасност неког простора на
коме се несрећа догодила, а које нема одговарајуће назнаке или знакове.11
Уз аутопут има више оваквих споменика, што није само последица
већег броја погибија, већ и чињенице да је ова пракса постала уобичајена
и прихваћена у друштву. Држава уклања ову врсту споменика поред аутопутева, вероватно зато што сматра да постоје места одређена за сећање на
мртве, али и зато да би били уклоњени злослутни споменици. Неколико саговорника, са којима сам имао прилику да разговарам о овој теми, имали су
слично мишљење. Они су наводили следеће аргументе: „све то има своје
зашто“ и „ти споменици скрећу пажњу и сувозачима а камоли возачима“. Да
бих видео шта о томе мисле људи који су поставили споменике поред пута,
разговарао сам са испитаником чији је отац страдао на аутопуту Београд
– Младеновац.12 Несрећа се догодила 1995. године, покојник је сахрањен,
а недељу дана касније постављен му је и споменик на месту на којем је погинуо. На споменику је стајало име, презиме, година рођења и смрти и слика покојника. Пре постављања споменика прилаже се државним органима
документација о смрти, а захваљујући записнику полиције, зна се и на ком
је тачно месту погинуо човек. Споменик је стајао на месту погибије четрнаест година, од 1995. до почетка 2009. године. Ево објашњења породице која
је поставила споменик:
„Споменик симболише опрез, а може да симболише битну локацију не
само за породицу погинулог већ и за друге људе. Сматрам да људи који иду
од Младеновца ка Београду, а познавали су ћалета и знали су где се и шта
десило, а виде то место, оно утиче на њих. У сваком случају остане неки
осећај ... Мислим да то није тако лоша ствар, али буди лошу емоцију код
људи. Није позитивна ствар, али није ни тако негативна да би је скинули. С
времена на време сам ишао тамо на важне датуме везане за покојника, али и
без повода, да би средили простор око споменика и сл.“
Након што је споменик уклоњен 2009. године, пренесен је на гробље
у којем се налази гроб погинулог. Треба посебну пажњу посветити односу
града и закона према оваквим примерима као што су крајпуташи подигнути
поред улица.
Поред плоча постављених покрај пута наилазио сам и на предмете који
су обично повезани са сакралним ритуалима везаним за смрт. Наилазио сам
на венце, свеће и кандила на местима на којима их не бисмо очекивали – уз
бандере, ивичњаке, ограде мостова итд. До сада сам више пута имао при11
Виђао сам и волане везане за куће близу којих се десила нека аутомобилска несрећа.
На путу за насеље Сурчин постоји скретање за аеродром, на скретању се налазе три повезана „погибалца“ а сва три су везана за волан. Ово представља симболично упозорење на
опасност у саобраћају. Вероватно је на коловозима и улицама којима сам прошао до сада
погинуло више људи од броја споменика које сам нашао, што значи да подизање оваквих
споменика није правило.
12
Човек није страдао у аутомобилској несрећи, већ од личног ватреног оружја које је
случајно опалило и усмртило га.
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лику да видим бандере украшене цвећем, понекад са венцима и свећама у
подножју. Када сам почео да се интересујем за крајпуташе схватио сам да
те бандере у ствари представљају сличну праксу као и споменици покрај
аутопута. Наишао сам на три овакве окићене бандере. Једна на раскрсници
после железничке станице Нови Београд и две на раскрсници код Блока 70.
Принцип је веома сличан споменицима погибалцима, с том разликом што се
на бандере углавном не стављају информације о погинулом, осим у случају
када се на то место поставе венци, обично након сахране, на којима пише
посвета погинулом.
