
у ДК 73 (491.11) ,. 18« НАСЛЕЂЕ 

Мирослав Тимошијевић 

ХЕРОЈ ПЕРА КАО ПУТНИК: ТИПОЛОШКА ГЕНЕЗА 

ЈАВНИХ НА!ЈИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА 
И ВАЛДЕ!ЈОВА СКУЛПТУРА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 

Р 
аспламсавање наШlOналне CBeCnI у току XLX века 
истакло је у први l"tЛа.t ПlЈтање jaBНllx споменика. 

који у CB~IM срединама, па ~I у српској , добllјају све 

вели Зltачај.1 Нови погледи уобшtчавају се вел почетком 
XIX века, а њихова сложеност открltла се у пуној свст

ЛОСТII избијаљем полемике која је flскрсла 1857. IЮВОДОМ 

аКШ1је за подизање СПОМСШIка Карађорђу коју су покре

нули кнез Александар Карађорђевић и њеroве приста

лице.2 Паралелно са Прf1КУПљањем прилога, у периодич
нај штаМШI се lюјављују полеми'lКИ текстови, који су се 

дотицали саме Прl1роде јавних наЩlOналних споменика, 

љихове ИСТОР~lје 11 савремене намене .3 

у расправи која је по обавештености и знаЉltма во

дећих учесника досезала општи европски IIIIВО тог вре

мена , искристалисала су се два ОСlювна погледа. Једва од 

утицајних схватаља 11звео је КЊllжеВIШК Љубомир Не.Ја 

довић у члан ку О сПомеНlщи.ча, објављеном у београд

ском часопису Шумаgиllка.4 ОН се супротставља МIIШ
љењима да б~1 споменик Карађорђу требало подићи као 

скулrrryру 11 предлаже да се уместо тога Сal'РаДIt школа 

која б~1 IIОСlща њel'oBo име. Образлажући своје по .'леде 

011 наглашава разлику између споменика и скулптуре и 

у ТОМ смислу IIСТllче: »lIе мо/ю се сПо,wеllик Карађорђа 

H{l'lUI/UmU og бронзе ItJI// мер,и ера са сабљом У руци«. Не 

одбијајућll могућ ност пощtзања спомеШlка са ликовима 

знамеНIIТIIХ људи , 0.1 сматра да је прече 11 uemtCXOAHlije 
jaBlle IIaЦИЩlалне споменике ПОДllзати као здаља која су 
»ОПlllmеПолеЗllа«, а потом 1I »ОПlllmеПОI/ОСl/а«.5 На Нева
ДОВllћево f,.шшљење надовезали су се 1I ДРУГII , прсдлажу

ћll да се као CnOMeHIfK Карађорђу ПОДIIГне Народно по

зориurre са њеroвом скултуРОМ 'Ја врху.6 У IICТOM '!Ланку 
Љубомир НеНадовић сагледава јаввс IЈаШlOналне споме

нике у OKBIIPY две ОСl ювне групе. Прву групу саЧ llљавају 
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стаРllllаЦl lOllалlН1 спомеНИШI - манастири. У том СМIIСЛУ 

ОН IIСТltче: »Жиljа то је највећи и I/ајсmарији сПо,иеllltк 

целоf срБСКОf Hapoga«. Другој ГРУПII ПРllпадају HOBII на
щюнаШl1I СПОМСНItЩI , KOjll ~IMajy раЗЛl tЧIIТ карактер . То 

могу да буду иркве и здаља световне HaMelle, алlt превас
ХОДНО JaBl10 корис.ta. 

Другачltје, алlt јеД 'ЈаКО угнцајно схватање I1Знео је 

кљижевник Матија Бан у 'lЛш-t ку СПоменик Карађорђу, 

објављеном у Српским Н06инама. Према љеговом миш

љењу Ср61t у претХОДlIlIМ временима H~ICY ПОДllзаЛlI јавне 

спомеНltке, а јеДItIНl спомен националне славе за6еле

женје у пltсаном и усменом наслеђу . Стара српска инте

лигенција гшсалаје » историју«, а "арод »ПеС.w е« којима 

су I " рослављана дела знамеlЩТИХ људи Iшционалне про

шлости . За разлику од ЉубоРМ~lра Ненадовића, Матија 

Бан српске манаСТllре не сматра ~Iсторијским наuионал

ним сгюмеНИЦlIма јер НIIСу ПОДИГllУГIl поводом знамени

ти х догађаја, ннт" су посвећеНII знамеНIIТИМ људима : 

»Неколико щжвиј 11 монастщю, кое још зуб времена /I/l 

је сасвu,и Оlлogао, остају l/a.-'tI. само К(lО столетllи свеgоЦII 

побоЖl/ости НШllllкраљева, алu нис)' никакви историјски 

спомеI/UI,",јер с Њl.t.Ми lIије СКОU'IШI сПомен никакво' Па,~lе
ти .qocmojHOl gOfaIjaja из историје наше«. Он у том сми

слу сматра да се српски народ »јот увек није ПоПео Н(I 

ону УМ/IУ и gУШе8НУ висину, с кое се спо.wеНlщи пogIlЖУ«. 

Ослаљајући се (Ја своје клаСИ'IНО образоваље Маћlја 

Ба н подја8ЈШМ ItaЦI1QllаЛНIIМ С llOмеlШШlма подразумева 

скулпторске представе З ltaмеlНl1'llХ ЉУДII. И стltчућll ва

жност таквих спомеllllка као морал но-дидаКТIlЧНОГ ПрlI

мера величања јаВНIIХ ВРЛl1llа, он се ПОЗlIва на ауторитет 

Римљана. 7 

у ОК81ЈРУ М lt шљења која су Ilсказали ЉубоМIlР Нена

довнћ 11 МаПlја Бан у Београду је током друге ПОЛОВlНlе 
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XIX и првих деценија наредног века tЮД~IГНУГ н из јавних 
националних споменика раЗЛIIЧИТОГ карактера. Посебну 

групу међу њима Гlредстављају скулптуре знаменитих 

људи, који 1'lрестоНlЩУ Kpa1ЬeB~lНe Србије претварају у 

урбаШI IШНтеон ' Ia отвореном. 8 Мада је подизање ових 
споменика често носшlO актуел не конотације које су по

кретале раЗЛИЧ~lта тумачеља, OH~I су у основи ПОЧ~lRали 

'Ia истоветним схватањнма уметlЮСТИ као опробшюг ре

торнчког средства у самопотврђивању заједницс. Њима 

је у лику одабраног IШЩЮllалног хероја исказнва на ко

леК'Г~lВна Iюхвала одређеној јавној ВРЛИН~I. У ТОМ смислу 
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су спомеllИUl I веmlканима Il ационалне ГIРОШЛОС'ГН вајче

шће били СIIмболНЧllе фllГУре, подиn-tуге са наглашеllИМ 

морализаl'ОРСКО-ДllДаК'Г~I ЧIllIМ и идеОJlОШКО-ПОЛИ'ГiIЧКИМ 

порукама, карактеристнчним за језик уметности XIX ве
ка.9 То пружа могућllОСТ успостављаља њихове ТIIПОЛО
гије, засноваllе lIа феl lOмеl-lОЛОШКИМ катеroРllјама опuП'Их 

mnOBa хероја. 1O Оваква подела, међутим, није једностав
на , IШ једносложна . Једа н општи Т~IП често је сажимао 

сложене IlДejHe наносе. Без ЊИХОВIIХ препознаваља Hllje 
увек могуће протумачитн зна'lење појеДИIЮГ спомеН~lка, 

ШIТИ поуздано одреДИ'Г~1 њеroву [ 'lрипаДIIОСТ [Iеком од 

/а. СПо.цеНIIК Доситеју ОбfXIgoвuћу, 

Руgoлф Валgец, Ј9Ј2. 
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општих типова . То показује да се типологија јавних на

ЩЮltaЛН~I Х споменика гюдизаннх током друге половине 

ХЈХ и почетком ХХ века у ОС IЮВИ још увек заснивала на 

генези идеја које су ималедугу и сложеllУ историју. Ме

ђyrим, Ilсторизам XIX века у пуној мери је ИIIструмеllта

л изовао поштовањс конве l Щllја. Утврђене Iюрме став

љане су по ГЈраВШlУ у службу уоБЛllча вања актуелних 

наШlOlJаЛШI Х митологија, које се КОlIкреТИЗУЈУ уздиза

њсм властитог херојског пантеона. 

Илустративан пример оваквих схватањаје спомеllllК 

на ручен поводом обележавања СТОГОШIШlыще смрти 

16. СПЩШ/llК Доситеју Обраgовuћу. 
Руgолф Валgеl', 1912. 
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Доситеја ОбраДОВllћа, чија је израда била поверена Ру

долфу 8алдецу (сл. 1). Већ на први поглед могуће је од
решгrи да он припада типу споменика подиза н их у част 

списатеља -хеlюја пера. Тиме се Валдецова скулmyра до

следно подудара са ПР~lмарном рецепцијом ДОСllтејевог 

лика у српској куmyри крајем Х 1Х и почетком ХХ века. 

У дубљим ОСlювама ЊСIЮГ симбол ИЧ IЮГ говора открива

ју се насла ге које овом споменику дају знатно сложени

је значење, које IНlje могуће одредити само на основу 1'11-
полошке пр"падности . Тек ПОНllрање у старије ~щејне сло

јеве кроз генезу yrBpђellor типа, указује да је Доситејев 
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Ш1К на Валдецовом споменику заснован на тумачењу хе

/юја аера као путllика, којј1 ~lДe лаВИрШlтсюt м пугем жи

вота У ПO'll'ази за знањем. Разлози за овакво Iшеј lЮ сажи

мање почивају на МO'I'ИВ~tма који су покреНУЛII ПОдLlзање 

споменика и одредили његово значеlЬе. 

*** 
ОКОJJlЮСТИ веза.lе за прославу стоroДllшњице смрти Доси

теја Обрадовнћа у ювесној мери су већ Llстражене, али 

С lюмеН~IКУ који је тим поводом ПОД~IПIУТ Iшје посвећена 

већа пажња. 11 Српска КЊLlжеВl1a задруга је lIа Иlнщија
ТIIВУ Јована Скерлића почетком маја 1909. покревула 

акцију за обеJlежавање С'ГОroдишњнце Доситејеве смрти, [2 
која се према тада утврђеmlМ Llстраживањима поклапа

ла са 26. мартом 1911 .13 Тим поводом оформљенје Одбор 
за прославу, lIа челу са С1'ОјаllОМ Новаковићем јl Јованом 

СкеРЛllћем , [4 који је , поред lтза свеча ности , , ' Iланирао 
да се у Београду Iюдигне споменик великом наЩ1Оналном 

ПРОСВе'Гјlтељу.15 Убрзо је подухват подржала Београд
ска ОПШП1На, 16 која је уз помоћ држаВIIИ Х власти обезбе
дила већИIlУ средстава, док је мањ" део сакупљеllllрИЛО

ЗLlма приБLlраним LIЗ целог српства. 17 Одбор за прославу 
одредио је услове јавног конкурса. На њсму су могли да 

учествују сви југословеl lСКII уМе'ГIНЩI1, у складу са та

дашњом културном ПОЛIIПIКОМ , а СПОМСIН1к је требало да 

представља Доситејеву фигуру у прllродној веШlчини. 1 8 

Конкурс је расписала Београдска општи на, а ШLlфрова

.Iе пријаве су дocтaBЉt1.HC ЊС.lOм председнику. ПОЗLШУ се 

одазвало дванаест умстника, а IIрL1спели модели су изло

жеНLI на увид Јавности »у gворllllци ОСllовllе школе кog 

СаБОРllе j~pKвe« у пролеће 191] .19 Чла нови KOI IKypcHe 
КОМИСLlје БИШI су: Љуба ДаВИДОВllћ , предсеДI I~IК Бео

градске општине, Богдан Поповић, Аlщра СтефаllОВllћ 11 
Б. ГаВРLlЛОВLlћ , щ)ОфеСОРLI УНLшеРЗLlтета, Влада Пстко

Ы1ћ , nOMohllllK диреК1'Ора Народно[' музеја 11 Легер, шеф 
ОПШТIIIIСЮ1 Х грађевинара. Комисија је за три првонагра

Qella рада Llзабрала моделе које су послаЛII Рудолф Вал

дец , Тома РосаllДL1ћ и Сј l меОl1 РоксаlШLlћ . 2О За lIајбоЉl 1 
је проглашеll рад Рудолфа 8алдеuа, хрватског СКУЛ llтора 

који је у 1'0 време бllО ПОЗltaт српској среДI1НLI због своје 

југословенске ОРllје llтаЩlје. 21 Према првобlГflILlМ пла
НОВј1ма CnOMeHIIK је требало да буде свечано O'I'KPL IBCI I 1. 
септембра 19] 1, потом је овај догађај lIајављеll за ПРОЛС

ће наредне ГОДИllе, а збllО се тек 27. маја 19 14.22 
У roДl1НII прославе Српска КЊllжеВllа задруга штам

пала је Саомеl/lЩУ доситеју Об/Юg08uћу, у којој је поред 

студија тада ~taјеминеНТНLlј их наУЧН l1 ка објављен 11 до
galIiaK - Прослава досиlllеја Об/юgовића аовogЩI cmofo
gииllыще og смрти, кој и у rlYHoj меРјl пружа могућности 

да се са гледају МO'I'ИВ II покренуге акције.23 У њему се lIа-
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глаша ва : »У Србији НЩЮ'lUlПо UJюслава је узet1а вet1l1ке 

/Х/з.м.ере. Србија се уостојно ogужшlй сво.И орfаНlIзатору 

щюсвете, који је на щюсвеm/ЈОМ пољу уоауњавао О/ЈО шlПо 

је Кщюђорђе створио на 6ојllО.и пољу«.24 
Поређење Доситсја са Карађорђем изгледа lIа ПрВII 

поглед као прш'одна панеГllр"чка кон венција. МеђУТIIМ , 

оно је у српству б~lЛО вел раНјlје ПРl1хваћено 11 то не само 
у ОКВl\рима световне, него и ДУХОВl lе културе. Тако се у 

