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ационална идеологија народа који су се налази

ство И срам!«. Оваква схватања доводе до стварања новог

ли под вишевековном отоманском влашћу за

типа мученика страдалих за слободу отаџбине, чијом се

снивала се у великој мери на идеји ослобођења

смрћу сакрализује национална историја. Традиционал

националне територије. Почеци ослободилачких борби

не хришћанске форме општих годишњих помена преми

тумачени су касније као освит новог светог доба, иници

нулих нису задовољавале потребе меморисања палих

рајућа нулта тачка националне историје којом, након

националних хероја у колективној свести нације . Због

дугог сна, започиње обнављање златног века некадашње

тога се оне допуњавају новим типом меморијала и мемо

славе. У светлости нових идеја о транспоновању нације

ријалних ритуалних свечаности. Тако је било и у Срби

у

схватање

ји већ од Првог устанка, где се временом уобличава мит

смрти која постаје својеврсно утемељење новог живота.

о победоносним биткама и њиховим херојима. Поред

државотворни

свет

реалности,

мења

се

и

Култ мртвих и његово меморисање имали су дугу и раз

истакнутих вођа устанака и ослободилачких ратова, чи

вијену хришћанску традицију, а највише поштовања се

је поштовање прераста у култ националних хероја, на

указивало мученицима који су жртвовали живот за ве

историјску сцену ступа и освешћени етнос. Нација као

ру.' Почетком XIX века, са уобличавањем националне

ново организовано тело постаје колективни херој, а њен

идеологије, идеал жртвовања за веру допуњава се идеа

се култ систематски негује и меморише. 4 Један од сим

лом жртвовања за отаџбину.2 Мотив крви проливене за

бола овако схваћеног идентитета постаје народна војска.

слободу постао је опште реторичко место патриотског

Она се тумачи као парадигма државног национализма,

говора већ у време Првог устанка. Оно се, примера ради,

чијем се прослављању касније посвећују посебни ритуа

среће у писму које је Карађорђе упутио црногорском

ли. 5 У једној од популарних и утицајних књига о Срби

владики Петру

ји, објављеној средином друге половине

1, 4.

априла

1806.

У њему се, поред оста

XIX века,

исти

лог, наводи: »Ево већ трећу годину кров нашу пролива

че се да је држава безбедна само »у колико има средства

мо и приливаћемо донде док срећу обшче слободе и не

и снаге да се брани и напада«.6 У истом делу се потом

зависности међу нама не увидимо ... Ах, како је кроваво

наглашава: »Али војска у Србији има још један задатак,

тешко отергнуту своју слободу опет повратити!«.3 Исти

тако исто важан: књигом, просветом и предавањима ум

мотив је, потом, у патриотској књижевности вариран не

но и осећајно уједињено Српство војска Србије ваља да

бројено пута. Сима Милутиновић Сарајлија, опевајући у

уједини и политички, као оно Пијемонт што је ујединио

ускликује:

Италију«. Био је то отворени позив за даље ослободи

»Смрт је драга на театру војне / Кад војује с' за све најдра

Србијанци борбу за освајање Београда

лачке ратове, па није чудо да државна идеологија у први

жије

1806,

За свој народ, та за људства боље«. Мотив смрти

план култа нације истиче мученике пале у борбама за

најдоследнији израз добија у патриотском опусу Ђуре

отаџбину, занемарујући, с друге стране, бригу о много

Јакшића, који у једној од својих песама ускликује »Па

бројним ратним инвалидима.

/

дајте, браћо! Плин'те у крви!

плам!

/ Бацајте

/

Остав'те села нек гори

сами у огањ децу!

