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НАСЛЕ1 Е 

БОГАТСТВО СРБИНОВИЂЕВИХ МОЗАИКА 

У КРУШЕВАЧКОМ ХРАМУ УМЕТНОСТИ 

г 
01'080 је нснсронаТlЮ да се у јеДlЮМ тешком тре-
1'lytKY кој.., Шlје обећавао IНlшта добро 1111 Србllјl' 
ШIТI' српском народу. " pellyr"y KOj l1 је IНlговсшта-

вао а паТllј у. да се у таквом "pe liYТКY један I'(Ј<Ш какав је 
Крушеваu, осмеШI\! п реМОСћl све 11О IЮре KOjl1 су нас раз

Двајалll од '!аше ГlроШЛОСТII 11 јеД I-l У своју ДВОРШiУ овеко

веЧ II и Ilретвор" у XIXJ.~1 УЛfеffillOсffil/ IIOCBCIiCII последњем 
сјају срелњовеКОI:Н1е Срб..,је 11 ВСЛ lI кој tlrOlllljl1 визtl lПl lј 

екс дуХОВl ЮСТII . 

H lljenaH СРПСКl I YMeTHIIK ''''је своје ЛII КО\.l IЮ ства ра

лаштво, у једном простору. IIСПУIIIЮ ТОЩIК1IМ JIIIKOB" 'Ma 
'1З I 'Ш Цl IО I-IаШlе IIсторије XIV 11 XV века . као што је то 

Y'IIIIHIO мајстор OBIIX моза ll'IКlI Х КОМГIОЗIЩllја. aKtllle~HI K 

Младен Србl'"ЮВllћ. 

Дворана у којој су смеШТСIШ ова дела налази се у 

ЗI'(Јадн бllВшег ОКРУЖIЮГ ЩlчеЈf(,..'1· IШ . С!юмеШIК је култу

ре од веЩIКО l' з .шчаја за Србllј у. Састој" се од ПРlIЗсмља 11 
спрата 11 као таква IlредстаВЛх'lла је једtll l од ре презеl l1'а

ТllВlшј их објеката у Крушсtluу с 110четка ХХ нека. Град· 

ња је за почета 1900. 1'0Дlше према Ilројекту apX llТCктe 

Нllколе НССТОРОЯl1ћа . Р,щове је 1904. !'ОДlше заВРШIЮ oro 
ГоЈЏЈ, lIер из Крушевца. У њој је сада сеД~lште СКУПШТlIlIе 

ОГIШТllll е. 

КОМПОЗIЩllје су IIзведене у теХ 1II11J.11 моза ll ка, дакле, 

Лl IКОВllој lll1CUl1 l'1Jl llltl-1 која СlIмбоJlllзује моћ средњовеков-

1111 )(, IIMllepaтopa КонстаН·I·II.ЮГЮJII ,са, Раве.lе 11 ћl ма: 

''(Јадова господства, отмеlЮЈ' .., раСКОШIЮl' ЖIIВО'IЋ, ,'де су 

скупоцеlЈII мрамор, злаТIШ 1I CjajlНI МОЗШЩI I одраЖ1lваЛ l1 

Њl1хова маТСРllјаЛl!а БJlаl'O(..'Та IЫl. 

YMeTHIIK је успео да с појl l декораТIIВ IЮ '1 СЛlIкарско 1I 
оствар" блесак дворског амб~lјеll'Га. КОJlОРIIt.'ТI!'IКУ рас

кош свог СЛl1карства, у којем је са'lувatш сва СЛОјевн'ГОСТ 

['Јуна детаља , скрнвеШIХ Сl1мбола 11 'Г'Ј.јШIХ знакова. Србll-
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1!0Нllћје ус пео да пре l lесе 11:1 моза llч ке КОМПОЗlщнје СМС

штене у Све'latюј двораШI Крушсвца. 

Рад ' Iа реаЛ l lза шlj!l lJ.СЈlIlIlС »У славу КРУШе6/1,l11< зшю

' ICO је 1970171. ГОД""С, када је заврw~ю Дflа"аест 31191//lХ 

МОЗ,lIIка. УКУПllе ПОВРШllllе 47,2 m2. 

ПеПI:lестак ГОдlllШ касније реализује ДРУ'У фазу овО!' 

ПРОI")Јама , када завршава седа~ншес1' ПЩjlШХ моза il ка , 

уку ,' lне ПОВрWIШС 27 кпадраТlНlХ метара. 
За прослану 600 l'Oll l1 l"" Косовске бllтке ( 1988/89). У 

ЛУl/еmа.\ш је У 1'РаД IЮ [lреостаЛlI )(. седаf.шаест моза llЧК II Х 

КОМIЮЗIЩI1ја, укупне ПОПРШLIIlе 38 квадраТНIIХ метара, 1\ 

ТlIме у rЮТПУНОС1'11 за вршио ЦI1 КЛУС »У славу KpYllle8l'(l I< . 

ПоgНlI 11 3 11gUU .мОЗOlЩll 

Мозаlщlt у Све'Ја ној дворан" Крушевца смештеШI су IШ 

' '1''' ЮlВоа KOjl1 е l'З IIСТllрају као јеЩ1Нствеll3 цеЛlIна . Да
кле, ре'lје о тројству које чине: зиУll1I моза IЩI' I , пogнu мо

зшщн 11 мозаицн JI(I ЛУllеffiа.wа . 

На ЗНДIIИМ мозаllЩl ма. J.lЗВСДС IНlМ током 1970-7 1, 1'0-

дине. СрбlllЮВIiП је щюгонор"о језиком метафоре за '1I'lje 
је ryма чење тог аСОЦllјаТIIВНОГ 11 I l едефНlНlса lЮГ пред

меТIЮГ света потребно ПОЗIЈа8ШЬС српске l'ICl'opllje 11 срп

ске дyXOВl I OC'1'I1. 

Н а ГlOfjll/l.w мозшtlЈ,нма, IIзведеllllМ у току [985. годltне, 
КОР~I c:.'1'llјез ~I К С~l мбола 11 СТРОЖlфllUlустраћl8 l111 ПОС'IУ.-шк, 

Трећој I'(ЈУЩI ПРШЈадају МОЗШЩII IШ Л)'I/еmшш. изведе-

1111 током [989. roШll l е. IШ кojllMa је rlримењсн l-I араТIIВI-I11 

стltл, 11 "l1IустраТII Н IIОСТ допуљена преЦlIЗ l l lI М детаљима. 

ПРОСТllрућ ll се кроз 1'РI' сфере ОIШ су I1Змеђу себе у 

верТl1 каЛ II Ој. ХОРIIЗОI I1'аJIIЮј 11 Щlјal'онаJllюј неЗII. а1ll1 11 
у КРУЖIIОМ покрету. МозаlЩII су уоБЛllчеlН1 цртсжом. 



ПРИКАЗИ I љУБинка ДРАГИЋЕВИЂ 

Ј. Петао са Лазаревu,\i Пе1tamО,1I 

Л llllllјс су СПIЛllзоваllС , МУЗ~lкалнс, зра'IС нском MIITCKOM 
СВС'I'лошћу, што оБЛlЩ~I~1tI даје СI' l еЦllф~I'ШУ хаРМОIНIЧ 

IIОСТ и изглсд узбурка нс покретЉИВОСТИ . Као у најСВСћl 

јсм храму владају рсд , склад боја It облика. У овој двора 

IIН Србlшовић је остварио свеТШI~IШте које је даровао 

Крушевцу. 

Поgнu .мозаUl~U 

ПОДI IИ моза~Щ'1 преп уни су С liмбола: IIЗведеНti су 1985. 
године СТРОЖ~lј IlМ IlлустраТНВНlIМ поступком кој l l нас 

упућује на »ПО81l1I1 еI/У ОПlllmу обје/l.ШIl81Iосm« . 