јеД IЮМ тексту о Доситеју објаВЉСIЮМ у ВеСlIиК)' Српске 

l~pKвe ]897. ИС1'иче: »Уuочеmку овоГ века uоја811ше се у 

сраскоме IIЩюgу уве Зllа.«еllиlПе ЛU'/I/ости - Досumllје 

Обраgовuћ и Кщю- 1јорђе Петровић. Оба ова сраска ве

ликО/ш жuвet1а су и раgшш gsa /ЮЗIШ ПfювЩI, а 06а ишла 

на корист својеса ПоlllЛа 'l еllоl наpogа. Досuтије је пером 

у PYI~1l буguо успавану наpogну свест о пле.«енској зајеg

JlиЦII, а Кщю-1јорђе, шаро.\l ијатаfаJlОМ КР'lио је аут ао

литll'lко.ме нщюg/Јо.\lе ослобођењу. Као јавllи раgmЩII, ОЈШ 

ће, у тО.ме UОfлеgу увек бити на арвОАlе .«ecllly у истори

ји /Јаше/а култОР/ЈОfа преUОЈюђаја«.25 ПоређеtЬе Пllсца са 
ратником, пера са мачем, "мало је дугу традициј у која се 

изворно може праПIТLI од аНТјlке , Хомера јl АХllла, а њеll 

значај II мао је велl1КУ улогу у стасавању савремене европ

ске културе.26 У средњоевропској култур" Х IХ века ова 
па ралела б~lЛа је посебlЮ ПОЗl taта по спомеНlщима у 

Вајмару, од којllХ је један био ПОДI1ГНУТ у част војводе 

Карла Августа, а друПI Гетеа јl ШL1лера, па се помиљу и 

у српској ПУТОПИСllој л нтераТУРII .27 Поређење ДОСllтеја 
са Карађорђем бюю је умеСIЮ Ile само због места које су 
ова два велика на заУЗl1мала у ~ЮВllјој lIашюналној 11 С'ГО

Рllјн, ~Ieгo 11 због ТOI'a што се поређеlЬе мача са пером 

ПРllхвата и у српској среДI1НИ управо посредством ДОСјl

тсјевих списа. Дела овог првог модерног српског просве

TLrreJb .. "l бшl3 су полазна основа за уобличавање IЮВОГ ПlПа 
IШUИОШlЛНIIХ хероја Х IХ века . Уместо CBeтIlТCљa , идеал-

11L1Х хероја барокног bePCKO-ПОЛ IIЋIЧКОГ програма , 1'0 по

стају раТIII1Ш1 11 l1еС НLЩII . Н аl1ме, српска барокна култу

ра ш.1ала је раЗВl1јеllО схватање о наЦIЮШlJJНLIМ херојима, 

атl Су то превасходlЮ бllЛL I СВСТl1теЉII , ['13 је 11 њихово 
прослављање добllЛО наглашени реЛIII'IIОЗШI карактср.28 
Изузетак је БLIO цар Душан , кој и Нјlје бllО проглашен за 

свештсља, па се као баРОЮllll1СТОРllјСКII херој прославља 

у оквиру свстовне I1кшюграфllје.29 Мада је цар Душан 
остао 11 у ХIХ веку један од најпопуларнији х IlaUllOllал

НlIX IIсторијСКLI Х хероја, ~шј е му ПОДИl'нут јаВIШ споме

HI1K, као Ш1 другим щ:тор"јСКIIМ личностима које се могу 

УКЉУЧI1ТИ у OKBl1pe I1Сте ТИI1ОЛО I'l1је. 30 У 1'0 време је Зltaт-
110 аК'Г)'еЛНLlја била идеја о наЦLЮllаЛIIIIМ херојима новог 

доба, која је у пуној мер" БLlЛа лишена pa lILIjllx реЛII ГIIО 

ЗНlIХ основа. 

Ову IlpoMeHY у конзервативној српској среДИ"'1 вије 

б~lЛО MOl'yhe LlЭвеСТII брзо, ни лако. Да бll се 0113 спровела 
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било је неопходно измеlШТИ целокупан морално-д~шак

ТИЧЮI кодекс заснован lIа теолошким ВРЛLlНама 11 замс

Н ~IТИ I'a новим моралним вреДНОСТlIма ја вних ВРЛ Иllа. 

Доситеј IIХ систематски ~I јасно юлаже у Совјаmима зgра

во/ разу,иа, објављеним 1784, у 1 'le'ГOM lюглављу насловље

нам О gобpogетеЉ/l . 3 1 Исте roДlIне, у писму одасла lЮМ 
еl'IИСКОПУ ЈОС~lфУ Јовановићу ШакабеНТII из Лај пuи га 5. 
јуна, Дoc~tтej ИСПlче образоваll;,е народа као херојску па

триотску врлину rlOзнвајућ~1 се 113 старозаве'Пlе ПРlIмере.32 
И ДВall3есто поглавље С06ршшја IXlЗl/ltX наравОУ'шlllелlШХ 

веШ'fеј, објављено у Бечу ] 793, посвећено је »љубави к 
оте •• еству«. Тако се уз раl1шка, поставља пеСНIIК, као ран

HonpaBal1 IlaционаЛ Нl1 херој. Доситеј Обрадовић у СШIСУ 

О gУЖI/ОМ rlО'f IlШСlllију к lfаука.М IIСТllче: » Колко 611 gpee-

2, Мogел c,,-улClтуре за .АшкеШу сClО.иеН/lка 

Доситеју Обраgовићу, Руgолф Валgе1t 1911. 

43 

lfејиllI витезови без О.иера и без Пиlfgара, 6ез Вирluлuја 

и без Орација у беСКОlfаЧIfОМ за6ОЈЮ8Љmьу и ee.tlloj тами 

С10требеlflf лежали и остали.' Колика би се слаlllка и MIMa 

IМlеlfа оmш~, блатogеmеља и спаситеља poga и оmече

ства своТа сасвњи из/убила и IfШ'fеЗlfула, go ,и: није Оlfа 

С1реК/ЮСlfа Ifcmopuje муса сачувала, Щюсла8lма, узвиси

ла If међу l/ебеСl/е звезgе nосmавuла.'« . 33 Б~ulO је то опште 
место европске ЛLггературе, навођено небројено пуга, ал ~1 

у српској Шlсаној реЧII бllЛа је то IЮНОСТ, један од наго

вештаЈа секуларюаЩIЈе културе, КОЈа Је Ilpe ТOI'a имала 

превасход1Ю неРСКII карактер. 

АУТОРfПСТ песника као национал ног хероја новог до

ба, сагледаван у ширим евроr'IСКИМ ОКВllрима XIX века, 
досегао је врхувац у време револуционарни х зб fшања 

З. Мш:еmll сПо.wеНUКll доситеју Обраgовuћу. 

Руgoлф &Mge1t (архивски Сlfи.иак из 19Ј Ј) 
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4. Мogел ск)'лнmуре досџтеја Обраg08l/ћа у Нрщюguој велllЧl/I1II, Руgолф Валgеl~ (архџво.:u сmоюк /IЗ 1911) 

1848. I! 1849. MeђYГ~IM, са разочарењима у идеале о ко
јима је neBal!O, дошло је постепеllО до опадања ЊIIХОВОГ 

угледа. у току наредне деценије то се у српској средини 

још увек није оссhало. Крајем педесетllХ годи на покре

НУЛII су Срби северно од Саве 11 Дунава акцију за 11ОДII

зањс спомеlшка пеСIШКУ - Лукнјану Мушиuком, а Србll 

јужно од Саве 11 Дунава раТНIIКУ - Карађорђу . Уочавају

ћи ову подударност Љубомир Ненадовић у поменyroм 

спису О саомеmщu.АШ I1СТl1че стару паралелу: »Обаgво

иЦll су)' l/аlUем I/ароуу велuкu, обаgвоuЦll, сваЮI ао свом 

оареgелењу СЛУЖIUlU су нщюgу Јщще,ц 11 бl/.Лll су ЛfУ og ве· 
лuке Нолзе. EgaH с аушко .. <'{ у PY'~1l буgllО е I/аpog к својој 

свести, 11 борио се за ослобоljење отечества; а вру!и са 
лtlJЮМ у рука,ца УЧIlО I/ас е љуБUШIl еЗIlК 11 вер)' __ .34 Разли
ка у 11Збору типа националног хероја новог доба "'"Оме се 

подиже споменик ПОЧlJвала је на раЗЛlIЧIIТIIМ ПОЛIГГIIЧ

ким околностима. У КнежевшIИ Србllј н ~I поред тога иrro 

се још увек налазила под врховном влашћу Oroманске 

империје унуграшње ПОЈ1итичке слободе бl\Ле су у веЛII 

кој мери извојеване, па су кнез Александар Карађорђе

вић 11 његове присталице вероваЛII да је МOI'уће 11ОКрену

ти акцију за подизање СlюмеНl1ка раnшку.35 У Српском 
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ВојвоДству таквих слобода Hllje бllЛО и нащюнаЛllа иде

ја се могла исказати само подизањем споменика пеСltи 

ку, борцу за језик 11 веру. Међyrим . аУТОРllтет песНlIка као 

наРОДIЮГ вође 11 хероја свог времена губио је све више 

реалан значај, мада се тема 11 даље појављује у поезијll. 

што показују песма Мач и ЛllJЮ ОПЬеслава Утјешеновића 

ОСТРОЖИI~ског36 11 песма ЈоваllЗ Јовзновића Змаја Мач /l 
аеlю.37 Нова схватања сазрела су у cpr'lClroj средини седам
десеПIХ ГОДl1на XIX века, а Светозар MapKOB~jћ ихјаСIIО 

дефЮll1ше у свом есеју РеалносQl у аоеЗllјll.((38 Следећи 
ова нова сх ватања , у српској култур" последњих децени

ја XIX века лl1к песника је постепено замењиван ликом 

раЦllОналног просветитеља народа. Први међу њима био 

је Доситеј 06paдOBl!h. па није 1-111 'IУДО да крајем XIX ве
ка долаЗII до ОЖIl8ЉЈ.вања 'Ьеговог угледа IIIШlроке попу

ларllОСТII. која прераста у својеврстан култ. 

Ова се промена огледа у МIIО I'обројIlИМ подухватима 

nOKpeтallllM током ХIХ века у веЗI1 са подизањем јавних 

СКУЛIТrOРСКlIХ нащюналних СIЮМС.lИка. Мада већl1на њих 

Hllje OCТRapel~a. он" оцртавају измеl lУ у схватању идеал

ног хероја I !ОВОГ времена. Прво су то бllЛИ само раТНIЩII 

и пеСНIЩI! . За111М се у круг раније резервисан за пеСНl1ке 
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уводи лик књижеВlНlка просветитеља. ТО најбоље ИЛУ· 

струје однос према спомеmlЦ~lма Лукија llа Муш~щкOI' 11 
Доситеја ОбрадОВllћа. У првој ПОЛОВIIНИ Х IХ века по· 

кренут је низ подухвата за подизањс споменика Лукијану 

Мушиuком. У другој половини века они су све peђ~l. док 

се истовремено све чешће (lOкрећу акције за ПОДllзање 

Сlюменика Доситеју ОбраДОВl1ћу. Тако се идеја о ПОдl1· 

зању С lюменика Доситеју у Новом Саду уобличава већ 

педесетих година XIX века , у кругу око Даmtла Медако· 

Вllћа , који је нздао њсгова сабрана дела.39 Споменик ни· 
је подигнуг, јер су се MeдaKOB~lћ~1 пресеЛlIЛl! у За греб. 

Међугим , 1'0 није бllО јеДИНI!, нити главни разлог, јер до 

остварења намере 11~!једошло превасходно збоГТОl'а Ш1'О 

у 1'0 време за љу IШСУ сазрели неопходни услови, Црква 

се још увек снажно супротстављала Доситејевим просве

титељским идејама, а за Њ~I X Је мало разумсвања имао 11 
националнзам Српског омлаДIIНСКОГ покрета. СШЈ'ЈНО је 

611ЛО ~J у Београду. Е~1I1Шlјаll Јосимовић је у свом пред

логу за регула цију старо.' дела Београда cyгep~lcao да се 

у граду подигне низ па ркова, од којих б~Ј сваки б~1O по

свећен неком од IlаЩlOнаЛНl1Х хероја, и у коме би Овим 

великанима б~1O ПОД~ЈГIIУТ спомеНl1К. Један од шест пар· 

кова требало је да буде посвећен Доситеју Обрадови· 

ћу.40 МеђУТIlМ, IШ до остварења овог плана Iшје дошло. 
Тек по гашењу Српског омладинског покрета ~1 идеала 

које је 011 за говарао долази до ОЖl1вљавања Доситејевог 

култа, којll КУЛМlllшра просла вом стоroДИШЊl1це ЊСI'ове 

смрти 1911 .41 Значајан удео у прослави IIмалаје 11 црква. 
БеограДСЮI митрополит Димитрије издао је наредбу да 

се на дан Доситејеве CMPТ~I у СЮIМ х рамовима Ilма сл>"",,, · 

111 подушје за покој њсroве душе.42 ЂIМ поводом објављу
ју се позитивю) тумачења ДОСllтсјеВI1Х теОЛОШЮIХ сх ва

тања I1з пера угледних боrocлова,43 а појављују се чак IЈ 
преДЛОЗII да се љегов лик УКЉУ'l1l У сликани програм 

ИКОllостаса.44 

Главна покретачка ЛIIЧIЮСТ прославе био је Јован 

Скерлић, највећи поштовалац Доситеја ОбрадОВllћа кра

јем Х IХ и почетком ХХ века. СкеРШlћев СОЦlЈјализам ~I 

радИКаЈlНИ наЦИOllализам природно су се надовезивали lIа 

Доситејев I1росветитељсЮI рационализам. Његово пош

товаље Доситеја најдослеДl lије је исказ3lЮ у делу Срп

ска ,,""њиЖе8llост XVIIJ века. СкеРЛllћ сс као члан УправнOI' 