/

Уобличавање патриотског култа мртвих војника може

Стресите с себе роп-

се пратити од времена Француске револуције. Он се у

9

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

/

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

европским оквирима све више шири и популар из ује, да

монастир Раковицје јесте сахрањен, а други наши погла

би током последњих деценија

и првих деценија ХХ

вари, буди хвала богу, јесу сви здрави« .l2 Слично је за

века достигао врхунац.? Погинулим војницима се подиже

бележио и митрополит Стратимировић у својој белешци

велики број меморијала, којима се кроз борбу, жртвова
ње и смрт прославља рађање нације као колективног су

О Взјаllluјu Белzраgа: »Сербов упало мертвих 50, рањено
60 или нечто бољше. Но между мертвими, на великоју их

бјекта историје. Ова схватања се веома рано прихватају и

жалост, оплакивајут они храбраго и неустрашимаго војна,

у српској средини, где је у време Првог и Другог устанка

мудрога и доселе от всјех их шчастљивјејшаго војена

погунуло око

XIX

тадашњег

чалника Васу Чарапића , бивша предже востанија кнеза

укупног становништва. Један од најранијих примера ових

села Белога Потока, који командовал вторују колону, со

150.000

Срба, што изности

21 %

нових обележја је меморијал устаницима палим у борба

7 својих

ма за ослобођење Београда од Турака

в монастирје Раковици «. l3

1806.

војев вкупје убит, погребен же потом от Сербов

У меморисању битке и њених хероја уочава се двој
ност, карактеристична за механизам меморисања целог

Хероји борбе за ослобоfjење Београgа

1806

устанка. Она је одраз измена у уобличавању колективне

меморије до којих долази током прве половине

XIX

ве

Борба за ослобођење Београда, за разлику од већине би

ка. Колективна меморија је била природни део предмо

така Првог устанка, није имала свог изразитог хероја око

дерног друштва, у коме су традиција и ритуали спонтано

чијег би се лика конституисао мит о победи. 8 Сам Кара

повезивали појединца и заједницу са прошлошћу. Тада

ђорђе је руководио операцијом, али се са општом резер

је прошлост још увек била присутна у садашњости и ни

вом и главнином артиљерије налазио на Врачару и уче

је се учила као нешто одвојено од свакодневне егзистен

ствовао је тек у завршним борбама. Напад су предводили

ције. Међутим, модерно друштво које се током

Станоје Главаш, Васа Чарапић, Сима Марковић и Ми

формира у Србији потиснуло је такву колективну мемо

лоје Петровић Трнавац. Они су истовремено напали Ви

рију, па се искуство прошлости све више сагледава кроз

дин капију, Стамбол капију, Варош капију и Сава капију.

историју. Она постаје једна од најважнијих дисциплина

XIX века

Прва је освојена Сава капија, коју је напала војска пла

народне педагогије која се бави догађајима прошлости и

ћених бећара предвођена Милојем Петровићем Трнав

њеног укључивања у службу уобличавања националног

цем. Најзаслужнији за успех био је Конда Буљубаша,

идентитета. Памћење важних догађаја прошлости није

пореклом из Епира, који је управо уочи напада пребегао

више било само одраз спонтаности, него све више поста

из тврђаве и пришао Србима. Са њим се раме уз раме бо

је дужност коју национално освешћена елита намеће по

рио Узун Мирко Апостоловић. 9 Обојица су били рањени,

јединцу и целој заједници. l4 Подсећањем на херојску

што је симболично тумачено као проливање крви за отаџ

прошлост, која изазива одушевљење, развија се осећај

бину, али нису изгубили живот. lО Наиме, српски губици

историјског континуитета нације. Он се ствара и чува од

у борбама за ослобођење Београда нису били велики.

заборава историјским, књижевним и уметничким делима,

Сматра се да је погинуло око педесет бораца, а најуглед

церемонијама, меморабилијама, меморијалима и сим

нији међу њима био је војвода Васа Чарапић, командант

болима, који враћају прошлост у фокус модерне заједни

војске грочанске нахије, смртно рањен у борбама код

це и њеног колективног идентитета.

Стамбол капије. Погибија прослављеног јунака многих

Стари механизам меморисања освајања Београда

битака уклапала се у општу и популарну представу о на

исказује се кроз песме и приче, које спонтано настају већ

ционалном хероју који даје живот за отаџбину, што је

у току битке, или непосредно након ње. Оне су прво пре

било довољно да се војвода Чарапић произведе у средиш

ношене усмено, а тек касније су забележене и објављене.