Бандере – погибалци су занимљиве јер обављају комуникацију на два
нивоа. У хоризонталном нивоу, оне служе као упозорење возачима и пешацима, али представљају и сведока несреће. На вертикалном нивоу, захваљујући
конструкцији, можда подсећају на стабло које се уздиже до неба – бандере
које су на тим раскрсницама су дебље и више од обичних бандера – те тако
симболизују везу неба са местом несреће, и обрнуто, везу између ’овог’ и
’оног’ света. Венци се стављају и на друга места погибије нпр. на крају
Бранковог моста у Београду на месту са којег су људи починили самоубиство или случајно пали и погинули. Адаптација простора несрећа у урбаним
срединама доводи до измене форми обележавања оваквих места и временом
доводи до усвајања нових облика сећања у простору.

Модерни облици крајпуташа – графити крајпуташи
Ако се облици погибалаца и крајпуташа у урбаним срединама мењају,
логично је да ће се, пре или касније, ове праксе изражавати и кроз неке од модерних форми јавног изражавања.13 Графити су данас, већ уобичајен начин
испољавања фолклора урбане културе. Графит је постао средство (медијум)
јавног, личног или анонимног изражавања сопствених или групних ставова.
13
Постоје чак и видео форме крајпуташа и погибалаца. Године 1999. догодила се тешка
саобраћајна несрећа на путу Подгорица – Цетиње. Погинуо је члан Монтенигерса – Небојша
Савељић. Недуго после његове смрти, Монтенигерси, тј. два члана која су преживела несрећу,
уз помоћ још неких уметника, снимли су песму и спот „Не брже од живота“ у знак сећања
на Небојшу. У споту се између осталог приказује аутомобил који јури коловозом, у позадини иде музика и чује се тужна песма која личи на опроштај од погинулог члана групе.
Најважније за ову тему су делови при крају спота где је приказано место погибије, цвеће на
месту погибије и делови аутомобила, што овом споту даје карактер видео спота – белега.
Као што ће се касније видети, видео није имао само функцију одржања сећања на погинулог,
већ и функцију опомене. Након овог спота основана је и фондација која се бори против брзе
вожње и вожње у пијаном стању, организовани су и концерти обележавања смрти Небојше
Савељића, а након тога је вођена кампања „Не брже од живота“. Кампања је оставила траг и
постала симбол борбе против бахатог понашања на коловозима, и подсетник на животе који
су прекинути због пребрзе вожње.
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У Београду сам раније наилазио на графите који су представљали лик неке
углавном младе особе уз чији је портрет стајала и захвалница или нека врста
писаног опроштаја у име групе пријатеља, школе или дела града у којем
је покојник становао. У последњих неколико година све је више оваквог
изражавања сећања или памћења неког члана заједнице који је погинуо или
умро (обично прерано).
Како сам из разговора са директорком и неколико ђака Десете београдске гимназије сазнао, а онда се и уверио, с десне стране главног улаза у
гимназију се налази велики графит посвећен ученику ове гимназије који је
преминуо од тумора на мозгу. Графит се простире целом дужином зида (око
7 метара), урађен је у комбинацији плаве и сиве боје, садржи лик покојног
ученика, надимак (Теша) и посвету. Цртање графита су 2008. године – те
године је он преминуо – организовали ђаци који су до четврте године ишли
у одељење са преминулим, а директорка школе је дала дозволу за овакво
обележавање. Оно што је још више занимљиво је то да се на истом месту
где се данас налази овај графит пре четири године налазио и други графит
– споменик дечаку који је погинуо 2004. године – надимак му је био Франц,
ишао је у први разред гимназије; како сам сазнао извршио је самоубиство
због љубави. Тај графит је стајао на зиду од 2004. до 2008. године, када је
на захтев Јавног комуналног предузећа прекречен. Нажалост нисам нашао
фотографију првог графита, али сам сазнао да су се, као елемент графита,
нашле и старке – патике које је покојник волео да носи. Овај начин изражавања групне жалости и солидарности је сличнији крајпуташима него погибалцима, будући да не представља место страдања већ место сећања заједнице на појединца. На сличне примере сећања наилазио сам и на територији
општина Сурчин, Ледине, Стари град и Звездара.