одбора Српске књижевне задРУI'С налазио у Одбору за 

прославу СТОГОдl1ШЊlще Доситсјеве СМр11l , па је подиза

њс скулптуре за њсга бllЛО само завршетак већ раније за-

110Четог подухвата одавања општег ПРllзнања духовном 

ујеДl11Н1тељу разјеДl1i'ьеllОГ на ЩIOI-Ј3 . У предговору шестог 

броја СРnСКОТ књuжевноl fлаСНUК{l од 16, марта 191 1. , ко

ји је цео посвећеll просла ВI! стоroДllшњице Доситејеве 

смрти, СкеРЛllћ истиче: »Он је хаоmuчној "ШСII срnско[а 

Hapoga, разбивеllој У неколико 9ржава, која чак није lМШ-
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ла HujegHY вер(жу орlО1Ш311цију, gao високо осећање наци

оналllе солиgЩJl/ости, >С lорећим и nуни.м љубави CP1teM' 
прulрлио '4ео I/apog наш, створио 01/.0 што се gaн.ac .мо
же звати срnско,и gушо.м«.45 Исте IIдеје исказане су 11 у 
Проlласу Одбора за [' Iрославу СТОГОДИШЊlще Доситсјеве 

смрти, која је бliла разаслана по целом српству.46 

*** 
СкеРЛllћева естетска схватања , као 11 ЊСI'ОВО тумачеље 
Доситејевог места у српској КУЛТУРIЈ , била су добро поз

lIата .47 Тиме су 11 очеЮlВањt'\ Одбора за просла ву стого· 
ДIIШЊИЦС Доситејеве смрти о изгледу споменика за који 

је 6110 рас писа li КОliКУРС била умногоме унапред одређе

на, мада СкеРЛllћ формално није бlЮ члан КОМИСl1је која 

је одабрала првонаграђеll ll рад. Ј ован Скерлић је 6110 ва· 
трени заговорникјаВIШХ спомеllllка као юраза демокра· 

ТlПаЦ~lје уМC1'IЮС1'l1 . Према њсговим схватањима уметност 

ХIХ века б~tлаје потпуно затворена у елите КРУl'Oве бур

жоаске IIнтел~lге.щије, као што је уметност ХVI II! ХVI II 

века 6ила затвореl-Ј3 у круг ВЈtадарских дворова и плем

ства.48 Задатак IК"I'инске уметност!! је да буде везана за 
опште идеје 11l1деалеСВО I' времена .49 Уметност је, како на
глашава Скрелl1ћ , »биљка која //Uче из I/аpogа, иЗ/Ьеlова/ш

претка и блаfосmања«.50 За оваква схватања он је, IЮПУГ 
МаТllје Бана, ПРОll3лаЗl1O потврду у уметности дреВliИХ 

аllТИЧКИХ 11 IIтаЛllјанских ренесаНС lll1Х градова, кој и су у 

току успона ПОЩЈГЛII ItIIЗ јаВШIХ СПОМС lillка . 

Модел споменика који је конкурсној комисији под

"со трсћепласира liИ Симеон POKcaHДllћ није сачуван , ал и 

је ПОЗliат.lО опису. У аНОIIIЊ1ll0М Прllказу објављеlЮМ у 

Новој искрu за њега се наводи : »с. POKcaHgu!i lIамје пру
жио jegHY скла9НУ [руnу og три фиfуре. Доситеј је став

ми на jegaH висок nостамеllт. Са обе страllе се виgи По 

јеиl/а алеlоријСI«l фиfура. НЩЮ'fито nава у очи она фulура, 

што cegu уgубљеl/а у '1иШање. Она је врло леПо ко.м nоно
ваl/а. Поза Доситејева је gocma театрална. Ова труnа 
затвореllа је са три стране jegl/UM пОЛУКРУЖllим зиgом. 
Као nО311ljе, авај зuggаје фиfура.ма више израза и снаТе«. 51 
Модсл којlЈ је поднео друroпласирани Тома Росаllдllћ је 

сачуван ,52 а у савременој штампи протумачеll је IIа сле· 
дећи нач~!н: »Мogел загреба'fКОf вајара ТОЛ1е Росануића 

показује и уметника са инвеllцијо.м и мајстора који врло 

gоб/ю разуме свој Посао. Доситеј је замuШ/ЬеН као сеја./ . 

Јеуна снаЖl/а фиfура, потпуно lIafa, која би требало 9а 

nреgставu Доситеја, gржи у уеСl/ој РУ'4и У I/Зобшьу семе· 
н.а, које левом руКО.и бattlllШ све страl/е. То је семе lIауке 

и просвете. ПлogОНОСIIU /юg сеја чев нашао је символuч 

н.а II з/юза у рељефњиа lIа ст/Юl/а.ма посlllа.меllта. Ha jeg· 
ној Сlllраl/и nреустављена је косиgба, а на gpyfoj везuвање 
CHOn{)8(l«.53 
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5. Свет, Cesare Ripa, /collologia. 
I13В. Ј. G. Herrel, Augsburg 1758-1760. 

О "'рвонзгрзђеном раду Рудолф3 Взлдецз l'Iостој" 

нзјвише 'lОДатака. У Музеј Вука Караџ"ћа '1 Доситеја 
Обрадовића доспео је модел СКУШlтуре,54 а сачуваl,е су 
фотографија мзкстс споменика nОДнесеног lIа конкурс,55 
(сл. 2) као 11 фотоl'рафија модела у ПРllрошюј веЛllЧIШИ 

ПрИl'lремљеrюг З3 ОДЛlIвање,56 докје ИЗВОРНII nможај спо
меника познат са старих разгледlll1ца (сл. 3). Већ 1911 , 
приликом И3Л[II'[II'bl! модела nРIIСПСЛl'Х 11[1 КO'iKYIX, појав
љује се 11 прво тумачења Валдецовог рада: »И ugejo.\1 и 

КО.ЧllОЗUl,uјо.м између свих .ИQfjела uзgваја се онај Р. Вал

geu,a, llрофесоfЮ из Заlреба. Доситеј је ЗQ.IШIlIЉ€Н као llут

mlК, коГа нека наlПllРЩJOgЈ/а сила, што се llробуglLI/а у Њ€

.му, с.мело llокреће uаарев. О'1ll су.му уарављене узвишеl/ој 
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.llеlПи, којој требају ga [а ogHecy Ibel()8e ноГе. KIbllle llog 

Пазухо.и Il ОеЈЮ у РУI,1l указују "а але.иеЈ/umу .иuсију њеГо-

8)'. Осећа се. ga аут, који 011 преg собо.« КрЧII, вови славllи 

8еЧЈ/осlllи. Исаog статуе ,иоlле би се сасви.« aogecl/o исОи

сати речи: Иgуfi' у'lII, У векове lлеgа«. 57 Овај мото каСI 'И
Је је 11 уклесан на nредњу страну основе постамента . 

Ако се Роксандићев и Росандићев модсл I'lроцеlШ 

СкеРЛllћеВIIМ меРIIЛlIма скоро да постаје јасно зашто је 

прву награду добlЮ Рудмф Валдец. Модел кој 11 је он под
нео КОlIкурсној КОМ llСlфl на УВ IIД бlЮ је у великој мер" 

отелотворење Скерлићевог тумачења ДОСllтсјевог лика и 

његових схватања јавне уметности. РешењеТоме РОСаЈШII

ћа зас новано је на савремеН ll М сецесијСКIIМ схватањима 

јаВIЩХ споменика Ивана МеШТРОВllћа,58 а решење Симе
она РоксаllДића се ослаља ' Iа европску праксу са краја 

ХIХ 11 почетка ХХ века, која се у пуној мер" служн ста
р"мјезиком алегорија 11 пеРСОIШфllкација.59 Прво је бшю 
nреВl1ше модер'ю, а друго превише траДIЩlIонално. Оба 

пројекта су, у свзком случају, l'Iочивала на језику намет

"УГС симболOl'рафllје , кoj~1 по СкеРЛllћеВIIМ погледима 

I , ије OДl'OBapao јавним споменицима. Валдецово решен.е 

је у основној заМ ИСЛl1 ПОЧlIвало на I'ОПОРУ I1рllроЩIИХ СIIМ 

бола , као УlIIlВерзалног 11 свима cXBaTЉ~lВo ,' јеЗl1ка, којll 

је према СкеРЛllћевим схватаЊl1м а садржао IlеОПХОДIlУ 

црту демокраТIIЧНОСТII , nplIMapHo важну за јаВ.lе споме

НlIке. Међугим 11 овај Лl1КОВЮI јеЗIIК , ПРllла ,'ође 'l ЛОГIlUИ 

појаВIЮГ света, З3Сlllшао се на сложеlНIМ снмООл l1ЧIIIIМ 

ОСlювама, ОДНСI'Ованим на дуговеЧIIОМ искуству . 

••• 
На макети Валдеuовог CnOMellllKa Доситејева скулптура 
стој ll на ПIIСОКОМ правоугаоном постаменту, Чl1ја је I'OР

ња (.'Трана благо lIarllyra. Постамент је постављен на '-'0-
Вllшену квадраТIlУ основу, са стеnеШ1КОМ на предњој стра-

1111 , кој" је ОМOI'ућавао nРllСТУП СКУЛПТУрI1 . ПРIIЛIlКОМ 

ювођења постоља CTel'JeHIIK на прешьој страlll1 ОСlюве је 
IIзостављеll, аЛlI су на У I·ЛОВlIма задржа llе куБИ'lне жар

Дllљере у ,,"Оје је требало да се посадll цвеће. Овако за

МI1Шље.ш КOIЩСIЩllја ПОЧ~lВала је 'Ја општеприхваћеllllМ 

конвеНШlј ама јавне с nомеНllчке скулптуре, пр"марно 

усмерене lIа ЛlIК, како су 1'0 захтеваШI 11 УСЛОВ~1 раСПllса l/О l' 

конкурса. ПравоугаOlIll постаме' lТ на Koj ~1 је nocтaНЉCHa 

скулптура опште је место споме'lIIчке apXllteKTOI-IСке ре

ТОРlIке веЗаЈ-Iе за IlДejy о nревазltлажењу заборава. 0 11 С IIМ

БОТlllше узднзање IIЗIШД пролаЗllе стварност" у В~1ШУ сфе

ру вечне славе.ОО На преДlьој страни је IIсклесаllа I1ОСВСТ'Ј.: 
»доситеју Об,юg08llћу захваЛll1l срос/ш Iшроg«, а на зад

њој списатељева девиза преузета из Пllс.иа Харалампију: 

»Ја ћу Писати за у.м, З(1 СРI,е 11 за нарави 'III08e'IKe, за браfiу 

Србље којега су log ОЈ/и заКОllа 11 вере«.61 И блаГII lIагнб 
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постоља, који је посматрачу ОМОј)'ћавао боље сar'ледава

ње скулптуре, IIмао је С~IМболично значење. ОН је деЮII

раног хероја , УЗДIIГНyroг на метафюичкн НIIВО Be'IНOCТII . 

повезивао са нивоом основе спомеНlIка, КОЈа Је означава

ла посвећену земљу ДОСТУПIlУ ПОКЛОIIIЩlI ма. ОВО ЗIШЧС

ње донекле је измењено юостављањем степеrrl1ка, КOJllJe 

омогућавао приступ cnoMellllKY. Степеttllк је IlЗостављен 

да бll се lIа предњој cтpall ll основе уклесао мото: »Иgућ 

У'1Il у векове fлеgu«. 

СПОМСНI1К, сагледаваrr у целини, јас но oткpllBa трајну 

амблематску структуру. Наиме . европски СlIмболllзам 

крајем ХТХ века ОЖlшљава стару хумаННCnIЧКУ амблемат

ску тращщију, па се на њу доследно ослања 11 Валдецов 
споменик ДОСlIтеј у Обрадовићу.62 011 садржи све еле
менте симболНCnIЧКОГ поетског амблема.63 Мото IICnllcall 
lIа предњој cтpaH~1 основе је lllscriptio, скулптура је Pic
[ига, а rrаТПl IС на задњој cтpaHII I'rocтaMe llTa Subscriptio.64 

TCKCТOB~I уклесани на споменик, lшсгiрtiо н Subsc riptio. 
не тумаче скулптуру. ОШI чине саЖlIмајуће јединство у 

коме r lРНОРИтет "деје IIОСИ амблематска Pictura , која је 
по својој СУШТННII lIуж rю алеroријска. 

На Валдецовој СКУЛПТУР~I Доситеј ОбраДОВllћ је ПР~I 
казан као пугник - ћото viator, цrro јасно ~lCказује 11 амб

лематска III1СКРIIПЦllја спомеllllка: »Иgућ учи у векове fле

ga« .65 Одевсн је у европско одело свог времена, са штзпом 
у једној и шеШllрОМ у другој руци . Под левом МIIШКОМ 

IIOСII свежањ књига, као ЈеДllЮI пртљаг на непрестаном 

пyroвању у потрази за ЗlшtЬСм. Валдецов спомеНIIК је 

могуће ПpDТyмаЧИПI као иtrвеllТИВНУ саМОДСфllНllса ну 

скулптуру која одговара захтевима у досезању ilдеалног 

типа зваНII" tюг портрета. Ипак, њен амблематскн CIIM
БОЛllзам и r' IРНОРИтет IIдеј lll lХ основа на кoj~IMa поч~rва 

6. путник, Ја" АmОЈ Komenius. Orbis se/JSualiulII рјСШЈ. 

изg. Jaroslav PospiIi, PrallO 1896. 
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HIICy тако јеД l lостаВIН1 , НIIТИ без кopetra . ОIlИ се заснива

ЈУ lIа идеЈ ~1 о СПllсатељу хероју, однегованој у европској 

кутурll. а коју је ДОСllтеј пренео у српску среДIIНУ сво

јим Животом и l1рuкљученијњиа. Окосница Доситсјеве 

аутобllографllје заснована је на тумачењу два раЗЛИЧlIта 

смисла пyroвања. О" започнње свој ЖilВUТIIН пут као вер
HIIK - хogО'ЩСНIII\. руковође.! приватном побожношћу, а 

завршава га као списатељ просветитеЉ-l1утl/ltК, кој " се 

боРII за опште нашюнално добро. У ТОМ СМIIСЛУ И Доси

тејева одећа на Валдецовој скулптур" IIма СlIмболilЧНО 

значење. јер подвлаЧlt јасну разлнку између ходо'raс ни

ка 11 пyrНllка. 
Сагледавана у тој свеТЛОСТ~1 Валдецова скулптура 

представља европског nYТHIIKa на крају путоваља , које 

се завршава доласком у устаНIIЧЮI Београд, У коме ~I УМII 

ре.66 Београд представља крај ДОСlrreјевог ЖIIIJQТНОГ пyro
ван.а. кој" у хумаrшстнчкој траДllUијl1 нужно подразуме

ва ДУХОВIШ лаВIIРЩIТ, кojl1 загючшье рађањем. а завршава 

смрћу. На амблематск~rм представама које су тумаЧllле 

таштиrrу људске пролазности ЖIIВОТНII пут се ПРlIказује 

као лаВilРШrт на чијем улазу cтoj~1 дете, а у његовом цеll

тру костур, ПР~lказан у форми спомеlшка. Илустративаl r 

npl1Mep појављује се у Хертеловом юдању ИКОl rолошког 

зборника Чезара Риле (Cesare Ripa)67 (сл. 5). Коначну не
МИIЮВlrост смрти могла је да Гlобеди једино вечtюст славе. 