њег трагичног хероја борбе за освајања Београда и као

Већ сутрадан по бици, када се у заузетом граду славила

такав уведе у колективну меморију.ll Овај процес је за 

победа, певане су пригодне песме. О томе је карловачки

почео већ у време војводине смрти и његове сахране. У

митрополит Стратимировић, на основу примљених из

писму које је Милош Урошевић послао карловачком ми

вештаја, забележио: »Неописанајест радост неких војев

'грополиту Стефану Стратимировићу

сербских зањавших град и одољевших тамо

ис'гиче се: »А од наших

ожидали они повељеније таковоје, а зато вси почти что

2. децембра 1806.
50 момака погинуло и 60 рањени,

-

давно бо

и х:вала богу више није. Него би ради био Њиову ексе

И како знали восклицати гласом пенија; неки говорили

л е нцију и још са бољим гласом посети(ти), али зар тако

простонародних: Мајка Мару у Београд дала, неки же

јес'Те божија воља била те нам се јесте једина велика жа

јуначких пјесенеј дробности, на пример: Весели се, Јак

ЈIOСТ учинила: ах! И наш храбри и изабрани војвода и ју

шићу покојни! Ево Србљи отеше Београд«.lS У исто време

н ак од сербске нације Васо Чарапич јесте погинуо и в

настају и нове песме о

10

::IaY::leIiy

града. Једну такву песму
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КОllсшаllшиllа Н. Неllаgовића
Живош и gела ВелиКОl Ђорђа

Пешровића-Карађорђа, БеОlраg

1883.

спевао је Милисав из Ваљева, првобратунчед Стефана

аким Вујић

Петровића Книћанина. l6 Милан Ђ. Миличевић помиње

ГеОрјиј Пешрович иllаче llаречеllиј ЦРllиј; или ошјашuје

једну песму о херојској смрти Васе Чарапића, али му она

БеОlраgа ош Турака. 22

није била позната у целини.

l7

1843.

објавио превод драме Сербскиј вожg

Од касније забележених се

У то време улогу чувара колективне меморије све ви

ћања свакако су најзначајнија она која су оставили Узун

ше преузимају историчари националне прошлости. Вук

Мирко Апостоловић, Петар Јокић и Лазар Арсенијевић

Стефановић Караџић је започео припреме за писање

-Баталака . 1 8 Усмено преношење меморије у потоњим

историје Првог устанка већ

деценијама постепено губи спонтани карактер. Генерал

У штампаним делима Вук само помиње освајање Бео

Јован Мишковићје забележио: »Сваке године на св . Анд

града, а о овом догађају нема нешто више говора ни у

рију управник Војне академије слао је по једног питомца

његовим необјављеним белешкама . 2З Међутим, управо

из обе класе да старом борцу Узун Мирку честитају овај

посредством Вуковог интересовања за историју устанка

1813, али она није завршена .

дан«, а онје том приликом присутнима прича о о догађа

настало је дело Леполда Ранкеа

јима везаним за освајање Београда. 19 Овакво преношење

објављено у Хамбургу

1829.

Die Serbische Revolution,

Било је то прво синтетичко

сећања одраз је новог схватања колективне меморије и

научно дело у коме српски устанци нису приказани као

њене улоге у образовању нације. Оно се појављује убрзо

след неповезаних битака, него као револуционарне бор

након битке, када се објављују прва штампана дела о овом

бе за изградњу нације и државе. Ранке опширно описује

догађају. Нека од њих су имала песничку форму која се

и освајање Београда. Као главног јунака истиче Конда

сматрала најпогоднијом за преношење колективне мемо

Буљубашу, док Узун Мирка Апостоловића и Васу Чара

рије. Најзначајнији пример је, свакако, била Србијаllка

пића само помиње. Ранке није пропустио прилику да на

Симе Милутиновића Сарајлије, објављена у Лајпцигу

другом месту истакне како је освајање Београда уздигло

у којој су освајању Београда посвећене три пе

Карађорђев ауторитет и коначно утврдило његов статус

сме. 2О Милан Ђ. Миличевић касније је забележио : » Учи

врховног Вожда . 24 Након тога појављују се и текстови о

тељи у Београду само би учинили патриотску и настав

заузећу Београда, аједан од првих објављен је у београд

1826,

ничку дужност, да своје ученике упознају с овим песмама

ској Голубици за 1842.25 Објављивање овог текста НУЖНО

Симиним; у њима има историје онолико исто колико и

је сагледавати у контексту знатно шире иницијативе за

појезије«.21 Касније је значајну улогу у патриотском обра

прикупљање извора и проучавање Првог устанка, која је

зовању нације добило и позориште. Из тих разлога је Јо-

започела доласком на власт уставобранитеља и кнеза
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Сл.