Јуна 2011. године, имао сам прилику да посматрам стварање једног
оваквог крајпуташа на територији Блока 70 (општина Нови Београд). Наиме,
момак Џ. Г. (25 год.) убијен је у Новом Пазару неколико дана пре прављења
графита. Занимљиво је да је погинули у Новом Пазару живео само неколико
последњих година свог живота, док је готово цео свој живот провео у Блоку
70. Неколико дана након смрти, група његових комшија и пријатеља из основне школе су се договорили, прикупили новац, и уз помоћ професионалног графит-мајстора направили на његовој згради велики графит на којем
је Џ. Г. представљен како стоји на кошаркашком терену у Блоку 70 и држи
лопту, док иза њега излази, или залази, сунце. На овај, начин група која му
је посветила графит нагласила је његову љубав према кошарци и Блоку 70.
Занимљиво је да је погинули по вероисповести био муслиман, а да је већина
оних који су организовали прављење графита православне вероисповести.
То нам говори првенствено о социјалној повезаности чланова групе којој је
појединац припадао, али и о томе да вероисповест није изнад друштвеног
сећања у овом случају. Другим речима, преко овог графита овековечена је
једна профана повезаност појединца са групом и самом зградом у којој је
становао. На графиту нема верских исламских нити хришћанских симбола
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који се могу повезати са веровањима или праксама везаним за смрт. Изостављање религијских елемената ме је подсетило на чињеницу да на већини
графита ове врсте није било елемената који би графиту дали изразито религиозну ознаку. Овакав начин обележавања места сећања на групном нивоу указује на то да на сећање и обележавање места утиче шири социјални
контекст.

Теоријска анализа
Култ мртвих код Срба и веровање у повезаност душе
и места у народној религији Срба
Да бисмо имали идеју о томе шта ови споменици све могу да означавају
и која логика стоји иза њих, морамо бити упознати са религијским концептима и контекстима на овим просторима. О начину народног конципирања
смрти и оностраном проф. Душан Бандић каже следеће:
„Народна веровања у вези са овом духовном, посмртном егзистенцијом
човека магловита су и непотпуна. Стиче се утисак да су она само фрагменти
једне много целовитије концепције која је временом измењена и осиромашена. То је, уосталом и разумљиво, јер је смрт у традиционалној култури
Срба обележена мање ’мишљењем’ а више понашањем.“14
Бандић говори о теорији и пракси које су се кроз дуг временски период
и промене друштвеног контекста раздвојиле. Слажем се да је обред у облику
у којем се данас практикује доста различит од верзије у којој се некада практиковао, али мислим да елементе треба посматрати у данашњем облику и
пронаћи и разумети елементе који су нови. Обичаји о којима Бандић говори
су занимљиви јер више не прате правила и теорију, већ се другачије изражавају у новом временском контексту.
Да бисмо разумели нове елементе у пракси обележавања места смрти
важно је сагледати како паганска веровања у српском народу тако и утицај хришћанства на сам концепт умирања и судбине душе након смрти. У
хришћанству пут душе након смрти је пут у рај или пакао (православна
црква), или пут у рај, ’чистилиште’ пакао (католичка црква). У народном
веровању Срба, негује се слика о дуалној природи света и бића, тј. слика о
животу на ’овом’ и ’оном’ свету. По Слободану Зечевићу и Веселину Чајкановићу један од најважнијих култова код Словена свакако су посмртни
обичаји. Већина обреда и пракси у народној религији Срба има везе управо
14
Данијел Синани, Привиђења и сабласти у Србији, Завичајни музеј Књажевац, 2005,
130–136.
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са смрћу и загробним светом.15 У култури Срба, умирање, смрт и сећање
на покојника су пропраћени низом ритуалних обреда који за циљ имају
опроштај групе са покојником, изражавање туге, а понекад и комуникацију
са загробним светом. Сахрани претходе магијски обреди, обреди очишћења
и заштите, испраћања и сахрањивања покојника, и што је за овај рад
најважније – обреди везани за период после смрти и сахране.