у основи ове опште ~щејс Iючнвао је симболюам споме

H~IKa , ПОДигнyroг юабраном појеДIIIЩУ за љегове непро

лазне заслуге. T~IMe се спомеНIIК славе, ПОШIП IУТ у це.ј 

тру лаВllринтске вечноспr супротставља амблематском 

споменику CMPТ~! поднmyroм у лаВИРIIН'ГСКОМ центру таш

TlНle земаљског ЖlIвuта. Он СlIмбол~1ше победу појещlН

ца traд временом 11 подразумева идеју његове апотеозе, 

;в..f.< YtnIf. (~,.,,, .. ,", 
:ll"nr.:of ... r"" .. ,,,,,,",,,,, 
elll ... _ ... nr..~ ,,~ ... 
2IMq .. ·Iн_,,,,,,k~ 
e' ... f·""cIk ~""'.~ 

7. Хogочасник, Сuuil/(lIIl11е de Deguieville, 

РЫесгј"е (Је Ја vie IlUlllаnе, Paris 1511. 
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8. Хоgочашће, Cesa re Юра. /collologia. 
IIзg, Ј, С. Hertel, AlIgsbllrg 1758-1760. 

YКJbY'I~IBaњe у IЈа ЦlЮН3ЛНИ ~lсбеСЮI хор хероја. У европ· 

ској УМe'f IЮСШ лаВllрllТ се често пој ављује "а ctaplljl-l М 

ПОртре1'СКI1 М преДСТЈ.вама. МеђУГII М, њeroBQ фИЗIIчко 

Гlрнказивање Iшје било веОПХОДI-IQ, јер је подразумеВа!Ю 

caM I1M КШl цептом Лl1К1.I n peACТ1.l BљeHOr као ПУПllIка.68 На 
овој општој Ilдеји nO'I ~I Ba '1 подизање СIЮМСlНl ка ДОСI1'ге

ју ОбрадО811ћу у Београду. Београдје, ре'lе~1O реЧШ.Ја Јаllа 

Амоса KOMCHlljyca,69 срещшrre »лавUРIl1/та света" . »хра.\1 
муврости « у коме Доситеј ПЈх)!шла3~1 >Јlюј СЈща« pol}eHOr 
у цуху.70 Он је, за разлику од Хопова. II С1'ШIСI\"О срсдlшrre 
у коме Доситеј пренаЗlUlаз~, самоћу лаВИРIЩ1'СКОГ пyro.. 

вања, проналазlt смисао I1Зба вљења 11 КЩIaЧ .,У Taj liY пу· 
товања.7 1 ПОЗ~Iвањс 1'13 Коменијуса Нl1је случај llО. јер су 
њеl'Oве идеје биле познатс Доситеју ОбраДОВl1ћу. Коме· 

нијус Је свој им списима снажно угнцао на нова Ilсдаroшка 

схватања, која су БШЈа опurreпозната ШЩ)QМ Европе. Су· 
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протста вљајући се траДIIЦ11ОнаЛ НII М студијама 011 уоБЛЈ1· 

ча ва са времену европску педагогију која је пуг стицаља 

CBC1'QBHor знаља тума'IШШ као Гlроналажење изласка ю 

КЊIIШКОГ сколастичког лаВИРlfliТa.72 Доситеј на почетку 
ЖивОШll11 приКЉУ'lеmtја, још у духу трад'Щl1ОllnЛllе ско· 

лаСТIIчке Щlтературе, тумач.и долазак у Хопово као досс· 

зање земаљског раја, аШI убрзо О'ГКРllва заблуду н креће 

lIа пyroвање које IШ крају Ж~IвО'Га заврwава у Београду. 

н., ово путовање не Лllшава тематику путовања cтapllx 

реЈIIIГIЮ31111Х основа. УЗДI IП'lута ДОСllтсјева глава lIа Вал· 

децовој скулптури није само одраз самосвеСIЮСТ~1 херо· 

ја IIOBor доба. olla у дубљим основама lюдразумева стару 

идеју о за Ш1'ИТII божанске МIIЛОС11I , која води одабра l1ОГ 

лаВИРIIНТСКII М Ilугем Ж~lВота. 

ЛаВИРllНТСКУ природу света 11 ЖII ВО'ГНQ I' пута ТYMa'I~I 

ДОСllтеј у ШIСМу Уllућеном еПIIСКОПУ Јосифу Јова новићу 

Шакабеlml одасла ном 11З Лајпцига 5. јула [784,73 У овом 
писму ДОСlIтеј каже: " Pe'le ли се са.мо ga се пушује, - с 

llШЛQЛ.f I/.IIU без lIl11ле, то је ,lIelШ све jegHo: мора се аушо

ватll« , а затим тумачећ ll Гlр l '1ВIЩllу хаО'Г~'Ч I\ОС'Г CBoj llX пу· 
'ГОвања IIСТИ'lе: »080 lIије /111 лшло .IIJLwOfpeg вllgетllзелtљe 

11 fpagoee, 1/0 веС.ма около 11 lIокриво. Oege 11 лежи тајllа, 

Clонеже у cIIe,l!y створењу божије.'>/. и 'li!.Il08ечеСII."ОЛI jeglla 

лшщја О!юваllе 'fШШ лепоту: ПОfllребе су лtнQfе 11 сложе

lIе, (/ lIајйаце II.pyfonoy06l1e 11 вОЛlЩ8иmе« . И сам "овеЧ~I 

ј" лик. тумачи даље Доситеј , IIма лшmрlШ'ГСКlI карактер: 

.. Све, не ca.·llo красота, Hefo 11 блаfоаоmреЛСCl1во целаве· 

Щ1скоf тела у окружносши састоји се; 1лава, 'Iело, обрве, 
0 '1 11. обраэ, 110(,", уиlll, јеsш(, уста 11 fЦю'шја .qo .wалоfа IЩ
ЖllOf прста - све је то круfовuШО ... «. 

РУДОЈlф 8алдец као да је II Mao 113 уму ДОСllтејеве ми· 

сли моделујућll његов скулпторски лик . Између ДОСllТС· 

јевог писма 11 ВаЛдецове скулптуре пОС'roје скоро Iщејliе 

rюдударliОС'ГИ , заснова tlе lIа доктрини Iff pictu ra poesis, 
која 1111 у Х[ Х веку I11lје изгубила 3 liачај.74 МеђУI'И М, Лl ј · 
ковнн образац l.щеј llОГ КЛllшеа, кoj~1 је 1l0дједнако уоБЛII · 

чавао ЖII ВО'Г 11 YMeтIlOCТ . могао је вајару да буде познат 

пре посредством Коме~lIIјУСОВI1Х дела. lIeгo ДОСlrreјеВIIХ, 

јср су 11 Оllа 'Iecтo преШ'Г'dМIЈава l lа све до краја ХIХ века, 

када се скоро у CBIIM срединама прослављала тристаго· 
ДI ' ШЊlща Ibel'OBor рођења.75 Трај lЮСТ угврђеног ликов· 
l!Or КЛl l шеа 11 њеroва ретОРll чка убедљивост откривају се 

поређењем ВаЛдеllове скул птуре са тумачењем амблема 

пугннка у добро позна'ГОм Комеmlјусовом делу Orbis 
sеllSllllliШII piCfllS, први пугобјављеllОМ у Нирнбергу 1658, 
које је Ј арослав ПОСrlllШ Jl приредио [896,76 (сл. 6) Међу· 
ТII М. 11 KOMClll1jYCOBO тумачеље nYТHIIKa је засновано на 

наслеђу. 0 110 је КРllТlIчка реllнтерпретација знатно ста

Рllје представе ХОДОЧ')С! II{К1.I , која је у култур" средњсг 

века ОДllеговtII13 у оквир"ма теме Иа veritat;s.17 Упра во 
Ibl лику ходо'шсника KaclНl срепљ" век рЗЗВIIО је цео један 
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алеroРllјСЮI жаllр о ЖIIВО'ТУ као лав"ршпс,,"Ом пyroвању 

проведе~IOМ утрагању з3 IIспmом. Један од упщајннх пр"

мера 6110 је спис Pelegrille Је 'а "је Immаllе Гнјома де ДеПI

јевltла (G ui1l aul11c dc Deguicvi lle) ПОЗIШТ у МlюroбројНIIМ 
IUlустроваНIIМ преПlIСIIМ3 11 штампаlЩМ IIздаЊlIма од ра
ног XIV свсдо XV II нека. 78 (сл. 7) Л I!К ходочаСllIIка пре
узелll су I IЗ ОВС трад"Цllје С IUlбалографсЮI збоРШЩII але

roРllјСЮIХ ПСРСОIН!фllка Щlја 11 ам6лсма. 
Међу IbllMa јс свакако lIајllOllулаРlшја бнла алеroр"ј

ска ПСРСОШlфllкаЦllја ХОДО'laшћа - Pellegriflaggio. проту
ма чена у IlКОIЮЛОI,НКОМ зБОРlll1КУ Чезара Рипе.19 у овом 
делу се I IеРСОIШфИК:lЩlја ходочаwћа приказује као умо

ран човек, чнјаје гла ва са јеДllе стране ПОТПУIЮ ћелава. а 

са друге ООКР"8СIН1 ЛУ I'ОМ седом косом. Према РIIПlIIЮМ 

тумачсњу, које се ПОЗIIва "а Хораполову ХuјеlЮlЛUфUI<У 

11 друге древне ауторе. ве ћ су стар" Еn1l1ћаШI прнказива
лlt ходочаС~lIIка ШI. такав IШ'IШI . Онје обучен у одело ходо

'lacIIIIKa, које се уоБЛИ'lIIJlО у кас ном средњем веку. То су 

огртач, шеШllр 11 Чltзме. ХодочаСIШК у РУЦИ реДОВIЮ држlt 

IlmI.п. а као атр"буг ПРllДружеllа му јс обllЧIIО ластаВlща. 

На такав 113'1 1111 ПРlIказана је алсгорнјска пеРСОIIНфllка
ција Peregrinat;o 11 у Хертеловом аугсбуршком Itздању 
РШlllНОГ IIКОНОЛОШКОГ збоР"lIка. које јс у средњосвроп

ској УМС1'IЮСТН ttај'lешће употребљавatю,80 (сл. 8) Пред
става ходочаСlIlIка . с ДРУ''С cтpalle. појављујс сс у Херте

ловом I13дању РНПlНlог збоРlIlIка као јatю алеroРllјске 

l' Iерсоtt"фllка Цllје ИШ Нllmшш. 81 

Лик ХОДО'lаСlIIlка l'IOјављује се 11 у М IЮГIIМ баРОКlIIIМ 

морал ltзаторсКО-ДllдаКТIl'IЮI М амблемаТСКIIМ збоРIIIIЦИ

ма. који су бllЛlI Ilаме 'ЬСlII1 ШI.СТIIРСКОМ деловању иркве. 

За ра :iJ1ItКуОД РШIIНIС апстрш{'!'не аЈlе l'Оријске l'IСРСОНllфИ

KaU~Ije, која се IlреваСХОДIЮ везује за peHeca'iCHY, а TIIMe 
[юсрешю 11 за atfГIlЧКУ КУЈП)'РУ. ЛIIК ходО'lЗсника у баЈЮК

mам амблсмаТСК~I М збоРIlI1Ц1l ма веЛ IIКИМ делом је ЛIIКОВ

но уоБШlче tl IIа средњовеКОВllOМ IIаслеђу. ОН се обllЧIЮ 
приказује у одећ " свог времеlШ, аЛII му се додају CТ'dp ll 

аТРl lбуn. . као ХОДО'I3СlIIlчка кабаlllща, wешltр, штап It 

торба. Илустраlllв tlll npl1Mep је амблем Tribfllatio pergere 
cO(iit 113 угltuај lЮГ збоРНlIка DIIO(/ekas Emblematllm Јас
rorum лугера нског теолога 11 проповеДНlIка Јохана Шау

берта (Јоhалл S:шЬеrt). објављеlЮГ у Нирнберl)' 1625. а 
поновљеlЮГ 1647.82 На СЛlЩII амблема ходочаСНil К је 
приказан у ЖIl ВО'ПIIIМ сltтуаЦllјама које пријају уморtюм 

пyrнику, као urro су одмор i1С IЮД ССIЮВIlТОГ дрвета, 'IJI" 
nplljaтeЉCКlI разroвор са ~ЮВIIМ друштвом. МеђУТIIМ. у 

ПЈЮпраnюм ellltl-раму ове С lггуаШIЈе су протумачене као 

~Iскушења KojltMa веРIIIIК треба да одоли да бl1 без заста} 

K~lНaњa IlЗстав~tO Oyt'OB:tlbC према свом lIебеском Il II JbY. 
Шаубертов амблем је у С1'ваРИI13Гр3ђеll ЈЈа ОП1IЛ'CМ меС1)' 

средњовековне литсратуре. која ЖIIВОТ ХРllшћatш тума

'111 СlIмоБJIII'ItНl М ШIКОМ ходочаСlll1ка. УТllцај овог збор-
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HIIKa 113 енропску баРОКllУ културу бllО је BeJlIIKII .83 Olt je. 
по свему cYIIehll. 6110 познат 11 Јану Амосу Коменијусу. ко
јllдеuеtшју 110 Шаубсртовој СМр11l l1здаје Orbis sellsualillm 
pictllS управо у ЊIРllбергу. једном од најynщај llllјllХ 