На ПОДIЩМ МОЗ.НIЩIма СрбltНОВllћеве облике (Мlшђу

шу, ДII8ЉУ гуску, препсЛlЩУ, вепра , раТlIIlка , паlЩИР ко

шуљу, 11 др.) лакше је » читаТII« 1I открlIваТII шта »ОПlIСУ

ју«, јср све 1'0 I lUлази својс тумачсњс кроз З IЈаК 11 СIIМбол. 
Распорсд ствар" УIIУ1Ћ р самог моза ~IЧКОГ комада нагони 

.13 раЗМllШљањс о томе шта тај предметш! свет З.lаЧII по

I lаособ, шта у међусобном склопу 11, I l ај зад, где је ЛОЦlI 

ра.1 у двораНII у односу на зидне моза~lке 11 која је врста 
њиховс ПСIIХ'iчке кореСПОНДСIЩllје. 

Навсшћсмо садржај nOдllllx моза~lка, без намере да 

објашњавамо појеДltllс Лlаке 11 сltмболе. Ту су: бе.ЈlIl. ЩJIIU 
лук 1/ паПрике, клесар, .WajcmOIJ I<аЛlена. Пllнар кнеза Лаза-
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2. KP1ta311 са 81111О80М лозом 11 f/южђе,\i 

ра , ла808и са Лазареве ogежgе 11 њеТов ауmенm/(!ј(Ј1I nот

nис, gll8Љ1I8еаар. l1реl1еЛIIЦll, mеmреб (шта је 'ЮШ жи60т, 

I,вет и Пll.'" 11 јутарња /юса), Пеlllао са Лазаре611,\'( ae1j(J
том, КРljаЗIl са 81111Овом лозо.w 11 грожђе,\,( , 3t1k"V1I о pygl/II

l 'llма gecaoma Стефш/{/, ГРII'lЩJ/lја са плogовll.ма (иmПу

рак, жuр, леllllll/,.,., жи11l0, купине), паун, аутенmll!ј//11 

потПис gecaoma Стефmш Ј/а ПOfЈЛОЗII Мшшсије, ПШЩIlР 

k"Vшуљtl , к{щиfа (си.мбшш ЩXl6efjI/ОСl1lllll '/IIсmо!iе), ауmеJl

ШU!fIШ среБРIШ зgела (X/V век) са јабуко.АШ 11 круltlкома. 

gU8Jba туска, соко, оружје светих /XlfПllll /l.'(I (ОКЛО[f, .АШ'Iе8II, 

бузgО8ан, щтllт. копље, лук 11 стрела. З.Ашј), лаБЩJIIнт 

(корњаlj(l. птица, IШУ/lllllще 113 XII/- XV века). gе'lацu Cfl ll 

рају (С8uрала. gUl1ла. зурла). 

СедаМlшест llOД IШХ мозаика окружеllO је мермером, 

метаЛllо-среБР~lе боје, IIЗ ПРllлепа 11 tlJRедским l'раIШ'roм 

метаЛllо-злаТllе боје. 

КОМПОЗИЩlје су l·шдаХ~IУГС. ЛОГ~I'IIЮ поuезatlС са Оlшма 

I-Ia ЗIIДУ 11 онима у лунетама, бо l'аТС у садржају, раСКОШl-lе 

оркестраuије звукова и боја. УоБJlllчени еу цртсжом , л и

Нllје су стилизоване, музнкаЛllе, непреКИДI-IQ 1 'lрскидају 11 
зраче неку MIIТCKY светлост, што оБЛИ lщма даје спеЩ1ФИ

'''-IY МУЗlIкалнос."Г 1-1 IIЗ I'лед узБУРКat lе покретЉIlВОС'I1-I. од 

седам наест, ПР~lказа ћемо четl lрli ПОДIШ мозаllка : Петао 

са ЛаЗЩЮ8I1.и Пе1юmQ,И , КР'lаЗII са 8 11Н080М лозо.м 11 {/юж

ђе.\!. оружје светих patпllllKa 11 gе'ј(ЩII свирају. 
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3. Оружје светих /юmlfШ>,:lI 

ЗugНlI .мозmЩll 

На 3 11ДО lшма Свсча ltе ДНОРЮ IС КРУШСИЦ<l смештеllО је 

двю .. аест МО3Ю IКЋ. !"Де је СрБИIIОНllћ r I РО I'О IЮРI10 јС:I II КОМ 
метафорс О аСОЩlјаПIIJIIОМ. I lсдефlll l llса flOМ ПРСДМСћ!ОМ 

с вету. 

Зuх ваљујућll стваралачкој I\СКРСIЮСТII 11 ~ICn\l-lI П'ОС11 I 

смоција. ЛlН\ОВН Ср6I11Юlшће8l 1Х моза l1ка мотре 1.Ја "ас као 

lIeM~1 чуваРl1 IlРОШЈIOСТl I . БЛl lстају I IСКОМ рајском светло

шћу и плове кроз бескрај као ОД Бога дароваlll l. Н а моза

IIЩl ма ДОМlllш рају Лl I КОНII мушкараца ПО l lyr фресака ве

ЛIIЮIХ а ll ђела . довољно је КроЧII'П 1 у СвеЧ,IIIУ салу круше

вачке ОП Ll.П1mс 11 flажљlt во IЮ['ледаТII JII l кове кнеза Лаза

JXI It њеГО80I' С IIIШ СmефOl/ll, lXlCllIICKOI Песника. М/lJllще 11 

lефIl.Чllје. I UlllllеКСДРУI'С. СМСШТСIIС 1'" веРТlIкалlll tм повр

шltltaма З llДона . 3~ITIIM л//",:ове Мурата. 5ајазuта, М,,"0-

то Обlt..!lllliа. K OCllI/'lI/fi ИВШ/llII ТОПЛlще МЩ/llIfО. сmЩХЈf 

Jy1501g01l0, IIJIII БРllliе M yclttjall 8ука Б,ЮIII.:О81l/iа, смеш-

1'Clle у ВIIСЮIII лу"ста, IЮ['ЛСЩПlt кнаJIIПет Рllтма 11 скла· 

AU, па сх ваТИ'Гl1 да јс М ЮЈЈ'ГQМ 1I осећајllош ћу све сложс-

110 у jCAliY садржајllУ нсл1tllУ у којој је 11р ll Юl3aFi ПСРllOд 

српске 11cтopltje од M aplI ' IKe бl\тке (26, септембра 1371 ) 
до пала Смедерена (20. јуна 1459, I 'ОШlll е). З IШIIl I МОЗаЈ ЩI1 

су дllмеюијс 287)( 137 ст, 11 ИЗ8СДСIIII су током 1970- 7], 
ГОДlIне. 
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4. Де'IlЩIt С8щюју 

ОД два llаССТ ЗllдlЩХ мозаllка ПРlIказаћемо ЧСТllрll П <l 

I lOа : Косово, 1ЮСIIIIСКII ПеСIIIIК, Мu.Лlща 11 lефu .. Ч llја 11 де

спот Стеф(lll. 

Косово 

у златном кругу IШЈШЗС сс УЗ I .. еМ llре ~lе rrnще. Цело ГlOље 

ВаЈl KPYI'a јс У Ц8eтoH~jMa ЦРНСlllјХ боја 1130 белој ОСIIОВ\I , 

Цветан" ОЗllачанају 1 1але раТНlIке , ИЗНад 11 IIСПОД круга 

"алазе сс бсЈ1\ 1 11 Hpl lll квадрат - обслсжјс СУПроТНОСТII . 