За разлику од хришћанског веровања према коме душа после смрти има
предодређену судбину (рај или пакао), у народној религији Срба се верује
да се душа може у неком облику вратити на ’овај’ свет. Верује се да, ако
неко умре смрћу која није природна или буде сахрањен на непрописан начин (нпр. без свеће), његова душа нема мира и он се враћа као аберантни
мртвац (осија, осиљ, вампир, вукодлак, дрекавац). Веровање у постојање и
живот душе обично се назива анимизам.16 Повратак душе у свет живих се
може десити на пожељан (задушнице)17 или непожељан начин (аберантни
покојник, вампир, дрекавац, итд.)18 Како би се избегао непожељан повратак
практикују се разни ритуали и поштују табуи везани за смрт и самог покојника. Однос према покојнику се мења након четрдесет дана, пола године,
и коначно након годину дана, када душа заувек напушта тело. Данијел Синани помиње тежњу аберантних покојника ка повратку у свет живих.19 Он
указује на то да аберантни покојник постаје онај ко је живео, умро или био
сахрањен на начин који није према пропису.
Да би места повезана са смрћу или страдањем била обележена људи
су постављали белеге пострадалим или споменике крајпуташе уз помоћ
којих су означавали специфичност тог места. Подизањем оваквих споменика покрај путева обележава се имагинарни гроб покојника и верује се да ће
тај простор настанити душа покојника која до тог тренутка лута. Пример:
прошло је две године од смрти човека коме је посвећен споменик из 2007.
године, а поред његовог споменика се налазе два кандила и један свеж цвет,
што указује на бригу оног који још увек посећује тај простор.
Поред тога што се обележава имагинарни гроб, овим се везује душа
покојника за то место, али се такође указује посматрачима и на опасност
коју то место има. Различите функције елемената обележавања крајпуташа
огледају се кроз различите облике ових споменика на које смо наишли.
15
В. радове Душана Бандића, Шпира Кулишића, Веселина Чајкановића, Слободана Зечевића, Симе Тројановића, итд.
16
Андре Лероа – Гуран, Религије претхисторије, Београд: Библиотека ХХ век, 1991,
90–117.
17
Кулишић Шпиро, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић, Српски митолошки речник, Београд:
Нолит, 1970, 132.
18
Слободан Зечевић, Српска етномитологија, Београд: Службени гласник, 2008, 403–409.
Дан на који се одлази на гробља и посећују гробови покојника, и сам обичај имају паганску
позадину, али се обележавају у хришћанском облику. Некада су стари Словени веровали да
се душе покојника враћају на ’овај’ свет у пролеће и у јесен.
19
Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, Београд: Београдски Графичкоиздавачки завод, 1980, 76.
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Ако посматрамо начин обележавања гробова као последњег, вечног
пребивалишта покојника, уочавамо да осим стандардних, општепознатих
начина сахрањивања, постоје и други начини обележавања последњег пребивалишта душе.20 „После сахране се у гроб чело главе побијао крст који је
ношен у погребној поворци. Данас је крст симбол хришћанства, али је наука
утврдила да је давно пре тога он био симбол који представља самога човека.
Крст је целиван као што се целива покојник. После извесног времена – после четрдесет дана до године – крст је замењиван надгробним спомеником.