11ротестаlП"СКIIХ ЦСЈпара npllMeњette педаroшке амблема

TItKe.84 Комеlшјусов зборн"к. па 11 представа nYТIIIIKa 
која се у 'ьсму ГlOјављује. бllJl lI су уоБЛllчеllll под утица

јем ове амблематске традlЩllје,85 
Ното viator јс остао ак-гуелна 11 велика тема и у еВЈЮll 

с""Ој КУЈГГУР" XIX века. алll је у 110'П1УНОСПI измешu!3 эна

чеlЬС . У РШ!ОМ евЈЮПСКОМ ЈЮмантlI3МУ. Гlосебно у КРУI'У 
каТОЈШ'lке верскс об'IOВС, 1IltK ходочасtшка је још увек бllO 

популараll . Једа" од УПluај ll~IХ ПРllмера бluш је ШltllеЈЮв:t 

песма Оег Pilgrim у којој се већ јасно исказује IIевеРlща 
у ходочашће као пуг којl l води до веЧllе II CТlllle. Hall Me, 
од npacBC1'lIтeЉC1'Ba ТCManlKa путовања стиче с ве В~lше 

светаВlI1I карактер. Н а,,"О 1, Доситеја 06paдOBltha , MOТIIB 

трагања за ЗIШIЬСМ обрађује АтаtШСllје СтојКОВl1ћ у ЈЮма

'IY KaHgop IMIl оmщювеније еll1Пеmсюl.X таuн. објављеном 

у БУДlt му ] 800. Српска ромаllТII'шрска поезија ПОНОВIЮ 
ОЖilВЈЬава стару темаТIIКУ ПУГНlIка, као слику IIспразне 

про.лаЗIIQC111 људског живота. Тако се у песм" Ђуре Јак

wltha Пуml/lll< Bapllpa амблематска ТCMaTIIKa ЖIIВОТIIOГ 

[Iуга који ВОД" У гроб. позната већ у збоРНIIКУ Иmllка је

роПОЛllmllка.8б 

У српској ЛIlКОВlюј умC'Гtюсти темаll1ка пyroвања ЗIШ

ња рад" ПР~I х вата се крајсм XVlLliI у току ПРВIIХ деuеtш

ја XIX вска , Једа " од РШН1х реllрезеttтаТИВНIlХ l' lр"мера 

јс бакрореЗllа IIJIустраШ1ја 113 KIbltre ИI<OI/а KeBIt'ra Тlшеј

СКО I', коју је ДIIМlI'ГРllје Дарнар превео са грчког 11 објаВIЮ 
у БУдllМУ ] 799. Овај графllЧКИ ЛIIСТ заснован је ЈШ тра· 
ДИЦllј ~1 повеЗIIВrllЬ<l rlлеroр"јСКllХ пеРСОl1llф~lкаЦl1ја врли

"а 11 порока са ЖII ВОТIIИМ пугем, која је у европској кул

тури OJIllerOBaHa управо IIа IUJустра lJ..ијl1 списа Tabllla 
Цебеса IIЗ Тебе. Наиме, овај неопнтаroрејСЮI фШlOзоф 

тумачи у свом ДCJIУ алС I'ОРllјску слику људског ЖIIВОТ::l. 

која СС навоДtю lIалаЗltllа у предворју Хроносовог хра

ма . 87 У току првltх децеНltја XIX века MoтltB rlyt'OBaњa се 
примељује ~Ш ПРIlказива lЬС KOHKpeTНlIX ЛНЧНQC'ГlI. Jeдa ~1 

од раlШХ пр"мера је mt1'Ol-рафllсани портрет младог ЈоаЮI

ма Byjllha ПРlUlQжен ,ьсгозом Жll80mООПllсшmју, објав

љеном у Карловuу ] 833. Лtrroграфltја је назва на В)'lIча 
первое с рањено.ц но10ЛI преко Kpoal"lje у Триест путе
lllестВllје. а юраДIЮ ју је Јохаll ШМIШ у ПеШ111 исте 1'0-
Дllltе када је штампаlШ 11 књltга.88 Byjlthje ОРllказаll у пуг
lIiI'!КOM одслу. са раlщем tш леђllма 11 шеширом на гла-

811. Ов У ДСС lюј руци држlt шта п. а у левој caBltjeHc лltсто
ве хартије. ОЧIIГЛСД'Ю је да се Гlредстава ослањз ,Ш Orbis 
sellsualillm рiсtю: It поред тога што је ШIЗ :t1'рllбуга кој" 

одређују Комеlшјусовог l 'IYГIIIIKa 1lзоста8ље~l . Задржаllll 
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су само он" ОСНОВIIИ атри6уги, а ЊlIма је додат један нов 

- књига, ОДIIОСIIO РУКОПl1С. TIIMe се ПУГ~lикјасно деф~ЈНИ

ше као хума.шста, KOjll је свој ЖIIВОТ посвеТIIО КЊ~lгама, 

ЊIIХОВОМ читању и писању. 

8алдецова скул птура Дoc~lТeja 06раДОВllћа умного

ме прераста IIдеј ШI КЩlше на коме је заснована rlредстава 

JoaKIIMa 8ујића, али се он још увек пре l'Юзнаје. од aТP~I-

6уга ПУГНlIка, који су пре тога пр~шадаЩI ходочаСltllку, 

задржа НI! су ПУГНIIЧКО одело, штап 11 шеlШlр, а изостав

љена је пугничка торба. У ПРВII пла., IIcтaKHyтe су књиге 

које Дoc~ггej IЮСII под МIIШКОМ. Оне се појављују и на 

Доситејевим портретима које је у Бечу IIЗрадно Арсеније 

TeoдopOB~lћ 179 1. 11 1794, а KOjll су потом често КOI'lIIра
ни.89 Међугим, на 8алдецовој скулrrryрl1 ДОСlrreјев ОЩIОС 
према КЊl1гама Нllје протумачен у06l1чајеНl1М контек

стом \,јlа СО1l1еmрlatilЮ, Прi1СУГНИМ на ранијим Теодоро

B~lheBIIM портретllма. Између ТеОдОРОВll ћеви х портрета 

11 8алдецове скулптуре ДОСllтеја ОбрадОВllћа постојll 

бllтна разлика. 8алдецова скулптура 'Iе заснива се на 

схватању хумаШ1СТС, кој и се у IIзолова !юј самоћl1 препу

шта књижеВIШМ СТУДl1јама. Он I1Рllказује Доситеја као 

отелотворење ПРi-llЩlll1а заснованог на идејll О I';ta aCl;l'a, 
у06ЛII'Јавајућll скулптуру на конвеНЦllјама ОДllеговаНIIМ 

у ОКВllрима традИЦIIЈе r'рикаЗl l вања ходочасника 11 пуг
Ilика. Ликовно I'ледано, I1сt::азано је то корпораЛlЮМ ре

TOPIIKOM , представом фигуре која корача УЗДIIГНуге гла

ве. Управо lIа раЗЈНIU!1 IIзмеђу седеће 11 стојеће ФIlГУре 
траДllЦlЮllалlЮ су раздвојеlla два ОСlювна ЖI1ВQТна прин

цнпа vila соmеmрlаlјl'а 1-1 1';1а aC1;I'a. Наравно да је овакву 

формаШIУ поделу неОПХОДIIО схваТИТII условно. Већ од 

ХV I века појављују се стојеће фшуре хумаШlста које је 

нужно тумаЧllТl1 као vila comemplatil'a.90 

СЛИЧНII 1'lpllMepll се [юјављују и У српској СКУЛПТУрll , 

аједан од HajpaHllj llxjecnoMeHllK ЈОСllфУ Па.lчићу постав

љен у Универзитетском [ЈаРКУ, кој и је Ђорђе JOBaHOBllh 
11звео 189 1, трн године по смрти овог угледнOI' професора 

Велике школе. Ликовне вредllОСТИ ЈоваlЮВI1ћеве скулп

туре су већ одавно I,cтaКllyгe , аЛ II Ibelle IlДejl .. e основе и 
промена коју olla УlјОСI1 у ПIПОЛОГllју lIаЦlЮ!ЈаЛНIIХ с['Ю

меl lика IН1СУ уочеНII. БIЮ је то једа н од првих репрезен

татиВlШХ јавних споменика на коме је као l-I аЩЮllаЛIlИ 

херој Ilстакнуг наУЧНlIк.91 Њима су до тада ПОдl1за lla са
мо конвеНЩЮllаЛlIa попрсја. као пеСIН1Щlма 11 спнсате
ЉlJма, а једа " од најраlшј llХ је спомеlНl К Ђури ДаНlIЧl1ћу 

постављен на Калемегдану 1891. Паl lЧllћ је пр"казан у 

целој фигури, заустављен у тpellyrKY меШlтаUl1је над 

биљком коју држи У PYUII . У ТОМ С~Нlслу скулптура се мо
же протума'IИ1'И иконографсКIIМ ОКВИрllма 1';lа соmеm

pllll;va . Доситеј, за раЗЛlIКУ од ПаНЧllћа, корача, а КЊllге 

носи под ~шшком. У ТОМ смислу он се без двоумљења 

може схваТIfТИ као симБОЛIIСТIIЧКI1 амблем vita aCliva. 
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ОдабраШI ЖIIвarШ1 ПРIIIЩИП Дос~rreј 06paдoBl1h је нај

дослеДНllје спровео одлучивши 1806. да из Трста крене 
.Ia своје последње пуговање према п06уњеном Београду. 
КОЛ ИКII је значај овој ОДЛУЩI дат приликом просла ве 

СТОГОДIIШЊlще ДОС llтејеве смрти показује и чињеНlща да 

је у Сао .... tеl//щll 06јављеlюј тим ПОВОДОм овом последњем 

периоду његовог Ж~1Вота посвећена посебна студија.92 

Он је на сгюмеНIIКУ приказан као 1'lyrH"K, који прошав
ши »лавщmlllП свеlПа« стиже у духовно среДlIште - уста

нички Београд. 

*** 
У време покретања ИlllщијаТlIве за прославу СТО I'ОДИШ

Њlще ДОС l1тејеве смрти место за flостављање спомеНlIка 

IIlIje бшю одређено. У П/Ю[ласу Одбора за прославу упуће

IIOM целом српском народу на вод" се само да ће 01 .. бити 

постављен »Шlјеgиом og IIllјлеашu.х ,wесШа у Бео[ра.qу«.93 
Након тога је плаШ!РalЮ да споменик буде ПОДI1l'НУГ »ua 

преуређеl/ll.М Теразuја.ма«, ОДI IОСIIO » ТеразuјСI((),W паРf..--у.94 
Међyn1М, ~1 ова замисао је убрзо напуt1Л'C 11a "011 је постав

љен на сквер Ilред улазом у главну алеју Калемегдана.95 

TIIMe је ДОС~lтеј доведен у директну паралелу са вођом 

Првог српског устанка . ОН постаје aКТ~1ВHI-I херој, који се 

у стварном ж~1ВОТУ БОрlЮ раме уз раме са Карађорђем, 

један пером. а ДPYГl-l мачем. Ова већ paНl'Jje позната па

ралела актуеЛlIзоваllа је по cMell1l ДИllaСТllје Обрсновић 

1903, а у време прославе СТОI'ОДIIШlыще ДОСllтсјеве CMfYJ'Il 
lIаметала се ~j ЧIIЊСНIЩОМ да је краљ Петар Карађорђе

Вllћ 30 . • ювембра 1908. IЮЈIOЖIIО 113 Калемегда llУ камеll 

темељац за с[юмеН~IК Карађорђу, Koj ~1 је свечано OТKP~I

ве !, 13. aВl)'cтa 191 3. Речје о споменику Пашка Вучетића, 

који је б~IO постављен lIа крају главне улазне алеје Кале4 

мегдана, I1СГlред СIIНЏИР каШlје, кроз коју је Карађорђе 

ушао у Београд 1806.96 Подизањем Карађорђевог спо
MCH IIKa "а крају, а одмах потом ДоситсјевогспомеШlка на 
почетку главне калемегда.iске алеје, Оllа је постала V;a 
Tri /lmpIIalis,97 пуг по6сДОIIОСIЮГ ПОЛИТIIЧКОГ 11 духовног 
УЗДlIЗања преСТОlmчког Београда.98 Ову lIамену главна 
алеја Калемегдана стицала је већ током последље деце

,mје XIX века, када се поред ње tЮДllже НIIЗ IЮllрсја зна

meHi-lТИМ СрбlJма, аЛl! је у ПОТПУ.IОСТllllдеОЛОШК!1 у06ли

чена тек постављањем спомеl lика Kapaђopђy ~! ДОСl1теј у. 

Идеја је, међУГIlМ, била стара, а IIстиче је МаП1ја Бан већ 

среДIШОМ Х IХ века ПРИЛlIКОМ полемика око подюања 

СlюмеШlка Карађорђу. Наглаша вајућll Яlачај јавних на

ЩIOIШЛlНl Х споменика он указује на [lpllMep Рима : »Сао

.I,еmЩIl uащюmuв uаја1щј су пogсШрекач совре,ttеUUЦUМ(l 

11 QОШо.ttЦlLttа IШ Qле,ttеНllmа /1 велllка gела о којој uсШш/tl 

Шако су стари PII.,llЉaHII били увереl/ll, оа се [лавиа улшЏl 

у IЫI060М QреСШОЛI/О.м 'рщ}у, куоа се lIароо највuше пlю-



ХЕРОЈ ПЕРА КАО ПУГНИК, 

ТИПОЛОШКА ГЕНЕЗА ЈАВНИХ НАUИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА И ВАЛДЕUОВА СКУЛПУТРА ДОСИТЕЈА ОБРДДОВИЋА 

хogllО, била с еине 11 с ируТе cmpal/e С8аIШ'Ш'/КЩlQ СПО.·че

I/Iщима велики риМСКll љуgиј 113 сваке струке живота 

fрађ{ШСКОf«.99 
у току Првог светског рата уништен је Карађорђев 

спомеlНlК, а убрзо потом и Доситејев стюмеНllК је п реме

штеlТ у УlIIlВеРЗlIтетсКI' парк. ТОО Ћlме се у ПОТПУНОСТII 
изгубllЛа замисао о глав~юј аllејн Калемегдана као побе

доносном пугу српске славе, кој ll су УГВрДllла двојlluа 

водећl1Х наU\IO IШЛШI Х хероја. Карађорђе 11 ДОClпеј, један 
мачем , а ДРУПI IlepoM. 