Н а црном јс јата l'аЈ l - ЗIЈаК турскОЈ' ocBuja 'la, а на белом 

CPI ICКlI мач - ЗIЈаК УСl1раННОСТII 11 отпора. 

PaCIIIICKU ОеСlIик 

То јс писан 11 ОIЈај глаСШIК, она добра реч која сс I1I)()СТI I 

рс Г'РС'"'''О цслО!' IЈаШСI' неба. То је щ"'ј који I'ОВОРII О све

ТЛОСТII , о љубаВII , о хлебу. ОН:.I СВСВlшећа ПРllл lt ка, ШТО 

БД11је 11 У IЮЗОР:.lва јс обележјс духа којll траје , ,",'Ој " јс ... с

УillIШТ1Ј Н 11 кој ll ОllJюђује ДУХОНIIУ еllеРПlју "арада. 
На доњем Дслу - ЗСМЉII , постављена је ло6ања - смрт. 

З'IП I М l' IЛОДОВIt - жlt нQТ It стара ћ IlР l иЈ ~I'lка слона - 3 1laК 

СllоразумеН<lња 1I Т:фIС НСЗС. 

» РаСIIIIСК I I I I CCIНIK« 11 » ИСТОР"ОI'раф« ОЧ l1глеД IЮ су 

П :.l IIДШIII . 0 1111 су СУЧСЉСI-lll један lIаспрам друго !' ; компо-
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5. Косово 

ЗIЩllје су еКСТ(lТI IЧllе , I IIIТОШ1Цllје ТОГlле 11 најзад, обе се 
фlll 'Уре пројекту ју lIа ЩЮС1'Ору I lеба 11 лебде. 

МIIЛllца 11 Јефu"шја 

Онај МОЗallК је посвеће l ' l двема CP''ICK~I M женама, ДIIС

KpcТlmM , аЛlI '1 чнрстим MOC'ГOHII M(l ТО" бур~юг 1I успnа
x'. pellor времсltа. 

K~.e l'IIњ.1 МИJIIЩ3 , 110С)Iе косовске б,пке. <lКТl lвtЮ 

учествује у ПОlНtћlЧКQМ ЖII ВОТУ средњовекОlI l ,е Србllје, а 

са кнезом Лазаром је 'lмаJlЗ седморо деце, Нијвероват

H~ljc, око 1393. кltС l'И'ЫI сс заМОtI<ШЈL1ЈЈа као ЈеВl'еlшја , 

6. PlIClllfCI(/I Песник 

I'IOТОМ сх]њюнаХllња JCBpoc"НI.ja. ПРОНОДIUlа је последње 
даве у свој ој зuдужби.НI ЉуБОС1'lIIЫI , где је 11 умрла ''10-
ве~tбра 1405, l'Оlllll. е. 

УllOlшuа llеСГlOта Угљеше, Јелена у монаш1'ВУ Јефнмн

ја, 'Iос,ада је I'IOЗ I-l3;1'а у CPI'ICKoj Кlы.жеВIIОСТII по 1'pllMa 
CBOj llM пеС t-lLI"КI1М деЛl lма високе умст"ичке врСДЈIOСћl. 
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МО3а1 l чка КQМПОЗlщ'.ја је строго декораТlIНIШ и CII
мсчm"I,t:I. ИЗ l1к, hС IШ од КОl lСТРУКЦl1је ДУ 'lЛО I' п розора 
цркве Лазар,ще. Н а МУ",ю-зеЛСI IУ основу постаlJЉCна су 

два квадрата: fOP'bll - посвсће., МИЛ lщlt, <1 g01b1l - Јефl.

м 'tjll . у међУI" ростоРУ се Ш1Ж,ЗII расуто цвеће од ружа, 

рУЖIllШ , ... еза60равка 11 раЗJIII ', ка. ЊlIма у част . 
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7. Мu.Лlща и Јефu.ЛlUја 

Деспот Сmеф{1Il 

Подужини сале, IШСУПРОТ Кl lезу Лазару, IШ зеJlеl юј н белој 

осtЮВII Ilалази се СрБЮЮНllћена предстана о CIIIIY Лаза

ревом, ДССIIСУI)' Стефаву. ПOJlllnt'lару. Вlfl'еЗу. КЊllжевннку, 

последњем IIlшјбmlставнјем преДСТ<lНIНlКУ рllТСрсКОГ до

ба које се њиме 11 завршава. Наспрам каТСI'ОрI IЧЮI тврдог 

11 ttaдасве ГlЛемеШI1'QГ духа Лазаревог, стојll QТMeHl1 11 

фWlОзофсюt Стефано" дух , кој " се 11 формом 11сказује. Ту 

су и деСIЮ'ГОIJlo1 атрибути 11 СltмболJt кojll се метафоРII'1I1О 

преПЛl1ћу : мач, соко-rmща, одеЖl1а I.шарана грбом држа

ве. НltilOва лоза 111'РОжђе , крст, и СПLlПlзоваllа шара ауген-
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8. деспот стефаl/ 

тичног орнамента . И овде се јављају КРУГО IШ 11 квадрати 
као облИЦII сз npel lOCI IIIM СМИСЛОМ према аПСОJlУГНОМ. 

МОЗйlЩU на лунеlllа.м.а 

На шеС l lаест мозаll'IКlI)(, КОМПОЗIЩllја. уграђеНIIХ у ше

С lшест ЛУl lста roрње зове, налазе се попрсја I lајважtlllјнх 

Ј11IЧНОСТI I друге ПОЈЮВЩIС Х I У 11 прве ПОЈЮВИl lе ХУ века, 

којн су на посреда ll IIЛII непосредан liaЧШI БШ1ll значај

IНI '1IIIHIOЦlI 11 УТlщаЛ I1 на судбllНУ српске државе 11 срп

ског Iшрода. 



ГlРИКАЗИ / ЈоУБИНКО ДРАГИЋЕВИЋ 

9. МШIOIlI ОБU..'lllћ. 

КОСШ/'lIlћ Иваl/ 11 

ТООЛIlIl,а МUЛ{l1/ 

Поред Стефшш Неман.е. осшtва'ш српске државе. 

великог жушнш. 11 РОДОIШ'lсmщка сла Вllе ДI1IШСТllј е, ПрlI

каза НI! су 11 њel'OBII СИl!ОВII; Стефаl/ Првовеюml/// , ПРВII 

СРПСКII владар са краљевским достојанством 11 Растко у 

МОШIШ"I'ВУ Сава. прв" cpnCKII аРХ IIСПl-IСКОП 11 творац ау

токефаJIIЮСТII СРЈ·lске цркне. Ова тр" великана српског 

' Iарода су 1ЋОРЦИ српске државе, љенс духщшоеТII . вере. 

fШСМСНОСТН. па су као такви мораШI наhи своје место у 

Свсчаlюј дворани Крушева'!ке ОIШIТШlе . ОстаЛl I , као l.Iа 

рнца lелеllа // ЦЩЈ Ура///' браћа МРlиl'lевllћll 11 Марко. 
с)'лтаl/!I МУ/Ют и 5ајазum, СтефОIl Твртко 11 Ђурађ 5ал

I/шћ. МиЛQIlI ОБШlllћ. КосаЮl/fћ Иван 11 ТОГlЛlща МШШII. 

браћо Мусићи. Вук 5рам.:овllli 11 Мщю. /<.'/){иь Сшис.НУl/g. 