Миливој Павловић је указао да је првобитна сврха постављања дрвеног или
каменог споменика била да се за њега веже покојникова душа, како не би
лутала около и правила неприлике живима.“21
Крајпуташи се сматрају правим гробом покојника, јер служе да би се
душа „смирила“ и вратила на место где је некад погинули живео – и на тај начин погинулом се обезбеђује мир. Овај случај је нарочито присутан ако се не
зна где је појединац погинуо или ако му тело никада није нађено. Ако је смрт
задесила човека далеко од дома на овај начин се његова душа позива и везује
за место које је познавао и волео за време свог живота. Такође, овако је осигурано везивање душе за крајпуташ, што је више пожељно него да она лута
и враћа се међу живе. Простор везан за погибалце и крајпуташе доживљава
се слично као и простор око гроба. То примећујем, између осталог, и на основу чињенице да је већина споменика подигнута на трави, тј. земљи а у свим
случајевима изван простора предвиђеног за свакодневно кретање људи – пешака. Рекао бих да је разлика између гроба и простора око крајпуташа и у
томе што су простори гробља предвиђени за низове гробова, док белези стоје
на месту погибије независно од других предмета или грађевина у околини,
па на тај начин упадљивије говоре о значају губитка. По професору Бандићу,
простор гроба је праг за прелазак из профаног света живих у сакрални свет
мртвих, и место прожимања и комуникације између два света. Могуће је да се
и споменици онима који су страдали могу протумачити на овај начин, будући
да поседују неке елементе које поседује само гробно место. Сам начин на
који је постављена плоча и начин на који је осмишљен простор око споменика
имају своју поруку и остварују неку врсту комуникације.

Комуникација и симболика крајпуташа
На терену је запажено више облика и функција споменика ове врсте од
оних које бисмо могли окарактерисати само као религиозне или повезане
20
Сергеј А. Токарјев, Рани облици религије и њихов развој, Сарајево: Свјетлост, 1978,
158–215.
21
Слободан Зечевић, Култ мртвих код Срба, Етнографски музеј Београд, 1982, 69.
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са душом покојника у религиозном контексту. Они који су подизали овакве
споменике свесно али и несвесно, изложили су информације о покојницима, њиховим судбинама, статусу, па и себи самима. То што ове информације нису уско везане за религиозност говори нам о функцији комуникације
крајпуташа.
Ако се обрати пажња на натписе на споменицима и начин на који они
дају информације о покојнику и његовој породици, религиозности, пореклу,
итд., може се рећи да имамо увид у шири историјско-политички контекст.
Међу споменицима које сам пописао може се приметити емотивна, групна,
па и урбанистичка позадина и однос оног који је подигао споменик према појединцу, али и према ономе што је сматрао најважнијом везом између
себе и покојника.
На споменицима које сам навео видимо да је на већини њих написано
име погинулог. На истим споменицима је и фотографија покојника што није
случај са друга два споменика. Један споменик са сликом и именом погинулог није подигла породица већ „Колеге из пружне радионице“, значи да су
подигли споменик као колектив а не под личним именом. Сећање је дакле
усмерено на члана ове заједнице као на део колектива. На једном споменику
је потписана породица, а на другом отац погинулог сина, остали споменици
немају посвету. Емотивне посвете се обично чешће налазе на споменицима
посвећеним члановима породице, деци или људима који су на том месту настрадали услед несрећних околности.
Разлика између урбаних и сеоских средина је и та што се у селу и околини мање-више сви познају, што није случај у градовима. У урбаним, густо
насељеним срединама људи се мање познају између себе и не зависе једни
од других као што је то случај на селу.22 Име на споменику заиста много
значи када је у питању неко кога познајете. Однос имена и фотографије погинулог је занимљив, чини се да једно замењује друго, у смислу да се душа
покојника везује за споменик намењен њој лично, тј. за споменик који носи
име или слику (или и једно и друго) покојника. У овом случају име је везиво
или медијум уз помоћ ког се душа везује за споменик, по логици да се душа
везује за споменик који је њој лично, јавно посвећен. Фотографије стављају
на споменике накнадно као нови елемент, будући да нису постојале у време када је овај обичај настао. С друге стране лик покојника је приказан на
гробљима релативно често, па фотографија представља само нови облик
већ утврђеног правила.