Наllо,иеllе: 

за С l t lrтe'Пt'IКlt преглед ryмачеља јаВIIJlХ IIaШЮllалllltХ сnoмеюt

ка. IЫtХОВИХ nюова Jt ГIOЛlmЈЧ llе HaMelle у XIX вску: Н . Е. Mil!ig. 
ОаЈ Denkmal. Kunst, Јје Geschichte ihrer Furlktionen, Hrsg. уоп 
W. Busch ипЈ Р. Schl11ook. Weinheil11· Bcr[jn [987.457-480: W. 
Te1esko. Der Dellkmalskull im 19. )ll/lrlШI1l/еrt. Оег Тгаи l11 уот 

GlUk. Оје Kuns des НistoriSl11us јп Еитора. 11 . Ка!. Aussl .• Wien 
1996.25] - 254, 

2 ДруurrВС I IO-ГIОЛ IlТJtчке прищtке везане за покретаља aKUJtje за 
подltЗаље спомеШlка Карађорђу IJ Ibello преКllдаље протума

ЧС ll е су у: С. JOBaIIOBIII1 . УС(1Ја806/Х1Н14(1Јељџ 11 IblIХ()(Ю 8Лllgа 

(1838-1858), Београд ]9 12 (2. It ЗД. Београд ]990). ]44- 146. За 
покретаље акшtје IJ ЮIС l tl1је !lOкушајс подизаља СllОмеllJl ка: А. 

ПавловJtI1 . Неl(fЈЛUКО flокуuшја flogu3llЊO саО.цеН/II((/ КЩХ1ђOfЈђу. 

Ратка баШТ1ll 1a 2 (1980). 233-238. 

3 ТСКСТОIЩ су саКУПЈЬСIШ It nРОКОМСltтар ltСШll t у: Д. ТОШith. Иgе
је 11 fюсЩюве о Кщюljo"fjeво.ц cfloMeHIIКY у goку.uентll.ца срПске 

mmа.·цае 1857. fogllHe. Годitшљак Музеја града Београда ХХXl I 

(1 985). ]25- ]67. 

4 Љ. Hel taд08 11 11. О сflо.цеmщu.uа. Шумадшtка 22, 23. Београд 2]. 
11 IJ 23. 11 ] 857; 11 рештамг13lЮ у: Д. TOUJl th, 1108. gело, !IPltJlOl' 
број ХХХУ ] аЈ6. ]4] - 143. 

5 Оваква схватаља била су ОIl Цгте мссто l'Рађаllске IщеОЈlOп tје 
СРСДI1 IЮМ XIX вска. која је са nОЗ l1шtје аnСОJlyrlt СТI1ЧКИХ ItДC

aJla КРlmЈковаЛ::l ј авне I!аШЮI!аЛI!С СПОМСl lltке кој" lН1СУ бюш 

»опurrenолеЗНlI «. ИлустраТlluаl1 Ilp lJ Mep је критика бав.аРСКОI· 

Валхала (Wa1halla). коју Теодор Стеф3lЮВllћ ВlUЮIICКН . nОЗ l 13lЩК 

11 1 1р"јатељ ЉубоМltра НенаДОВ ll l1а. образлаже у Cвoj lJM мемОо 

аР 'Iма: Т, Стефа llOвн l1 ВIUЮ8Скit . Моје усао.цене (1867- 1881), 
Београд ]988 (2. изд.), ]22- ]23. О овом јаВIЮМ Iшшюналном 

спомеl lll КУ. који је бавареки краљ ЛУДВ II Г 1 подигао поред Ре
ГС1lс6урга између 1830. It 1842. 11 љеговом IIДС0Ј10ШКОМ 

тумачењу: Н . Е . Мittig.IШ8, geло. 468. АЬЬ. ]2: W. TeleskO.lla8. 
gело, 251 - 252. 

6 (АIЮНIIМ ). flеlWЛико ре'lиј о сflо.ценщ,у Карађорђево,ц , Бе'l 1857; 
прсштампа l lO у: Д, Тошиl1 . 11(18 •• qeло. nРIUJогброј LXXXII. стр. 
16 1. - У овом контексту II l1је на одмет Itcтahlt даје 110дlt за lЬС IJ 
укращаflа l ЬС НаРОДIЮГ позор"шта у Београду IIУЖ1tО ryмаЧIiТ11 

у светлости lшеОЛОПlјс ј tlВШIХ наШЮllаЛ lII lХ Сlюмеlшка XIX 
века. ИЗВОРIШ СЛltк tlни Ilроl'Рам Сlгтер"јара. са медаЉОlIlIма Iш 

кoj ltMa су се налаЗlu1it ЛlI КОВlt зиаМСlllmlХ Срба 11 rpбoв" српских 
замаља. указује да јеОIЮ ПРitпада1Ю'ПШУ lI аФlOllаЈl llilХ IJalrreolla. 
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за ОПltс УllltШ1"СIЮГ II3ВОРIЮГ сликшюг програма: К . Н . Xplt CТIth. 

Зtl(lUСII стщюг БеограђtlНUНlI. Београд 1987 (2. изд.). 273. Упор.: 
Б. НеСТОРОlшl1. fI"ро{ЈНО flозоршumе у Бerщюgу. ГоДllшњак гра
да Београда I Ј I ( ]956). 31 ]. Да је она iшеја б l tJIа јаС1l0 форму

Лllса1l3 већ у време подltзања гpal)eB ltlle потврђује 11 1JIIСМО 

ГJpeдceДllljKa ПОЭОРI IШIЮГ одбора ФIIЛ lша Xpl lcтltha упућено 

Мшшстарстuу ТtpocBCТ'C крајсм 1869. у коме се II CТl I 'le да је по 

обнављаљу СР'1СКС државс 011.1 "og.цах обратила flажњу на 

сПО.ценm:е стЩЈе наше архитектуре, uзgавmll леflу СlЮmу на ,Је

H(}(JIIJXlњe Љ)'6осmtllЬе. КШlеlltl/ill. Р(ј(Ј(јнш~е, МШ/llсuје ... а сада је 

по жеЉlt Iшрода IЮЩtГЈШ храм """Ој" одговара HOB ItM IШЦ l tOllал

НljM потребама: г. KOBllja lll tl1. Архивска fЈХфа о НЩJOgIIО.ц nо
ЗОРlltuт)' у БеоlЈХlgу 1835-1914. Београд ]971. ] 70-- 17]. бр. 35. 

7 М. Бан. СnoмеltlјК Kapal)Opl)y, СРllСке IЮВlше 4. БеOl-рад 10. ] 
1857: lltx=utraМПаЈЮу:Д. ТОШllћ.IШВ.ДСЈЈО. ПРluюг број У.стр. ]3]. 

8 Истоветне те lшеllШlје се у то време мо!)' пратитlt 11 у APyrlI M 
eBpo!ICKIIM Гl реСТО lllщама. Јсдаlt од Itajyrlluajllllj llx узора б1l0 је 

свака,,""О П арю. Упор.: Ј. Hargrove. The Statucsof Paris: Ап Ореп 
Air Pantcon - The Hjstory of Statues 10 Great Мсп. Antwerp 1989. 

9 0 11 је с itlrгепtЧКl t . на npl\MCpltMa СJll t карсТlШ. протумачеl t у: Н . 
т. Wаррепsc llшidt . Allcgorie. SY!11bol und Нistoricnbi ]d јl1l spten 
19. 1ahrhunden. ZUI11 рrobl еlП уоп 5chein und Sein. Mnchcn 1984. 

10 Упор.: Н . Е. Mittig. 1Iав. дело . 474--478. где овакве jaBlte HaUII
ОIШЛllе cllOMeliltKe аутор дСфltШЈше Шllр llМ оквирима појма 

»figrliche Denkmal«. IIСТitчућ l t IbitXOBO al tnl 'IKO порекло. ожив
љено У ПОШГfltчкој YMCТl IOCТlt реltССЮlсе. У оквиру ове групе 011 
разликује ЧЈ It пша споменика: »Reiterstandni lder«. "Тhronbi ld« 

11 »5tandfigurcn«. Ова формаЛlШ подела је I lIIструментаЛ ll а. a.rщ 

" веома ГlOједltОСЈ.tвљеIШ. Аутор се нс упушта у сnеШ1ф,,'ше 
ваР llјшrrc 11OјСДШIOГТiша. које су НУЖIЮ Ilаметале 11 раЗЈ1I1Ч llта 

значеlЬ.1. Упyrll а клаС IIЧIШ С1)'Дllја о пшовltма хероја . саглсда

III IX у ИСТОР l1јском току. је: Т. Carly]e. ОП Heroes, Hero-Worship 
atld the Неroјс јп Нistory. London s. а., где је щ:такнуга подела 

lIа: Тhe Него as Divinity. Тhc Нето as Pтophct. The Него as Preist, 
The Него as Мап of Letteгs. Тћс Нсто as Кing. 

11 Љ. ЧуБРIt I1 . 06елеЖlI(/().IЬе стorogиШlbuце смрти Docllmeja Обра· 
gotJllha и ogjеци у срflскu,ц КЊIlЖевн.u,w ЛIIС(1Ј(}(Ј14,ца U часоfltlсu.ма 

/911. fogtllle. Ковчежltћ XVlll-Х I Х (] 981 - ]982). 84-88; Ист.!. 

отКРU8Щl:>e саомеllика Доситеју 06pa9()f1UnY 19Ј4. rogllHe. 
ЗбоРlIIlК Народног музеја у БеОI'Раду ХУ-2 (1994). 163- 164. 

12 СКСРЛllћ је овај предлог I!3 l1ео 11.1 сеДIIIЩ" ОДРЖа!lOј IШКОН спс
чане roДIЈШ IЬС скупumше Српске КЊIЈжевне задруге]. маја 1909. 
Упор.: Д. К .. сраск" Кlbuже8на 3lIgpyla. СрпсКl! КЊllжеВIШ I'ла

С lllј К XX II- I I (1909).880. На сеДlllщама 21. новембра 1909.11 
] 6. jallyapa 19] О. юраl)el t је предлог »0 fl!:ЮСllа811 с/UџгogUllllьuце 
с.цртll доситеја Обраgoвllnа«. Упор.: Српска А,'1bl4жевна заgру

{а. CpJ ICKlt КЊllжеВll lt глаС llltк XXl Y-3 (1910). 239. Нако" тога 
је Одбор за прославу стоroД1ШIЊlще смрт" Доситеја Обрадо

HIJ l1a y"yrltO ueJlOM српском IШроДУ проглас о циљеВIIма про

сла вс, KOj l1 је бlЮ дефll llllсаll у десет тачака. Под бројем jeIIafl . 
као гла ВIЩ ЦIIЉ. IIСТЗКitУТО је nОДll эаlЬС CnOMellltKa. Проl'лас је 

објављен у: СтоrogtlUlIЫЩ.а доситеја ОБЈХlgotJIIЋа. СРПСКII КlЫj
ЖСВlll t глаСlIIlК XXIY- 9 ( ] 91О), 714-719, 

13 О проблему yтnрђив.ања датума Доситсјеве смрти : Д. Руварац. 
Дан с.црти Docllmejeвe, Бран,,""О1Ю ""'0110 XVII- ] (191 ]). 230--234; 
1. СкеРJllјћ. дан с.црти DOCtlmeja Об/юgotJllliа. СРПСКII КЉllжев-
1111 глаСlIlIК ХХУI-6 (19] 1). 495. 
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14 Одбор је у ствар!1 1 1РВО l1реД80ДlЈО Стојаll HOBal.:oBlth, атl по 
ље1'ОВОМ 110влачсљу са мсста предсеДllltка КlЫtжеВIЮГ одељеља 

Српскс КЉIIЖСВIIС задруге, ЉС1'Ову ФУllкцнју је Ilреузео Јонаl l 

СкеРЛl l ћ, KOj l1 је 1I 6iЮ CТBapl ll I IIIllIШlјатор прославе стоroДIllU

Љlще СМРПI Доситеја ОбрадОВllћа. На cacтallKY одржаНQМ 2. 
фебруара 1911. ОДЛУЧСl10 је: »У ogбо,} за ПРОСЛ(lву УЛа:Је сви 
чланови КЊllжевноf ogсека Српске КlЫlжевне заgруfе. затЮI ПО 

jegaH Пpegcтавнш: МUНllсfllщх:fllва Просвете, Српске краљевске 

акауеillије, УН14верзитета, ПрофеСОРСКОf gрушfllва. Учитељ

cКf)! gрушfllва, КУЛfll>рне .mfe. Друштва Св. Саве. у.lI.етНIIЧКf)f 
gруШfll(l(l Лаgе, HOВlmapcJo.Vf уgружења. 11 још nетll(/ест кул

тypнtи gруШfll(lва беоf(JlЩСКIIХ«. На Ilстој седl l ilЩI је детаЉl10 

угврђе" It програм прослане. Упор. : Х .. СтОfogшUlЫЩ(/ Доси· 
fllejll 06[Юg08ића. Српски кљижеПlll1 глаСlII l К XX\Y-4 (19\0). 
319-320. 

]S Идсју О ГlOДIIЗ1IЉУ спомешtка IIЗl1ео је СкеРJJlЈ!'. не !'. ПРIUl IIКОМ 
гюкретања IlшщнјаТItIЈ.е за просJlаву СТОl"ОДIIШ lыще ДocltтCjeвe 

CMpтll. Оl1а је тада. па 11 даље остала најваЖllilјll задатак про

славе. што се IIС11щало 113 CB IIM седшщама lIа којима се о томе 
paCIIJX18.1blUIO. Упор. Извештај са сеДНllце одржа l lе 1. маја ]909: 
сриска књижевна заgруfа. CPI ICKII књltжеННlI глаСНlIК ХХ ]]- II 

(1909).880. где се Iшводlt : " Члан Јован СкеРЛllћ uреgлаже уа 

Сриск(/ књижевн(/ з(/gруfа уз-не IIнtщuјаfll/lву у ПрослаВ/I Орве 

стоfogиШЊllI1,I! og Смрти Доситеја 06раgoвllћа 11 у uogll :ЮЊУ 

cUO.lI.eHIIKa њefoвa у Бео1fюgу« . 