ЂУЈХlђ Б/ЮI/КOf/uћ и Јершщ, 501106111; CтpaXllњtl 11 САУШ 
Мlиуmllll. Jyf-БОlg01/ [1 ЈевРОСII.IШ . COllplIgOI/ 11 КОllсm{lII 

ШUI/. uрошо"\шјсmор Роуе. аехаРlIlIК Бо/g{1I/ Су ЛII'НЮСТII 

које се С IЮМIIЊУ у догађајима од Мар"чке бllТКС (26. се l"l 

тембра 137 1) до l"Iада Смедерева (20. јуна 1459). када је 
Ј· l реСТаЈШ да I ]OC'ТOjll српска СРСДЊОВСКОВllа држава: не

ГIУН век раШlје бll1111 је царство II l шјмоhвнја Сlта на Бал

канском ГЮJlУОСТРВУ. 

у ТJlМ безбројНIIМ оБЛJlЦIн>Ш Србшювић нам OTKp~1Вa 

1'РаЈ'~I'lIiI1 део наше IIсторије, драму МаРlIчке 1-1 Косонске 

бl lтке, а1ll1 1I многих други х битака: њихове актере оне

ковечује за ~Iac , I lаша поколеља 11 IlaMehc I-Ја ШII М oceha
ЊII ма. Неки МОЗШЩII фаСЩIНllрају посматра'!а. зауСТ<lве 

му ЮII I убрзају дах, I IСК" ораСПОJlоже н пробуде IШДУ. а 

IlеЮI .штерају сузе ШI 0'111. ПојеДIНIС ШI'IIЮСТlI по CBOj llM 
а ~ll'рОПОЈЮШКIIМ 11 еТlIОЈЮШКНм обележјима rlРШ1адају 

Д I·IIК1рцнма ЦВllј llhсвог Тl1Па : })којllје заgржао стар)' СЛ{)

веЈ/СКУ осетљивост Il ХРllшIiО/ЈСКУ llле.меl/Ilшост«. ДРУГII 
су меЮIХ щуга Лlща , зра'lе блаroшћу која избија из ЊI! ХО

ВI1Х ОЧllј у. Трећн су rтpoдyxoBљeHe с.шге 11 телеС llе лепо

те IIЗ којl·I Х зра'Н I веДРlша, спокојство , строгост 11 одлуч

'!ОСТ. Гледао сам 11 ВI!Део све поссбно, алн 11 све скупа , 11 
Вlщео сам сву моћ људског духа, којll јс Зl-l30 да roВОРl1 

јас.ю ~1 каже МIЮI'О , Y lloceћll у мозаИ'IКС композиuије све 

ШТО је у себи IIмао . 

Ту је 11 једа н моза lЈК, као унуграШЊII .щдвраТШt К са 

ПЛСТСIЮМ КОРЈЮМ. ПЈЮДОНll ма 11 ПТ\ IЩlма које слећу ]·13 њу. 

На Ј'Орњем делу 0801'<1 моза llЮ) стоји "am]lc: .. I\{)ЛIIКО је 
,lIоliu .1111 IIПОl\ nec,I!)' Uлеmел{{)« . 

МозаlЩII на ЛУ l lстама Су полуКРУЖllОГ оБШlка , Чllјl1 

су rюлупреЧJIIЩII 123 С l11 , а изведеНI1 су 1989. rOДlIlIC. 

МШ/ОШ ОБШlllћ. Kocalll/uli Иваu u ТОllЛUIl,а MIUlCllI 

ПОДНIII' МlUюша ОБIUJll hа, 15. јуна 1389. roДlll le IШ Косо

ву IЮЉу IlpllMЉC1 1 је са одушевљсњем. нс само у Србији. 

IJећ 11 целом ХРl1шћа llСКОМ свету . Ово јунашrво је КЉУЧIШ 

MOTIIB косовске лсгснде. УБИВШII турског CY.lJ1"J.Ha, МJtJюш 
је заДIIВИО с вет од IIстока до запада. ми 11 овековеЧ IIО 

српско јунанггво на Косову пољу, тог 15. јуна 1389. I'ОДИ

не. ИСТОРlюграфској ~lаУЩI је тешко да прецlIЗНО одro· 
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I leТlle и преЦЩlilра све б~lOграфске податке о косовском 

јУ.l аку Милошу Об~IЛllћу . TeKCТOB~1 настали у I'ОД~lн ама 

после Косовске б~lтке не lЮl'ПУlII1 су 11 доста уопштен,, : у 

I lекима се 'ШК не помюье Муратово и Мшюшево "ме. 

Ч С'ПIРИ века после ВЩlОвдаНСКО l' сукоба, српска ирква 

је почела да слatт Милоwа ОБШlllћа као светитеља . Јер, 

бар у митском ЩIКУ, Мшюш никада није злоупотребио 

с воју ДII ВОВСКу сню'у: на страШI је правде, ШТНПI угроже

' I е, бори се против оrШСНI1 Х СlиЈа и зл и х људи . Ј-Ьсroв мо

рални ЩIК остао је 'IИСТ. 

Нај већу славу МIUIОШ Об~Ulllћ је стекао у ЦРlюј ГоРl1 

где му је култ ПОДIIПIУТ на ра Н/' наЩЮIШJIIЮГ хероја . Наш 

вајвећll пеСIНIК, Петар ПС'rpoвић ЊеI'Oш, у Горском Вl1јен

иу, у тако саздatlОј б llблији хеРОlIЗма, почасно место доде

лио је Милошу ОБI Ulllћу, Највеће црнО!'Орско ОдJlиковање, 

3Л<lТllУ медаљу Об11Лllћа. уста нов~ю је ЊеI'OШ: бlша је IIЗ

мење ... а најхраБРltjJlМ ратницима у борби ПР01l1В Турака. 

Медаља за храброст са ликом Милоша Обluшћа уста

новљена је у Србllји , указом краља Петра 1, УОЧI1 друго !' 

баJlка .IСКОГ рата. 

ЊeI'OIJa два побраТl1 ма Косан'шћ И ван 11 Топщща 
М~lла f-l су епске ЈШ'IIЮС1'II , јер за разлику од Мl1лоша , за 

IЫI X двојицу, ИС1'ОРIIО I'Рафска Ilаука Ilије УТВРДlша да су 

ПОС1'ОЈаЛ II . 

Подвиг, кој ll је заЩIВlIO свет, ДОВОЈЬ<Ш је разлог да сва 

тpoj llua: МIUЮШ ОБIUНlћ , Косанчић Ива.' и Топлиuа Ми

лан , заузму почасно место у овој гзлериј н jYII<lKa, јер је 
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10. Вук Б/Х/Нl(()8l1ћ 11 

Мара 

у ЊIIХОIЮМ јунаштву У I'ра ђе lЮ јУllаштво СВIIХ косовских 

MY'leIl IlKa. 

Вук Браllковuћ и Мара 

Вук БР<ll lКОВllћје IIСТОРllјска JIIIЧIЮСТ ; Вуков отац Бр:шко, 

савремеШlк је краља СтефаlШ ДечаllСКО I' ~I цара Стефана 

Душана. кој ll му је додеЛIIО високо звање севаст/ЮКlIто

ра. ПРШЈада ГРУПII облаСШIХ госrlОдара кој и са СI II ЮМ Гр

гуром учествује у Косовском боју ~I један је од ретки х ко

j llje 0С1'3.0 ЖИВ. Вероватно због тога , предшье га сврстава 

у .'рупу ЛlIЧНОС1'l1 које су IIздале .13 Косову, Међутим , 

IIсторијска I lаука заснована 113 Ч~lњешщама , указује да 

Вук припада најДОСЛСДlшјем борцу ПJЮl11В Турака. од Ба

јаЗIlТОВIIХ ратника ће бити заробљен 25, се l·ггембра 1396. 
I'OДШlе у бllШI код НlIкопоља., када се БОрlЮ .13 (.'ТТ)31 1 11 

Сlt ГИСМУllда; одведен је у зато'.ениШ1'ВО и остао Бајаз,, 

тов сужањ све дО CMPТ~I 6. октобра 1397, године. 