2.

/

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

Катарина Ивановић,

Узун Мирко или Освајање Беоrраgа,

Сл.

3.

Анастас lовановић,

смрт Васе Чараuића на СтША.бол каиији, око

1873.

1858.

Александра Карађорђевића. Иницијатива добија званич

видуалном

ну форму захваљујући деловаљу Друштва српске словес

Они су понекад стимулисани и помагани, али системат

НОСТИ. Започета је

хтељу

патриотски

освештених

уметника.

пет година по осниваљу друштва,

ски организоване, званичне иницијативе није било. У то

а њен покретач је био др Јован Стејић, главни секретар

време основани Србсконародни Музеум, који потом

Државног савета , који је имао пуну подршку Аврама Пе

прераста у Народни музеј, задовољавао се углавном по

1846,

тронијевића, једног од главних уставобранитељских во

временим откупима дела са националном историјском

ђа_ 26 Водећи заговорници подухвата били су јавни рад

тематиком, која су уметници нудили на откуп. 28 Визуел

ници Сима Милутиновић Сарајлија, Исидор Стојановић,

но меморисаље битке за Београд одредила су традицио

Јанко Шафарик и Сергије Николић, сви чланови Друш

нална историографска схватаља да значај неког догађа

тва српске словесности. Писана реч постаје потом један

ја одређују љегови главни актери

од основних медија ствараља и чува ља колективне наци

се уобличава двојака врста визуелног материјала. Биле

оналне меморије. Размишљало се чак о увођељу званич

су то, с једне стране, представе битке са херојем у љихо

-

хероји. У том смислу

ног »историописца« у својству државног чиновника, ко

вом средишту. С друге стране , били су то портрети тих

ји би руководио прикупљаљем и објављиваљем грађе и

истих хероја.

ста.рао се о љеном систематском обрађиваљу. То јасно

За тему се прво заинтересовала млада Катарина Ива

показује у којој се мери већ у то време инсистирало на

новић која је, у време усавршаваља у Минхену, насликала

историјском тумачељу националног идентитета. Био је

студију омаљег формата Освс!јање Беоrраgа

то разлог да се убрзо потом и литература о освајаљу Бе

је излагана у Пешти крајем

1845,

1806.

Студија

али је потом изгубље

ОГI>ада многоструко умножава. У једној од таквих кљига

на. Сачувана је друга варијанта исте композиције, коју

пој ављује се и илустрација битке за ослобођеље Београ

је Ивановићева довршила

1873, а

наредне године покло

да од Турака 180627 (сл. 1). Представа је замишљена као

нила београдском Народно м музеј у 29 (сл . 2). Сама сли

историјска визуелна реконструција, а у први план исти

карка је назвала ову представу УЗУН Мщжо или Освс!јање

че Карађорђа као врховног вожда.

Беоrраgа, што говори о томе да ј е она усмерила п ажљу

Скоро у исто време и патриотско историјско сликар

на главну епизоду битке, везану з а освајаље Сава капи

ств() посвећује пажљу борби за ослобођеље Беогр ада,

је, али да је истовремено намеравала да синтетише цео

у знатно мањој мери. Разлог је свакако почивао у

догађај. Ова двојност у за мисли условила је сложену ком

aJl"l:

ЧИlьеници да за то нису постојали ра звијени патронажни

позициону структуру слике. У њеном средишту је Узун

м сх:::анизми. Рад н а визуелном уобличаваљу националне

Мирко Апостоловић прика за н у ::шмаху борбе . Секун

ист()ријске меморије био је углавном препуштен инди-

дарни планови су оптерећени Сlюредним нарацијама, а
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1806.