16 СРиСК(/ КЊllжевllll эtщру((/ - Состшюк og 10 .. II.(/pflla /91/ fogu· 

не, Српск" КЉllжеВШI глаСIШК XXV I- 7 (191 Ј). 575. 

17 Београдска ОПUffitllа је ПРНЛОЖIUlа 20(Х)(). држаВllе влаСТII ] 5(Х)(), 
а ПРIUlОЗltма је саКУГIЉСНО 15 ()(х) дll l laJXI.: ДОCllшејев СПОillеНIlК, 
БраllКОВО коло XVIII (1912). 223. 

18 Н .: СfllоtogllШЊlща ДОС'IIШеј(1 Об/ю.qoвllћа. СРГIСКИ КlЫlжеВ1Н1 
гласиltк ХХУI-4 (]911), 335-336. 

19 (Bulterfly). Са I/Зложбе .lI.ogeл(/ за Доситејев сt10.иенш<, Ноиа 
II скра Х-5 ( 1911),158- 158. 

:w Састав ко"курс"е КOMltcltje 1I њеlШ одлука објавл.е11ll су У:дОСII ' 
тејев cUO.lI.eHIlK. Жщmје ЩJ!l.МIIO мogел Xpв(/mCКf)' СЛIIКОра 8ал

.(jeI4G. ПОЛlmlка бр. 26 13, 28. I У. Београд 191 ], стр. 2;ДОСllmејев 
СUО.иеНIIК, БРal lКОИО коло ХУ III (19] ]), 288. Тим поводом "ста
кнуто је да се Mei)y rtрltјављеШlма IIltje lюјаИltO Иваtt Мештро

И ll h, јер је 6itO заузет Ilзрадом двеју СКУЛ lпура It Ilрlшремама 

за отнарање cprlCКOl' rta ВilЉОIШ у PItMY. 

21 О Валдецооом учешhу lIа П рвој јУl"ОСловеl lској ItЗJIО)]о.i)lt У Бео
граду 1904: д. ТОШll h, Јуfословенске у.lI.етничке 113.!10ж6е, Бео

град ]983,52. Том ПрlUlllКОМ Валдсц јебораВIIО у Београду, а у 

пр"чама l1З тor' IlpeMetta забеnеже llО је да је управо 011 најr-рла
тнје од CB I1 X уме-тшtка ПОЗДJXIВIIO , .. .-раља Петра ПрlUlIlКОМ посе

те JtЗJIожбl1 . Упор.: Н . CIIMllh. Петар УОО8А."Uћ ( /850-1910), Бео
'-рад 1989.326. 

22 ОПШllраll OIl1tC све'lаносш одржа llе у 'Iедељу 27. маја 19]4. 
06ја8ЉС I' је у: М , Б .: ОтКРlI(l(lње cUO.weHm:a доситеју Обраgo· 

8l1ћу. СРI1СК" КЊllжеВlllt глаСlНlК ХХХII- ]] (1914),872-880. 

23 Сt10,иеНЩ4G доситеја Об[Юgoвllћа, СКЗ ]34. Беоl-рад 1911, 
168-173, На сеДIIIЩII одржаlюј 9. lIонембра 1910. одреl;eШ I су 

Павле Поповlth 11 JOHal1 СкеРЛllћ да ПРltllреме llреДЛОI' за садр· 

жај Сt10.неНUJ,еДОf.:llfllеја Обраgoви1iа. YllOp.: сриска КЊltж:евIlО 

за9р)'Ia, Српскlt КlЫlжеВ 1II1 глаСШIК ХХ]У- I l (]9 10). 878. Кон, 
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UCIIT СПо,wеНlIII,I! It Ibellll аутори одређеШI су 113 седlllщама 

Српске кљltжеВllе задруге ОДРЖalШМ 14. фебруара" 1 О . марта 

19] 1.: Српско КЊltж:евnа эtl9руfо - На CllcfllallКY og /4 феБР)'(I(Jl1 
11 Состанш .. · og 10. марта / 9/ /. fogllHe. CPflCKII КlЫlжеВ11It гла

CIIltK ХХУ I (19] Ј ). 574-575. 

24 Спо.lI. еНШ~1 доситеја Об[Юgoвll1iа. ]68- 169. Упор. и: Р. М.: 
ПРО(;Л08(l дОСllтеја Обраg08l1ћа. СРI1СК" КЊllжеВl1It глаСlIIlК 

ХХУI (]9] 1), 57] - 574, 653-655. 815-8 16. 974-975. 

2S П . Шна6I1ћ .. ДОС·/lfllllје 06"agoвll1i 11 њefoв значај )' gУХОВllо.ие Пре· 
а0рођају CplXl, Вссннк Српске Цркве Уl ( Бещрад ] 897),520. 

26 За pellecallcllO порекло мonша It ЊСl'ОВ одјск У амблемат-ској 
Jlltтcparyp" : R. 1. Clemcnts. Picta Poesis. I_iterory фld Humollistic 
Тlleoгy ј" Relloissmlce Еmblещ 800l:.s, Roma 1960, 135-]49. Ста
Plljll корен" MOI)' сс праТlml од касног средњсг века: А. Frugoni, 
COII~'ellel'oie &1 Prato е 1111 liIJm figllra10 јll ollore Јј Rober/o d'ЛlIgi, 

Umanismo с Rinascimento. Sludi offcrati а Paul Oskar Kгisteller. 

Fircnze 1980. 7- 32, где се истltчеда се похвала Пстраркlt може 
cXBaTllТ1t као ,,"afirmaziolle (Јеl magisrem«. 

27 Т . СтефаllOllllh ВJtЛОНСICII. М8. geло. 134. 

28 О СВСТltТCЉима као IlДеаЛII IIМ IШUllOllаJII lltм xepojllMa баРОКIЮI' 
bePC"""O-ПОЛlmtчког програма : М . ТtI:>IOnljCBllh. Serhj(l &111(."((/ II 

Serbi(1 Sacra у бщюкно.1I. BelJCKo·Uo.11Ifll ll'l lo.VM ПfЮI[Ю,Ц), Карло· 

ва'lке .lI.ит/юUmruје. СвеПI Сава у СРЈ]ској 11CТOP lljl! It трЗЛ1ЩII ' 

jlt. ЗбоРIIIIК радова IШУЧllOгскупа. Беor-рад ]998.387-430. За 
појСШlll а'lIlС прltмере баРОКlНlХ llредстава светитеља хероја 11 

Ibltxony II"""ОIIOI-рафllју. Io.""Оја Iшјс бнла лltшена профшнtх ,,""ОНО

ташtja: Р. MllxaltJlOBllh, О Џ,-фщхншћевоill (јllКЈюрезу Св. Стerfюн 

ШfllиЉlllюв ll1i, МШШС1'ltр ШltшаТОR.1Ц. ЗборНIIК радом наУЧIЮI' 

скупа, Београд 1989,241 - 265. За коренс уоблltчавања ХРЮII 

ћа ttСКОГ Тlша хероја 11 IbCI'QBe ШIТIIЧКС узоре: Ј . S. L Је lа Vega. 
Еroe КУесо е SШI1О сri.~(iшro, Brescia ]968. На појам херојског. 
као јеД IIС од ОСIIOВIШХ Kaтel"Opllj a барокне YMeтllOCII1 указано 

је у ве!'. КЈШСIIЧllOј СТУДlФI: W. Wcisbach, /Јеу 80mсl:. (lls Кшџ'( 

der GegcllretormatiOlI. Всгl јп 192]. 

2':1 У српс,,""Ој 6аРО"'OJlошкој ЛltтCратурll је у HC"'OJlH"""O наврата уоче-
110 посебно место uapa ДушаlШ у IIКОlюграфllј ll ttаЩtOlШЈIIЮl' 

бароКlЮГ хсроја. аЛII овом l1роБJlему још увек IНlje IIОСllсћсно 

ДОOOЉlIO lТажљс, lIIтl је 011 у IlOnlYIlOC:nI протума'lС II : д. Меда

КOBllh, Преgсmове вРЛIIНа у CPUClo.vj у.иеfllНlХ;fllu XVII/ века- III 

Лик цара ДУШШШ у Жефаровllli евој юы.lзI "ю06[Юженt/ј оружuј 

IlЛщm'lfflo.-UX« Ј/З 1741. ПyreВII српског барока. ] 40-148; Р. МIIЦ

IUlORllћ. 8egymecpUCKl! ([Юфlllo.·е ХVШ века. CpflcKa графика XV II] 
века. ЗбоРШIIC радова IlаУЧ l югс...-упа, Београд 1986,97-99: М . 

ТИМОТ1lјеНllћ , нов. !Џ-/О. 425-427. 

30 ИлустраШ8а1l пример је Краљевиh Марко, кој" је поред цара 
Душана бltO С8ака,,""О lIајпопулаРlшјlt IICТOP llj C KIt херој СрПСКОl' 

ромаlт!3ма: Н . M aKyљeBllh . ЛIIК Марка К[Юљевић(1 у срПо:о.и 

С, lIIкарсШву ро.OIанfllllЗ-.t(/. Зборник НаРОШЮl' музеја у Београду 

ХУ I-2 (1997), 187- ]95. 

31 О ynщају Доситеја Обраловнћа lIа прихватаље IЮfЮI' мораJl
HO-ДllДаКТ1IЧIЮГ ,,--одекса jaBllllx 8рюtНа 1I 1I:.el"О80М одразу 113 

уметност KacllOr ХУ IIJ века flll С3Л1I смо ЗltaТlЮ опшltрније по

водом слика Гој М)"ЦJlје CIl,I!8o.1(1 щ:н!у ПОРI~ено," It То.ll.lцmи(/ с 
КЩЮ80.и fлаво.lI.. ,,""Оје је за М IIТЈЮПOJlltјСКlI двор у Сремским 

Карловцима lIасликао Creфаll f aBplUlOBlth, ДОСlтјев I l plljaтeJh.: 

М . ТИМOnlјеВ ll ћ. КОillпозmџljе Стеф(IН(1 ГавlЈ1lЛОВllћо »Гај Му

Цlljе СI~евола Щ:н!у ПОРII,I!НО."« 11 »To,II.II/JlIga с КщювОМ fЛ(lво.Ц« 
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I..-аО ~xemplunr ,';,'III;S. ЗбоРIII .К Р:ЩОR;\ "ОСlICћсtl Павлу Bacllhy 
Боо11':Щ ]995. (у шrnМIIII). Упор.: Иcn. , срас...-о ба,ю",но CIII/· 
,,'Щк:тво. H OI.'" Сад ]996,432. 

32 до •• шlш аис.1«I Доситеја Обраgо(ш/l(l. С КЗ 5], Бcor-рад 1899, ]0. 

33 д' Обр:що,mh, О gужно.foi 110'lIlтанију к HllYKlL.M. И1бор 'IOУЧIII ' Х 
С::lст:ава , С КЗ 86, Беогр:щ 1904.226. У' IOР. " 224 глс се OllllCyjC 
АлсксarЩРОII I Vlа'II ШД АХIUЮIIIIМ rpnбoм " "t.' IЩСТUЛ"OЈС 'hOC~ 

IlOдУХIl81'С Ol1C8ao ХОМСР. 3<1 дОСllтсја пој::l),' ,. а«ни,,·. I'М3 ст3-

ро m a..ell .e W/OC/IIS /XN'IO'< . IIРСМ:I КQMC јс ГЮСЗllјз сматр;1"3 CltlfO
,.IЩОМ 33 мудрост. Yllop. R. Ј , C]Cn1CnIS. на#Ј. ge.m. ]4] . 

34 Љ. He 'laдollll h . О саQ.OII!fml.,L.ЩI, Шума.llllШШ бр. 22, Београд 
21. [1 I К57; Објавље,ю у: д . ТО'JJI.ћ, Hgt'je 11 pacapa~ о K(lptl ' 

Ijoрl)l!8O.ч CflO.foit'HII9' У gfж)·.ч ен/lIlI.foiа срПске штО.мае /857. 10' 

flIIH~. 11рiUЮ" хххуии, (.1]>. 14] . 

35 Cnшајсм 'IIIЈа ОКОЈlI ,\Х..,.,1 С 'ЮМСIIIIК "пак 1IIIjC 1Ю.11Intут. Ј с.!!а" 
ОД бimlltх ра1Јюга. поред YHyrpallllhllJ' IIССllOрЮУМЗ. бl\1Ю Је 11 

()"nЮРС IЮ 1 1 ]Х111IШt.cњс Ilopтc . """Oj;:l јс У KJIJIOt,DJ:ItJy још )ЋеК ВIIДС· 
ла IlсаМIIССТI'Р3110гбу,rrollllllка . Olla се ОlUlУЧIIО СУ!1ЈЈОТСТ38ЈЬ3· 

Л;:I 1I0JtIIJaIbY t·,,"улптор.1Л1ЮГ С IIО~IСIIШШ. алll HIIJC Ilчала 1tI1UП3 

11]ЮТ1 1Н да се Карађорђу у (:IIQMCII IlOilltп ,с IIС""" Ј3ВН3 rp:tђc811113. 

110пут "РКПС. IIЛII hYllpllje. С. ЈОВ:ШОll ll ti. НО/Ј. !Је.ro. 145. 

36 О. Утјсшеl tolJ ltti ОстроЖIIIIСКII. Мач 11 ,IIIРО. Беч 1871, 56-58. 

.17 З . J08all ЈО8аIЮВllh . Мач" U(!/Ю. дсла 1], Нарошtoлсло. Загреб. 
485-486. 

\8 ,.Зоааg ј,. UJ.If'жufИ'fJ UlЮ tI/.If'.ЧI', KllfI су IП /tJefotИ' CfJt'{}IIHf' UJ..IlIJI.I.I(! 

CI/ЈШС ft'Iшј(IJШt' .ЈIII Чllостll .Чi' у С/ЈОјIl.М U« .... а.ча uска.жу C/J~ он(! 