»Лазарево .qело с)' аре 11 Вllше IlЗllевеР/lЛ1l IbefOBIl IШ

слеglllЩllllеIО Вук БР(ll/ковић ~ шtwе Р. МихаЉ'lItћ у » Ј у

IШШI косовске легеlще« 11 наставља: »Вук је оу косовске 
битке уо смрти Вllше времена ТУРЦIl.w.ll аружао отllОР 

lIelO што иАI је 6110 вазал . ЛазареВ/I lI(lслеglllщи остали 

су веРII /I султан)' све уок није Пао у руке Та,иерлаuу У су

кобу кog AHlope, 8укје Турцима llРУЖ(lО оmаор, иако је /1 

сам 6 /10 Присиљеll 9(1 прихвати вазални О9IlОС, Послеgње 

уаuе, аogсеliа,ио. Пfювео је у турско,и затО!lеНIlIl/mву. 
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11. Баl/0611ћ СmptlXШbll 

1/ СJI)'/а Мllл)'тuн 

ЗаЮЬ)'I/llК се (ХIАј ао себи I/Љ\јсhс« , HaBoAII, између оста· 

ЛО I" Р . МИХ<1ЉЧl1ћ. 

Вукова доследност у отпору I lреМ:t Турнима , ј ещш је 

од раЗЛОГ'd да буде уврште~1 у плејалу веJII I Кalla који су 

утнцаml . 1<1 судбlo1~IУ Србllје у судбо~IОСIIOМ пер~юду IbeEle 
исторнје. ЊеI'О IШ ЖСЕIa Мара, ЛаЗ:l рева lIајС'ГЗРllја клер· 

ка. у браку са Вуком , II М<tЈШ је ТP~I C~lнa: ГР Е'ура, Ђурађа 

11 Лазара. 

БСl/lО8uћ СmрахuЊй и СJlуја МЩIУШUIl 

о БаНОВIIЛ СтраХИЊl1 се 11 Р lt'шју ле l'С lще у ТОПЛIIЧКОМ LI 
УЖН'IКОМ крају I1 БеЈlOпа НJlићнма. Према ОВQJщкој попу

ларности Ба новнћ Страх нњс може се заКЉУЧll111 да се 

под њel'O IHIM именом крије нека З llaчајШI ЛИЧIIОСТ. Про

Iшћ~1 ову ЈНI 'l IЮСТ био јс 11 циљ Љубомира М. Кова'lсвнћа, 

Koj~1 је IIстражујућ ll IIсторијско порекло Б:1II0ВИn 

СтраХ llње. atlaЛIIЗ llрао MllOl'e податкс. На основу врове

деllе аllaл изе , аутор је извео заКЉУ'IaК да су у БаllОВllћ 

СтраХ llЊН QJlllчеlШ Балшнћl1 , ШipОЧ llТО Ђурзђ Страuи

М IlРОВll ћ БаllW~lћ . 

Последlще косовске бlпке IIL"jC осетио, те је мало ве

poBaT11O да је У'lествовао у бllЦII lIа Косову пољу . До ry
шс је бl10 Y8Y' lel l у заl)e lнще ТI.ЈП I1Ч I 'lе за феудалну rocподу 

тог времена. Уrpoжавао га је Раднч ЦрнојеВllћ. Вук Браll 

KOВl l h , а угрожавао га је 1I брат од стрllца KOlicтaHТLНI 

БаЛШll ћ. Ра lЮ јс постао БајаЗllТО8 вазал . 

Крајем ]404. ГОдllllе умро је Ђурађ 11 CтpaЦLIMllpoBllh 

Балшић. О њему се певају rlecMe. СПОмшЬе се у трOtюш

ком леТОПIIСУ, што предстзвља довољан разлOl' да се .шl)e 

у моза ll ЧЮIМ КОМП03llцијама смештеН~I Х у свеча .юј сал и 

крушевач ке опш'rllне . 

ПеХЩJ/lItК БоlgаЈ/ и МUЛll ца 

ПехаРШI К Богда ll је КТI1ТОр Ma ... aCТllpa Каленић . а,юroо

весml/јар деспота Стефatla Лазаревића. аЩI и Л! I ЧНОСТ 

ЧLlје порекло са С ~II)'рношћу Шlје утврђеlЮ. Најверова1'

lI 11ј е. потиче из краја 113 којег му је 11 задужбllllа; западно 

од села Опарнћа, ... а оБРОНЩlма ГлеДllћкнх IlJШ I1ИIШ, 

смештен је Ma"3CТllp са црквом 8аведења БОГОРОДlще. 

ПОДIIГIiУТ је I1 украшен фрескама у 11PBOj чеl'Вр'ГIIIНI ХУ 

века као задужбl1llа щюшовесmuјара Боl'дана кој н је IIa 
К"Тllторској КОМЈЮ311Щlј l1 У пр~tI'IраТ~1 представљеll са де

с по1'ом Стефаном ЛазареВllћем , братом Петром и же

IlOм МШIIЩОМ. На а.tallIlПlчаl~ It IlреЦllза.1 IЈаЧЈtII С. Ћ ~IP

ковн n је идеНТИфllковао К"Тl1тора ма liаСТllра КалеНllћ. 

Kopllcтeh ll М lюгобројllУ докуме~l'I'аЦl1ју. Hapo'IHТO дубро

вачку. ел НМНlIIlшућll rlOјСДЩlе ЛIIЧ НОСТII , С. ЋI1 РКОВ~јћ је 

ре""Шlструисао ЖIIВОТliII пут К'Г~ITopa ма В<l.СТllра Кале

IIнћ . ПРlII'шдао је OIIОМС КРУ I)' веJIIlкаша 1'1 Дlюрј аllа које 

је Ђурађ БраНКOIш ћ прихватао 11 задржао у својој слу
жбll . О њсговим СИСliтуаЛНllМ ПОТОМ Цll ма I lема HI1KaKBIIX 
података . 
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Сулmаll БајаЗIIШ 

После погибије султшш Мурата 11 уб~IСТIШ Јакуба , IШ Ко

сову гюљу 1 5 . јуна 1389. l"Одlше , тypCKII веJILI КЮШI су од

реДШIll да ЊII ХОБ I1OBI1 султан 6уде Бајазит. од palre МЈШ

ДОСТII уч ио се војШIМ веШТL1Ilaма ~1 управл><1.ЊУ војском и 

државом. па се зn њега може pehll да је бllО раТНIIК 11 др
жаВIШК. БLЮ је ожеЊСII Оливером . кћерком кнеза Лаза

ра 11 кнегиње М ИЛlще. Деспот Сl"Сфан Лазаревић је 6110 
његов ваза.л. 

Заро6љеll је у бици код Ангоре 1402. l"Одине, од стра

не МOIrголсКQГ вође Тим ура, а 1403. ГOAlme I1ЗВРШ IЮ је 

самоубиство у његовом затвору. 

Када је С,dБИЛlIзовао ПРIIЛL !ке у TYPC h.""Oj 11 покорио 
I l ај истаКНУ" lIје српске Кllезове, Бајазит је кренуо у освај <1 -

ља НОВI1Х предела 11 покор.ншње IЮВII Х народа 113. просто
pllMa БаJlкar'IСКО I' полуострва. 

Тако је 1394, године О'Пючео опсаду Царll града. која 

ће с r ' lрСКi1ДlIма трајаТI1 нареД l lL1 Х неКОЛIIКО r"ОДШlа , како 

би вюаllТl lјског Ц<1ра Мшюјла 11 rraTepao 1101 послуuшост 

11 испуљавање вазалш1Х обавеза. ОКУПL18Н II1 своје вазале 

I1 за неко време преКIIНУВШ l 1 OI lcaAy ЦаРllграда. БајаЗl 1Т 

креће у Влашку у рат п роти в краља Сll Г IIСМУliда 11 
њеl"ОВ I1Х ШТllћеllи ка. 