Изостављање имена или фотографије даје два значења споменику: једно
лично, јер најужи пријатељи и породица знају за околности смрти појединца
коме је споменик посвећен, и опште упозорење усмерено ка пролазницима и
посматрачима које указује на немио догађај који нас може све задесити. Примера ради, ако погледамо споменик погинулом дечаку примећујемо, с једне стра22
За више информација о урбаној антропологији и антропологији села и града, погледати
текстове В. Вучинић и С. Новаковића. Посебно је важно Маграево „Сељачко друштво“.
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не, ограду око плоче у облику срца, што поручује да ће он заувек недостајати
својој породици и да ће им заувек бити у срцима. На том споменику нису назначене године живота, вероватно зато што породица преминулог не жели да
се сећа како је покојник прерано отишао са ’овог’ света, већ само његовог лика.
Сличан је принцип на споменику „Сину од оца“, где се види лични и емоционални тренутак, али ту нема имена. Бандић наводи: „По општем уверењу, лично име било је и нешто више од друштвеног обележја појединца. Третирало се
као његов нераздвојни део, као његов алтер его, његов еквивалент.“23
Ако гледамо из перспективе народне религије, можемо рећи да изостављањем имена онај који подиже споменик осигурава одлазак душе из тела
на ’онај’ свет, а не везивање душе покојника за тај простор. Према професору
Бандићу: „Опхођење према покојнику је идентично опхођењу према неком
светом, божанском бићу у његовом храму а гроб покојника представља неку
врсту локалног, породичног храма.“24 Мирче Елијаде наглашава да места
страдања и постављени споменици на тим местима имају одређену тежину
и представљају споменике „крипто религијске“ природе.25 Такав однос према споменику можемо очекивати и на селу и у урбаној средини.
Напоменуо бих да ово можда има везе са безличним, „бетонским“,
тј. модерним и масовним урбаним срединама, које за разлику од сеоске
заједнице не обраћају пажњу на појединце. У њима се углавном памте заслужни чланови колектива и појединци који су имали утицај на живот у
градској заједници. То што је емотивна, религијска па и логичка природа
и тежина оваквих споменика другачија у урбаној него у сеоској средини,
можда има везе с односом посматрача према споменику и ономе који га подиже. С друге стране, можда је онај који је подигао споменик желео да остане анониман, или да сам покојник остане за друге анониман како би осигурао интимну комуникацију са покојником. Споменик би и даље задржао
комуникацију и на социјалном и на личном нивоу. За породицу покојника
он је представљао споменик одређеном покојнику, а за друге људе то место
остаје нека врста гроба, и има своју функцију и без познавања покојника.
На овај начин се задржава приватност комуникације, а остатак заједнице је
искључен из контекста у ком се разумеју елементи сећања на оног који је
страдао.
Начин на који је простор и објекат споменика конципиран, говори да
је опроштај на личном нивоу. Међутим, чињеница је да су споменици постављени у јавном простору, дакле, у питању је јавни, друштвени опроштај.
Улога и комуникација споменика ка ширем друштву огледа се у облику и
елементима који чине овај белег местом упозорења и сећања. Можда је из
Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд: Нолит, 2004, 105.
Душан Бандић, „Царство земаљско и царство небеско“, 69.
25
Peter Mostow, Like Building on Top of Auschwitz, Journal of Law and Religion, Vol. 10,
No. 2, 1993–1994, 406. На сличан начин људи доживљавају и односе се и према местима
масовних страдања – нпр. Меморијални центар Аушвиц у Пољској или чак Амерички музеј
холокауста у Вашингтону.
23
24
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тог разлога изостављено име покојника и/или име оног који је подигао споменик. Чини се да су посвете намењене и покојнику и усмерене ка пролазницима, тј. живима. Споменик који се налази на метар од трамвајских
шина више је подсетник путницима трамваја или чак возачу трамваја него
пешацима, будући да га је тешко уочити са пешачке стазе. Ако је већ у питању комуникација унутар дела урбане средине или друштвене групе може
се очекивати да ће неки елементи бити и модификовани у пракси. Нови елементи, обично везани за облик – усвајају се кроз нове облике извођења.