.foiIlCJIII . жељf' и Ha9f'. што Су UOK1Jeтta.'le 1Џ'.1lJ jf'9HO ,.:o.II'HO ""111 

. Чil C/JOjll ... Iро.ЧЮI.foi оротестџ.М 14.'111 страUIIШ.ч с.ч .... fџ.М Ofютt'· 

сroују против Ш(!реfllllшmо Iњt!ЧII 1.1'0 IШfЮ9. NЩIOgII су Јти у но · 

ШI'.\i /Је,,)' tН lаЗI/ЈШ убој u/юm'18 c/JOju.r HI'UJmjaWeљuC(.l а«НI/"ЮI.II 
uџуиft'8.ьt'lfJe.ч 11 со U«НIfIIU.ча 110 " I'.IY. аа шmај(! бll.·Ю? П«нm,' 

Ла.чщ,тllll беше tЛЩЈlffllЮ1)и 1н.'/Ю..IУI4Uј~ /848. loglfНe у Фptщцу. 

сroј; с (/(!СНII"КII.Ч og)·Шt!вЉe'fJe.1f 6up fl.IlI С" l~p.waHllja 1(1 ("/ЈОју 
слofюgу IIcl7le logllHe; С flеСНII"",'Il.Ч ogуu/ев.љеЊl'.ч БOfЈ//Ј1II су се 
ТолиЈI/НII са С/ЈОју ,jegllHY иmОЛllју': тот "сто 110ЉllЦU 'ИI СНО' 

i>' .Ж(!" aoc(fQ<l/Im)", Оа щtnа СУ go6l1ЛIl С#Ји т" 1ШfJUYll ? Па.т је 
.чнО/о ЊII' ... ениfllе ЩJlm. (IЛII НIlfIOgи 111' goUиlШ' ОНО. за II/mо "У С(! 

борили - H~ goбlllllе СЈ!ofюgу ()IIЩ,'R)' КlII.:ву СУ је 01114 Ј,ил/ии. На· 
IХЈУII уtllщешt' уа IIlljC !JOROЉЈIQ Песни,,~"О О(Јуиl t'8ЛА>НА' Пll.lJfI Cf! ао· 

cUlII(He I..,"Ь )(1 roju.foi они ж)'gе ... -: С. Mapl«)llIIh , " e{/JIHO<'Iil у По' 
f! 'щјl' , И ,збl);:lllll CIIIICII. СКЗ 274, БеQll'ал 1937. ]98- ]99. 

.w М . КОСl1јћ,доситеј Обf1U!Ј(ЖIIЈј)' IIстщmјс...-ој lIерсискmll6U XVII/ 
11 XlХ #Јека, HOIIII Сад 1952. 280. 

40 ЈОСЩЮUllhС8 прСДlЮГ 3.1 ГЮДIl 3.1 I he беоl'Р:'ДСЮ'Х 1 1:l р1Ф8tI 110 МIIОо 
го ' leMY је 11IЩlIка'П I Щ!I I , 1111 11110 юGopу ЗI ШМСlllmlХ љyдl' ,,'Ојllма 

је тpc(i:' ЈЮ па буny fIOC8CltCIt Il : KIIC'I М IUlОШ , Kapat,opl)c. Досt. 

теј ОБРМОПllh, ЛУКllја ll М УШIIЦЮ •. Вук C-reфаllОВllh Kap:.ult ll 
1. Мltш:. АIШСТ3Сllј е Вllh . Е. ЈОСШ' OII11It, ОбјuснеНА' Ufwg,lota за 

/JeIYAI/CtIЊC UlfQ/(j усла 6l1(ЮIШI БООlfКI.qll иlто Л~ЖU)' UШIЩ)'. Бео

t'pall 1867,20-23. 

41 М . К()(."nјћ. на/!. !ft!ЛО. 284. У IIрсШ'О8ору Сuо.чеl/lще Досиlilеја 
Об'ЮytJlJu/ја коју јс 11311;:1Ј1а Ср"ск:, КЊIIЖС811:' запруга It С1'IIЧС СС 

113 је olla , tIICnП)'l tltја споја IIзлања заl10ЧСЛ;:l 06јаВЉllпањем 

Жщw/ll(/ и П"щ(.>Ьучеllllјll 1892, 11 да је ПО (,-ТОI'ОдltШЉllне ДОС,, , 

тejcllc СМЈУП' l13.ruM3 IICJ1 I1 К" број IhoCl'0811X сп"са: СаО.Чf!НllI4ll 
доситеја ()(јptщotшflа. СКЗ 134. БеОI-Р;Щ 19 11 . 3. 
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42 Срио,:о Ц1ЖfШ)' riРОС.IШIII cUlofoglllUЊUIЏO Досuтејt!llе, 6palll.o80 

""ОЈЮ ХУШ]2- 1 3 ( ]911 ), 208. Сам Мlnpotlo"ilrr јс. 11<1""011 ПОМСIIЗ 

у београдСКОЈ Сuборllој IIРЮIII. ДрЖ;:IО Ilроl108СД О noclrrejy к:ю 
фlVlOюфУ 11 I18cmrra'IY МJlаДСЖII : Р. М .: Пгк)(:.'ftIВО Доситеја 

ОбраgОfJ/lhа. CPI1CKII КЊltЖС lIlЩ 1'1IaCIIIIK ХХУI (1911), 572. 

43 Илустраnl8аllllр"чер је ·re/«.,· ИР"llсја Ћllрllhа , Ilрофссuра К:.р
J)()8:I''''""C боl"QCSЮUllје : И . Ћl lРll h , ДОСI/шеј као бо'ОСДfНI. Бр3Н"""О1iO 
"'0..'10 ХУIU 1 2- ] 3 ( 19 11), ]89- 192. 

44 М . КОС11јћ. НО/!. {Jf'.IO, 283. ДОСlrreјСR ПОјУТРС1' СС Ilpe тога IHIPY"Y

.ЈС за свечаltс сале ЩЖ8СItIlХ ОI'ШПIIШ.:I једаll ОЛ Щlјра llllјllХ Ilpll 

Мера-је наруџбllllа ЩЖ8СIIС ОlшmtJIC CIICТOI' rcopntj ;:l у ТеМIIШI!3.

ру: М . ТIIЖJnlјеllllh. ЦРI(fИ! СмШOf fOOPlllj(1 У Те.МlIIIlfIllРУ. Њжlt 
Сал 1996. 145, СЈI. 95. 

4~ Ј . СКСРЛllh. СШџtoqЩI/IЫll4ll ДОСllтејu Обptlgoвullа. СРГ1С"' 1 кљ,, · 
ЖСВНII глаСltllК ХХУ I-6 (191 1). 4 17-422. 11 осеб llО 42 1. 

46 У Проl.шс)'. саСТ3ВЈЪеIIOМ llOД С llаЖlIlIМ CKCPJIIlhcollM ynщајем. 
1I(.I11ЧС се: ,.Доситеј 06pa!JOfluh је ".1(1 lIallle Н06ије go{ю Qlftj IIffЛџ 

је с •. Сово био )(1 СfllЩJUје: он j~ Нlllf/llелшш У)'ХО8II11 l IOgumeJh, 

чtмeК ...-оји Је срас,," наfЮ9 )'8Ю )' UfJl'je 110fЮ10 go6a 11 )' с)·в(Је ... е · 

ну IlСшорUЈУ. он jf! Щми ~7mmи"~11 .foiIlСЛILЮI( .међу Србима, Wjll 

Је Цt:.lOla C/JOi(1 ико ),"'10 >с.I~~('/шј (Хп)'.мној 11 с/!обоgllој љуба· 

'" к UСШIIНU '. Вlllllе НО I/Ц' ОН j~ У"'4IIио 9<1 се Србll, бt:з nб111fЮ 
на /J~fJCK~ 11 gРЖQ8Н~ ра'Ј.lIIке, осеШе ~'llO јеуна /!е.lIIка .lf)'X0811ll11 

gУШeflНО Цt:.IIIHa: он J~ СРПС9' на/IOgНУ .Ч/lС(lQ сtлmJ/lО на .ЧО(ЏI' · 

НУ OCH~y, U 0fJ811 ОfXЖ.Iа.мOIIlIО 8e.1II~"O на"е.1O gyr(Hlllofjegllllcmвo 

НЩЮfJfl"'. И Ј Проt.lща објављеног у: СшоtogllШII>IЩll доситејll 
06pagotJIIhll, Ср4IС':1' КIЫIЖСВIIII глаСllIIК ХХ I У-9 ( 1910). 7 15. 

47 Она су НЗj.!lОСЛСIII"'ЈС ФОР"'УJII lса llа yтcкcry: Ј. Clq)CJllth, "УНIIIII' 
ШI'њt' ~ЮеUlII,,'f!"' '' ge.МlЖ{ЮююаЦlljtl )'.~еШIIО<'mu. БсоI'paJI 1903 . 

48 Исто. 29. 

49 Исто. 32. 

50 Исто. 33. 

~1 (BUllcгf1y), С(I ЮЈ1О~ .Mogt'.Т(I 'ш ДОСllшејев cflO."~HIIK. ] 59. 

~2 Музеј Вука Kapaul1hu 11 дОСllтсја ОбрапО8l1hа. Ит, . бр. ] ] 5fV 
- МОДСЛ јс pcnponyКOllall у: Љ. ~l уБРllћ, Оm~'fJIffИIlfA' caO.MellllKll 

Доситеју ()(јptl!ј08l1ћу /Y14. 10911111:. CJI. 2. И З. испод којих су 
ОМ 3ШlCOм uпaмпа'iе ГIО'l'CШllе ЛСГС IIДС и llреме It зр:щс. 

s3 ( ВUltl:rПу). Са 1I.ЈЈ1fJ.жбе .foioge.l(I за ДОС/lшејetl сriо.чеНIIК, 159. 

s4 Музеј Вука KapaUllh:L "nocl rreja Обр.1ДО8 I1hа . И 1I8 . бр, 5fA. _ 
Моле!! је ]>Cl lpo,'(yl«)l\:}lI у : Л). 'I )"бр"h. HlItI . . ~щ сп. 1, " CIIOD КО· 

је је омашком IIП':lМllа"а IЮIlJ'CIII I1:' Jlсге lща .. ,,]>сме 1IJр.1ДС . 
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СПОМЕНИЧКА БАШТИНА I МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ 

SUMMARY: Miroslav Тimotijevic 

HERO OF LЕТГЕRS AS TRAVELLER: 
ТYPOLOGICAL ANALYSIS OF PUBLIC NATIONAL MONUMENTS 
AND SCULPTURE OF DOSIТEJ OBRADOVIC ВУ WALDEТZ 

Since the тniddle ofthe 19!h century theгe аге јп Serbian сиl
(иге тnoгe апd шоге texts and роlешiсs аЬои! риЫјс national 
тnonuтnents. their hi story апЈ сопtешрогагу purpose. It was 
the геПесtiоп of general European ideas. which within the 
scope оГ national al1s etnphasize јп the first рЈасе риЫјс 
monuments. Јп accordance with these concepts а ! the end of 
19!h and (Ье beginni ng of (Ье 20!h century тапу топшпепts 
had Ьееп erecled јп BeJgrade and among (Ьет special group 
were (Ье statues of iшропапt реорlе, national heroes. ТЬеу 
шаdе (Ье capital of Serbian kiпgdош into а national pantheon 
јп (Ьс ореп space. as ј! was (Ье case јп (Ье other European 
capitaJs of (Ьа! (јте. 

Among these sculptuгes (Ье tпопшпепt erectOO оп (Ье 
occasion оГ (Ье celebration оГ (Ье centenary of (Ье dcath оГ 
Dositej ObradoviC јп 19] ] attracts оиг attention. The action foг 
the erection ог шопшпепt was initiated Ьу 5rpska kпјizеvпа 
zadruga оп Ihe initiative of Jovan 5kerlic prominenl historian of 
literature and the university professor. Ј! was рroшрtlу suppor
(ОО Ьу the official administration and Belgrade municipality. 
Оп Ihe annottnced competition the work оГ Rudolf Waldelz 
had Ьееп chosen as Ihe besl work. Оп his топитеп! the fi rsl 
тodет Serbian educator has Ьееп repгesented as the hero of 
letters who travels through the labyrinth of the world looking 
for knowledge. Не compleled his travel shonly Ьеfoге his 
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death јп (Ье rebellious Be lgrade where Ье estabIished educa
йопа! institution. Iп that way Dosilcj Obradovic as hero of 
letters ООсате equal with the Ьсro ОГ sword КагаЈјогЈјс Pet
rovic, leader of the First 5сгЫап геООll јоп. This рагаllе l OOt
ween the hero оГ lettcrs and the hero оГ sword who made 
renovated 5егЫа has Ьееп estabIishOO during Ihe final decades 
оГ Ihe 19!h century when the iтnage ОГ hero рое! had Ьееп ге
placed Ьу the image of writer-educator. I п thalti tne respect 
towards Dositej Obradovic gained тисЬ тоге јтропапсе. 

Compari ng оГ Dositej wilh Karadjordje was (Ье reason 
Гог his топшпсп t 10 оо erected јп ГГОПI оГ thc тајп entrance 
10 {ће KaJemegdan park. Frotn this entrance was runni ng (Ье 
тајп аllеу а! which end im mediate!y OOforehand had Ьееп 
crected Ihe топшпепt оГ Karadjordje. Along the аllеу (Ьеге 

were аlгеаЈу placed thc busts ОГ [папу fatnous 5erbs and this 
practice continued јп !ater yeaгs. Thus {Ье тај п аllеу of Ка

lешеgdап was estabI ished as the national path ОГ glory - Уја 

Тгiшпрhаl i s tnarked Ьу two тајп 5егЫап nati onal heroes: 
Karadjordje and Dositcj. During the Fjrsl World War the 
Ausltians destroyed {Ье топшпспt of Karadjordjc and soon 
afler (Ьа ! {Ье топитепl оГ Dositej h<:id Ьееп Iransferred јп 
the Uni versity Park. 50 (Ье тајп Kalemegdatl аllеу 10st its 
basic шеапiпg and idea conslituted јп (Ье cnd оГ 19!h and the 
beginning оГ 20Њ century. 