УЗ султшш Б<1јаЗ lIта , у походу ПрО'ПI В Cll rllcMYIIA<1, 
I l аШЛLI су се краљ Марко, кнез Стефан Лазаревић . I'ОСПО

ДИI I КОlк.'тшr'I ' IНI Дра lЋШ Ir , по свему судећl1, КонстаНПlli 

Ј 2. ПеХ(lРUUК 50lУ(ll/ 

If Мl/Лlща 

БаЛШl1ћ. И поред 'I"СШКII Х IIскушења, OBII ВCJlикаШ1 1 су 'ш

СЂ1ШUILI Д:lI IЗВРW:l1шју своје вазаJlliе обавезе »mt (; вољо,·и , 

1/0 По Il)'жgll« како је записао KOlrcтa l lТl IJ1 Филозоф, Ж~I 

вотописац Стефа~ra ЛазареВl1ћа. 

Седамнае(."ГО I' маја 1395. I 'одине, код места Р08щrе , 

чиј и положај Iшје ПОЗlraт, у БЛIIЗШIН једнс од река у Влаш

кој , сукобltлс су се две војске, где је БајаЗII'Г пораЖСI I . а Ж11 -

вате II З I'УБIUШ два tbCI'OBa вазала: краљ Марко L1 KOl lcтall 

TIHI Дра IЋШ . Султан БајаЗIП се повукао преко Дунава, а 

краљ ClI rlICMY llДjc протсрао Турке IIЗ Малог HIlКOnOJЫI . 

ПрешаВШ~1 Дуна в. БајаЗIIТ је ударио 113 вазалну држа
ву у ВI IДИНУ, ПOl'УБ IlО цара ШlIшмана, а IbCГOBY земљу Прll 

КЉУЧ llO територијама IЮД својом ~Iспосред"ом влашћу. 

Двадесет neтol' се lпсмбра 1396. I"OДl IНС дошло је до судара 
БајаЗ I' lтове војске I1 пој ачаНIIХ краљеlШ Х одреда Влашке, 

којс је предвоДlIO YI'apcKI1 краљ СIIГIIСМУНД, Војска (60-
- 100.000 људи) је БРОдОВlIма прешла ДУlr а в , освој нла 

ВI1ДШI 11 почела да orlcejta ЊIКОПОЉ. Бај аЗI1Т са својом 

војском долаЗI1 IIn npOC.'TopllL1 IIлато IIЗIШД ДУl r а ва , кори

СПI нсорга r l ~lзова l1ОСТ Сl l Гlrсмундове војске, 11 звојује 110-
беду коју је праТIIО веЛII КИ покољ. 

Изне llaШ 13 l ra вaлa Монгола на IIC"ГO'IHC ГIКIНlщеосман

СКС државе; чете tbl·rxoBor вође Тимура , РУШWlе су све пре

преке . ТУРСКII еМИрll у Малој Азиј и прелаЗН,Ш1 су на ЊI1ХО

ву cтpa l 'I Y, а ОСМ3.l lCка ClЏla имала је да браНII и само јеЗ11Ю 

државе. До одлучујућег боја дошло је 28. јула 1403. ГОДН

не, у жестоком окршају војска султана Бајазита тешко је 
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1 з. Сулm(lI/ Бајазum 

14. Иар У,юш 
11 IЏ'l)IЩll Јеле/ш 
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поражена . Бајаз~rr је зщюБЈЬС I-I , одвсдсн у суЖШЬСТ80 којс 

се. марта 1403. roДИl l е, ОКОl lчало 1I,e I'OВl IM самоубllСТВОМ. 

Цар УРОIll /l цаРlща Јелеllа 

ЦаРlща ЈеЛСl1a 11 њсн CIII-I Урош Ilсза06ШЈазне су ЩIЧ IЮСТII 

среД lьоне lЮНl lС Србијс. Послс Душ;:нювс СМртll цаРllца 

УПРШ!Ј1",1. серском 06лашћу, све до 1365. ГОДIIНС. када IJJI<K,. 

11РСУЗ I Iма дсспот Угљеша. Показујс ЖIIВО Щ lтеРССОН.IlЬС 

за ПОЈвrrIlЧ I\а збll вања. У Серу УВОДII уст;шове сената 1I 

васеЉС l l СЮI Х СУЩ lја. ЛокаЛ IlУ управу повсра ва свој llМ 

potjaUIIMa ~I ПОВСРЉIIВIIМ људш.1tI . Окупља днорја l lе кoj ll 

су бнли слугс »вЛЩјајуће 11 свете паше [оспође gеСПl/llеft . 

Њс.ш власт д06llла је 1'laрОЧIIТО прюнање доласком ва

сеље.IСКОГ паТРllјарха КаЛl Iста у Сср. ПРСГОВОРII О зајед

нич кој борбl l ПРОТI'I Н Турака 11 IIЗМ1IРСЊС српскс 1I I'рчке 

I1ркве , преКЈШУГl1 еу з60l' II ЗНСII<IДtIС СМ РТIt I'laТРl lјарха 

КаЛ llста. Цар"иа Ј елена, у монаштну Ј елltсанета . умрла 

је 1376. ГОДИllе . 

О Васкрсу. 1346. гоЩtl'ЈС, Урош јс КРУНllсан за краља 

11 постао санладар нара Душана . Н а п ресто је дошао 20. 
децембра 1355. l 'OДll l le , Iюслс ДУ1ШI I юве СМРТI С Пошто 

IНlje Il мао ItaСЛСДIНlка " аметало се Пl lтање Ilзбора савла· 

дара. Нltје Itмзобољсг избора. већда Зllа Цll ма краљсвско[' 

достоја вства за са владара УЗДIIГНС ВукаШ IIIЈ а Мрњавче· 

IНЈ ћа , што је само убрзало процес слабљеља l.lellTpaJllJe 
8лаСћl српског наРСТlJа. 

ПослеДЊl 1 Ilyr Шlр Урош Ilступа 1369. I"OДlHJe, када се 

06раћа BCIICЦllj l, да [IOMOI'IIC царском '''Раду Котору, кој l l 

је опседао »оmС1ауmIК« Ђурађ БаЛШ ltћ . П ОТI'IУ I-tо онемо· 

l1ао, цар I ,шје У'IССТВОlJао у 11О [оа ђај ltма око и I lре МаРI I'I КС 

бllтке . Умро је 2. IIл lt 4. дснембра 137 1. l 'ощtllС у Трllде· 

сет четвртој I"OДIНHI ЖlIвоти. ЊеI"ОВОМ смрћу »СКОII'Ш се 

Иарсmво Српско«; УIЋсltла се јсдна ОД Н<lјсла Вl1I1ј lt Х ср !"! · 

С КЈ.ЈХ ДIll-t:lСТllја која је владали Србllјом I IСШТО Вltше од 

Д8еСТОТlша I"ОДIllI<l. 