Што се тиче нових начина обележавања места страдања или постав
љања споменика покојницима у урбаним срединама кроз другачије облике, констатујем да су бандере, степенице, капије, ограде итд., прилагодили
функцију крајпуташа кроз другачији начин презентовања. Већ је речено да
крајпуташи временом мењају облик и елементе који су приказани, било да
су то име покојника, година рођења / смрти, или информације о томе ко и
зашто подиже споменик. Чини се да прилагођавање простора има прикривену логику крајпуташа, а да транспарентно указује на догађај и опасност
коју простор има. Ако имамо ово на уму, схватамо да није пресудна промена начина којим се функција или идеја манифестује већ да су анализе
и дешифровање тих порука суштина проблема. Могуће је и да породица
или пријатељи погинулог немају адекватна теоријска сазнања нити свест о
религијској функцији крајпуташа нити уопште о значењу ових споменика,
али ипак на неки свој начин обележавају простор смрти и сећања.
Ако сагледамо графите крајпуташе као модерне облике крајпуташа,
можемо закључити да је у питању нови начин изражавања жаљења, али
и својеврсна комбинација сакралног и профаног принципа обележавања
смрти кроз нешто готово слично поп-арту. Ова првенствено уметничка и
савремена јавна форма споменика сећања говори о ономе кога се сећамо,
али и ономе ко се сећа. Ово не значи да се на просторима Балкана или овог
дела Европе жаљење и сећање на покојника нису изражавали кроз уметност
или слике на зиду, већ само указујем на графит као нову модерну форму
изражавања туге или колективног памћења.
Поред тога приметна је и идентификациона природа графита као мурала крајпуташа, посвећена покојнику, групи, па и простору који је чинио
друштвени контекст везан за покојника док је био жив. Ово поистовећивање
можда има по својој форми више изражену секуларну него световну форму и функцију, осим наравно ако ово не сагледавамо диркемовски као
самообожавање друштва.26 Још једна важна чињеница везана за графите као
нову форму изражавања колективног памћења идентитета или појединца
јесте то што је само порекло ове нове форме углавном везано за утицај
западне поп, реп и хип-хоп културе. Кроз ову модерну врсту испољавања
сећања групе о појединцу остварује се једно од основних правила изградње
26
В. Emil Dirkem, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris: Les Presses universitaires de France, 1968.

________________________________________________
Nova srpska antropologija 8: antropologija smrti II - 110

КРАЈПУТАШИ У УРБАНИМ СРЕДИНАМА

147

или редефинисања групног али и појединачног идентитета – друштвено
памћење.
Као прилог наводим крајпуташе према облику у којем сам их нашао на
терену.
Крајпуташи према облику:
– крајпуташи, споменици у урбаној средини
– крајпуташи покрај коловоза и аутопутева
– бандере – крајпуташи
– модерни крајпуташи – графити.
Према облику, односно елементима крајпуташа пописани материјал с
терена поделио сам на:
– плоче – споменици са сликом, именом, годином рођења и смрти
– плоче – споменици са надимком и/или именом
– плоче – споменици са сликом, именом
– плоче са посветом, цитатом
– плоче са посветом, цитатом, годином рођења и смрти
– плоче са посветом, цитатом, сликом и годином рођења и смрти.
Према функцији, симболици или комуникацији коју остварују, споменике сам поделио на:
– плоче које се не налазе на местима погибије
– плоче које се налазе на местима погибије
– споменике изразито емотивне природе
– споменике који указују на опасност
– споменике који критикују починиоца или друштво
– споменике који говоре о историјском / политичком контексту
– споменике који говоре о социјалном статусу покојника.
Напомињем да већина споменика има само неке од наведених елемената, а неки поседују све наведене елементе. Оне које сам навео јесу примери
који садрже изразито наглашен облик.

Завршна разматрања
Циљ рада је био да се укаже на феномен споменика крајпуташа у густо насељеним урбаним срединама. У општинама града Београда и даље се
практикују традиционални народни обичаји, негде у традиционалној а негде у модерној форми. Поред указивања на саму праксу, а на основу примера
које сам навео, указано је и на извесну конфузност и нејасноћу принципа по
којима се подижу и опремају места – споменици погинулима.
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Као што се види из поменуте грађе, људи који су постављали ове споменике су често додавали или изостављали неке елементе, тако да не постоји
јединствен принцип обележавања смрти преко крајпуташа. Према елементима који су коришћени на крајпуташима, може се приметити њихов значај
за етнологију, јер многи од споменика ове врсте на неки начин врше једну
културну и друштвену комуникацију и изузетно су занимљиви за истраживања о народној религији у урбаним срединама. Ако их посматрамо само
као религиозне друштвене артефакте могуће је да грешимо, јер према ономе што смо видели ово није строго религијска пракса већ развој индивидуалног обликовања и изражавања сећања или комуникације са онима којих
више нема. Неко би модификовање и развој форме крајпуташа протумачио
као губљење елемената оригиналног обичаја, али нико заиста не зна како
оригинална форма крајпуташа изгледа, јер је то по свој прилици у питању
претхришћански обичај. Оно што се данас може истраживати јесте баш то
мноштво како облика тако и значења и мотива ових споменика сећању. У
крајњем случају све указује и на развој личног и групног изражаја преко
споменика сећања.
Ако у будућности крајпуташи буду студиозније истраживани вероватно
ће доћи до информација о ширем друштвеном контексту, односу човека и
смрти данас, али и изражавању личних наратива преко споменика и места
сећања. Можда се оживљавање ових обичаја може приписати новој религиозности, као и комбинацији учења Српске православне цркве, древних
народних обичаја и пракси, али и сопственим, личним тумачењима самих
обичаја данас.
Модеран начин живота можда подразумева и одређене „жртве“, односно промене концепата, па чак и традиције која нас дефинише. Прихватање
нових трендова и мењање форми старих обичаја ипак не потискује ове обичаје из српске народне културе и религије, али ће их потиснути из друштвеног сећања ако се не буду спровели од државе финансирани пројекти ради
очувања материјалне и нематеријалне културе и наслеђа. Данас постоје услови за праћење схватања и практиковања народних обичаја, како на селу
тако и у граду. Можда би требало да се ми, као друштвени научници, више
позабавимо модификацијама елемената обичаја или ритуала данас, јер ће
можда доћи дан када ће овакве праксе поново променити свој облик у нешто друго, што ће нам бити несхватљиво ако не обрадимо форме и значења
тих пракси данас. Како се види из грађе, можда нам се чини да живимо у
другачијем, модернијем свету од оног у којем су живели наши преци, али
вероватно у себи несвесно носимо и део оног света за који се претпоставља
да је део прошлости.
Овај рад је имао два задатка: први, да се анализом теренског истраживања попишу разне варијанте ових споменика и укаже на специфичност
њиховог развоја у урбаном окружењу, и други, да се укаже на религијске и
друштвене димензије ових споменика, као и на комуникацијску природу истих. Научна анализа и пописивање ових и других елемената народне рели________________________________________________
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гије Срба, или уопште народне културе, једини је начин да се овакве праксе
и култура једног народа отргну од заборава и културне глобализације.
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Danilo Trbojević
ROADSIDE TOMBSTONES IN URBAN AREAS
Issues in Analyzing Forms of Relics
Summary
The paper presents an analysis of the materials collected in the urban part of Belgrade. The
first part of the paper shows the specificities of the listed monuments, while the second part contains
the anthropological analysis of the collected material. The goal was neither a theoretical analysis of
some ideal model of a roadside tombstone nor monitoring of the evolution of such monuments, but
an insight into the variations and modifications of monuments and practices that are consequences
of the modern urban context.
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