ВlImражli 

Посебну I"PYI1Y '! ItНС В11ч)аЖII 11<1 IlроЗОрll м а щ)ско пуга 

улаза у салу. ypaђeHII у току 1987/88. I 'ОДIIIIС . ТРII Щ1ЧЩ· 

жа ЩIвсна оловом су срж ДBop,нte, гдс је СрБI IlЮВI 'l ћ во· 

дlЮ рачуна о КОЛОРIl1)' сваког: о КОЛОр111-У ЊCI"OВlI X I"ОР· 

ЊII Х. cpenJыtx 1I ДОЊII Х дслова. 0 1111 су мораJII I да се I Ја · 

лазе у међусобlюј КОЈЮРIIСТlI ч кој раВ l ютеЖII . ил" 11 коло· 

Р IIСТll чкој pa BI-tQтеЖII са IЮДll ltм 1I Зltдllltм МОЗШЩII М3 11 

моза lЩlI ма у лу"стама . На РОЧIIТУ ШIЖЊУ ГIOКЛ<lњао је 

СВСТЈЮСТI I која дllPCКТl10 ДОЈIaЗ II ОД СУ lща. која се Гlрсла· 

ма . како та свстлост IЈС б l l l ЩРУIJ IJ lла успостаВЉС IlУ ,,"ОЛо· 

Р"СТII ЧКУ ра ВIЮТСЖУ. 

Гуслар 

Гуслар је одржао ус[юмеf lС на стари народна прсдаља . 

ОН пева ГЈесме јУ l lач кс н спскс; 11CBa о I lскадашњltм под

II II З II М<I C P I1CКl IX ВСJ1l l каш а 11 краљена. о Њl lховој жеНIIД-

611, 11ШЈској It ЗЈщјll , О CM pТl I . Опсвао јс хсројскс ПОДВI'I I'е 

ЈУ I Јака КОЈIt су [ lр I IЮ,I:I<l 11II 11 01 моза ll ЧКII М КОМПОЗ ll Цl IЈама у 

овој двора lШ . Гуслс су јеЩЈоставаll, аЛlI чудссаll ШIСТРУ· 
мент. у lIароду ПОЛЈат од даВlll ша. као гуслс ја8ОЈюве. 

Без " услара It њеl'ОВОГ IIIIСТРУМСl lта осе ћала бl' l се rlpa· 
З I IlIfШ у оној двораll ll . 

ПОllетl/l/ текст са косовско' стуба 

ПОУЗ11а1-tQ сс 1 11а да јс СтсфаlЮВ НатПIll: на KOCoвCKO.II 

стубу. СП lIтаф 1I СПОМСI I обележје места зајеДIII 'IЧКС по

Пlбllјс српске 1I 1)'рске BojCt;7e IНI Косовом пољу. Н <lТГIIIС 

се IIа мрамор"ом стубу IНlла311О још у другој ПОЈЮВIIШI 

ХУ вска . Стефаl~ га је Iшmlсао 1I постаВIIО 1400. l ' IЛlI 

1404. ГOДl II JC . када јс бораВIЮ .Ја Косову. 

ЕЈштаф се заСlll l8а lIа аПОСтрофll у којој се СПОМСШ IК, 

као ЖII Н свсдок. 06раћа nyrHIIKY 113Mep"IIKY 11 1 · lрОЖIЗНН· 

ку. У свеч,нюм рсторском каЗll вању CТIlXOB I IMa. Н а пр"· 

маТIIЧal l lШЧIНI11 РIIповеда о косовском боју, о суда ру вој

СКЈI . о nО I' lIб ~ljIl , о Ш1Тсшком ПОДВ ~IГУ I-t ЖртIll Н'IУЧСННt;7у 

Кl lезу Лазару. 

Вllтраж, lIа комс јс текст косовскоГ стуба. HOMIIE-t:llf-
1'(11-1 је у ОДIIОСУ IШ остала два 11 [ ' I редстанља СIIМбол кој " 

повезује свс МОЗ3ltке у овој CaJIII . 

У'fll mељ 

Jena ll од 1'р l' ВIIТР<lжа, посвећСl 1 јс уцитељ)', ЛIIЧ IЮС111 ко· 

јll сташю ПОДУ'lава lIа lЮД. ОШIСМСl b<l В<1 IЋ. учlt да <lIITa It 

Пllше. У'lIпељ јс покушавао да шм објаснlt збllвања из 

прошлосПt , стварајућ l l књltжеВIЮСТ која ће ItCТOPlljCKY 

свсст Iшрода КОIШЧ IЮ С<l'lуватl, за будућl' I ОСТ. Захваљују· 

1111 У'IIIТСЉУ срсдњовеКОВIIЗ СРГIСК<,I КЊI I ЖС IЩОСТ јс lIаста· 

В I UШ да ж~tнll . заједно са ДО l'аl)ај ll ма од пре lIеКОЈlllКО сто· 

1'1111<1 J"Onltll a. кoj~1 су ВII]ЏЫIШI У овој ДllораШ I . 

*** 
СВIt МОЗШ IU\I које смо ОПllса..l1ll IlРlшадају ГРУIIIIНРХУ I I · 

ск ltх уметШI'I КЈ I Х дела. у кој ll ма јс оствирс " IIЗВ,ЩРСД<ll Ј 

склад CBIIX ЛllКОВIНI Х СЛСМСlшта 11 речено свс што ЈС ЛII· 
KOBIIIIM је311КОМ I lмало да се каже, 

КОЈЮРIIС1'lIчка беседа Србl llЮВll ћеВIIХ мозаl\ка, с ;) 

својом јеШНlС'rвеlЮМ MII1'CKOM свстлошћу која просто б,, · 

је IIЗ дубlll lС СВ;)КО I' мозаика, ПУ IШ је II<IШIOIШЛlЮГ заноса 

11 "адаХ IЈуга 11OCTIIKOM среlllьовеКОВНl I Х Пllса uа ЖI.Ј1·l lја. 
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MI1CТII'IIia светлост С8е Iюкреhе: Оllа је додатна 8реШIОСТ 

која ДОМlшнра простором, обухвата предмете, улаЗl1 у 

с пс поре, 06ml кује 11 акцеnТllра салржајнс елементс 11 Т3-

"'"О уСпOCТOlВЉ3 clCJlan боја 11 облllка, 

у ова дела СрбllllOlНlh је УШ .. 'QТОЈlIIКQ СВСЖlше 11 JII I ЧI IС 

ПОl lссеlЮСТII у ДQЖlI вљају 11 ства раllа'јКОМ 'lItlly да у су

срету са МQза lЩlt ма у СвеЧ3.llOј дворанlt Крушевна осс'п t 

те "стоврсмсно радост, nOllOC 11 MItCТIIKY која IЈас обузме. 

Све јс смltШЉСIЮ, одмсрено, 81!рТУОЗ IЮ IIЗIIСДС I IO 11 ОПЛС

МСЊСIIO лспотом It С IШГОМ YMCTHOCTII . Всронапю је Лаза

РС IЮ боПIТСl'ВО љубаВl1 11 њеl'О IНI Х раТН lIка према СРllској 

држаВlI, rюдстакло мајстора да своју KOJIOPIICТII'IKY НIIЗllју 

ОПЛСМСlнt до С:ШРН IС II С'I ' IШ , 11 тако 11QТВРЩ\ да умС'Гност н 

IШЦlЮIШlllЮ ''''је само жеља. I!ећ I IСIНICШIO праВIIЈЮ ства

ралаштва сtШКОl' BCJIIIKOI' УМСТ' "Ј ка. 

Можла јс It КРУШСllau. " ЈШВIIII I'рад Лазареве Србllјс, 

110 својОј еr.юцнјал l lOј It 11JIТ'СЈIСК1)'аJllюј зреЛОС'П I з3. Србll

IЮВl,ћа 6 '10 nOI'OHIIO тле у којсм јс MOI'3.0 да реаЛ llзује 

своје IIдсје 11 H<lpyje "ас MOIlYMClIтaJlllIlM делом, дајућ ll 
му печат а l'IСOJIУТI ЮГ 11 tlсщюлаЗI ЮГ, Међу МllOroбројll llМ 

IICТOPlljCKIIM, ту је ПQlIска erтCK3. IIЛII MltтCKa JIIIЧIIОСТ, јер 

СрбlllЮ lшh ЖСЛII да 11 tblt X сачува од заборава. 

Сваюt IЮССТIIЩЩ СВС'Ш I IС JIHopa lle крушсва ' lКС опш 
ТIШС ДОЖlIвеliс у Ibој всл ltку лепоту умС'Тности 113 свеч:ш , 

праЗllllчан 11 paдOCТ3. 11 113'11111. <1 моћ"а СIIМфOlшј<l звуко

ва 11 боја дуго ће треПТ"ТII у њеГОlюј СВСС'ПI It када ""ПУ

ст" ову ДnОР:Ill У. 
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БОГАТСТВО СРБИНОВИЋЕВИХ МОЗАИКА У КРУШЕВАЧКОМ ХРАМУ УМЕТНОСТИ 

SUMMARY: Ljubinko М. Dragicevic 

ТНЕ VAST VARIEТY OF THEMES 
IN SRBINOVIC'S MOSAICS 
IN ТНЕ TEMPLE OF ART IN KRUSEVAC 

In this work we partially present artistic subjects of mosaic 
compositions exhibited јп the Festival hall јп Кrusevac. His 
forty-six mosaic compositions displayed јп the Кrusevac hall 
of art dating from the period between years 1971 and 1989 
academician Mladen Srbinovic filled with myriad of figures 
from national history and devoted to the final glow of 
medieval Serbia and great agony of Byzantine spirituality. 

Composition аге executed јп the mosaic technique and 
the artist succeeded to transfer аll the plenitude of his 
painting with its multitude of layers full of details, hidden 
symbol s and secret signs оп the mosaic compositions јп the 
Кrusevac hall of art. 

For almost twenty years Srbinovic worked to realize this 
assemblage consisting of 17 f100r mosaics, 12 wall mosaics 
and 17 mosaics јп lunettes. They spread јп three spheres and 
they аге interrelated diagonally, horizontally and vertically 
but also јп the circular motion . 

In the f100r mosaics executed јп the 1985 Srbinovic used 
the language of symbols and тоге strict illustrative system. 
Disposition of objects within mosaic рјесе stimulates the 
observer to think what this word of objects means separately, 
what јп the mutual composition and finally, where it is situated 
јп the hall јп relation to the wall mosaics and what is the type 
of their spiritual correspondence. Compositions are inspired, 
logically connected with those оп the wall and јп lunettes, 
rich јп contents and lavishly orchestrated sounds and colors. 

In the wall mosaics executed during 1970 and 1971 Srbi
поујс uses language of metaphor and for the understanding 
of this associative and non-defined world of objects it is 
necessary to know Serbian history and Serbian spirituality. 
Thanks to the creative sincerity and true emotions figures of 
these mosaics watch us as speechless guards of the past, they 
shimmer with celestiallight and drift јп the infinity like they 
аге donated Ьу God. 

In sixteen mosaic compositions placed јп the sixteen 
lunettes of the upper zone аге the busts of the most important 
persons of the second half of the 14th and first half of the 15th 

century that in the direct ог indirect way had Ьееп significant 
agents and influenced the fate of the Serbian state and Serbian 
реорlе . То this group also belongs the mosaic decorating 
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interior door lintel. Stained gla s windows opposite of the 
hall entrance represent separate group. Three of them аге the 
heart of the hall. Опе represent Player оЈ the gusle who 
guarded memories of ancient national tradition. Second ге
presents Opening textJrom Kosovo column where memorial 
as living witness appeals to traveler and passerby and јп а 
dramatic way narrates to him about battle at Kosovo, clash 
of two armies, about dying, about knightly achievement and 
martyrdom of ргјпсе Lazar. The third is dedicated to Teacher 
who attempts to explain us happenings from the past. 

Еуегу visitor of the Festival hall јп Кrusevac will ехре
гјепсе there vast beauty of art јп solemn, festival and joyous 
way and mighty symphony of sounds and colors will f1icker 
јп his mind long after he left the roот. 

It is almost unbelievable that in опе difficult moment 
that did not promise anything good neither to Serbia пог to 
the Serbian реорlе, in the moment indicating apath)l Њаt in 
that уегу moment опе town like Кrusevac dared and bridged 
all the abysses, which separated us from our past and јттог
talized опе of its halls Ьу turning it into the temple оЈ art 
devoted to the final glow of medieval Serbia and great agony 
of Byzantine spirituality. 

Not а single Serbian artist had filled his painting, јп just 
опе гоот, with so тапу figures from national history of the 
14th and 15th centuries as ј! did the master of these mosaic 
compositions academician Mladen Srbinovic. 

The hall where these works are displayed is јп the building 
of the former District office. This is the cultural monument 
of great significance for Serbia. Building has ground f100r 
and first floor and-is опе of the representative structures from 
the beginning of the 20th century јп Кrusevac. Construction 
started in 1900 according to the project of architect Nikola 
NestoroviC and works were completed јп 1904 Ьу Oto Gold
пег from Кrusevac. Nowdays јп the building are offices of 
the munkipality. 

Compositions аге executed јп the mosaic technique, the 
fine art discipline that symbolizes the power of medieval 
emperors of Constantinople, Ravenna and Rome; cities of 
dignity, refined and luxurious life where precious тагЫе, 
gold and glittering mosaics ref1ected their material wealth. 



ПРИКА3И I Л>УБИНКQ ДРДГVГJiЕВИЋ 

Thc artist succccdcd јп combi ning dccorativencss апЈ аn 
оГ p.1int ing alld achicving thc glow оГ раlасе атЫепсе. Со10Г 

lavishncss оГ his painting where аге preserved multitude оГ 
layers fu ll оГ details. hidden symbols and sccrel signs Srbj· 
поујс successfully transfcrcd оп thc mosaic composi tions јп 
the Kruscvac Festi val hall . 

Не startcd the work оп Ihe rcali zation ог the ensel1lbIe 
For /Jle к/ог)' оЈ Kmsell{/c јl1 1 970П I when he fi nished 12 
wall mosaics covcril1g 47.2 squarc rnclcrs. 

AI,nost fiftccn ycars latcr hc rcalizcd second phasc оГ 
th is progtatll wllcn Ilс firli s11cd 17 Поог пюsаiсs оГ27 s,\uarc 
melers. 

For Iћс cclcbr;'l tion оГ (llс 600 years оГ the Kosovo Ьаll lе 

(1988/89) hc cOl1lpletcd (ће rcst оГ 17 rnosaic compositiolls 
(38 square l1lelcrs) iп lћс IШlеllеs ,шd thus comp\cle ly 
fi nished the сусlе For (l/е g/ory оЈ Krusell(lC. 
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и~1 оЈ lII"strat iOlIS: 

1. ТЈ,е COl:k \11;11, Ргiщ:е L.lI:ar'j· sea! 

2. Pit(:I,er.~ I\';tl, grapev;lIe атl grapes 
З. \УеаР()IIоУ oJtlre НоЈу ~Varriors 

4. Во)'оУ play ilJg II1l1sic 

5. КОоУО\IO 

6. ТЈ/е рое, јrom Rш' 

7. МШса (11/(1 Jejimij(l 
8. Despot Steftm 
9. M;los Obllic. КUSШlсk( 111(/11 (111(1 Торlјса Мi/ШI 

10. Vllk B" allko\Ii(( (///(/ Мага 

11. 8(11/O\I;c Strabl"ja атЈ \I(/Iel Иi/III;" 

12. I Уј1lе sel1'allt 80gt/111l (11/(1 Мiliаl 
13. SIIIШIl Bayazill 
14. Еmреroг Uro.f (111(1 emp'"l!.\·.\· Jelella 