међу њима се и здвајају иконични допојасни ликов и Ка

paJjoplja

и његовог буљубаше Петра Јокића .

литератури се обично наводи да ј е акварел сликан ()ко

1860, али

по свему судећи о н ј е и з веден коју годину ра..IIИ 

Након тога је настао акварел Анастаса Јовано в иli а са

је , пре ПОНОВНОГ доласка Обреновића на власт. Погибија

представом С.м.рш Васе Чараuuћа на СШа.м.бол каu~фt ЗО

војводе Чарапићаје приказана према старим схватањима

(сл. З ). Време настанка акварела, као ни његова намена

представе смрти хероја , која се у ширим европским кру 

нису поуздано утврђени. С обзиром на то да у српској

говима постепено напушта већ од првих деценија Х I Х

уметности средином

века. З 1 Рањени херој је представљен у средишњем делу

XIX

века акварел није негован као

завршна техника, реално је претпоставити да је он имао

композиције, окружен саборцима који јуришају КРОЈ

припремни карактер и да је изведен као предложак з а

отворену градску капију . Анастас Јовановић је, међУПIМ ,

израду литографије, до чије реализ ације није дошло. У

поз навао актуелни језик патриотске историјске умет]·IO
сти што пока зује фигура барјактара постављена :и за

рањеног војводе . Смрт хероја под националном з аста 
Сл.

4.

upeg

Сшева

TogopoButi,

Чараuuћ Васа

с.м.ршјурu~uа uри заузећу Беorраgа,

вом био је популаран мотив, који ће касније често вари 

1856-1858.

рати и у српској уметности .

у исто време, између

1856.

и

1858, насликао је

млади

Стева Тодоровић монументалну композицију Чараuuћ

Васа upeg с.м.рШ јурuша Uрu заузећу БеОlраgа З2 (сл. 4) .
Представа је сликана на дрвету, а главни јунак је изле
ден у наглашеном скраћењу. На основу тога је претnо

стављено да је композиција н аручена као фирма за неку

београдску радњу . З З Сценом доминира идеализирани лик
Васе Чарапића, насликан према неком војводином рођа
ку из Белог Потока који је веома личио на њега. Прика
зан је у познатом ставу победника, а одевен је у свечано
народно одело. У уздигнутој десници држи сабљу, а у сп у
штеној левици кубуру. Поред његових ногу су тела па
лих Турака. Изглед Стамбол капије забележио је Стева

Тодоровић на једном цртежу и з

1858,

али њега није мо

гуће довести у везу са борбом з а освајање Београда . З4
Смена династија и поновни долазак Обреновића на
власт

1859,

усмерили су потоње патриотско историјско

сликарство у другом правцу . Теме из Првог устанка се
ретко сликају, па и освајање Београда. Оживљавању тема
тике није знатније допринео ни повратак Карађорђеви
ћа почетком ХХ века , јер је време патриотског историј
ског сликарства већ било на з аласку. Тематика освајања
Београда се појављује у опусу малобројних уметника .
Илустративан пример су композиције ДОlовор усшаflUЧ 

кux сшареUlUflа

upeg освајање БеОlраgа 1806.

и С.м.рш Ва

се Чараuuћа, које је насликао Вељко Станојевић , као и
Карађорђев улазак у беО lраgску шврђаву, коју је насли

као Ђурђе Теодоровић. З5
Портрети хероја борбе за освајање Београда уводе се
у опште оквире портретских галерија знаменитих људи
новије прошлости . Тако је портрет Узун Мирка Апостоло
вића укључен у дворску галерију знаменитих устаника
коју је средином

XIX века,

за кнеза Александра Карађор

ђевића, насликао Урош Кнежевић З6 (сл. 5) . Замишљен
је као иконична слика заснована на идеали зованој пред
стави националног хероја. Да су портрети дворске гале
рије кнеза Александра Карађорђевића сагледавани као
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Сл.

5.

/

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

Сл.

Урmu Кнежевuћ,

Узун Мирко Аllосшоловuћ, око

6.

Војвоgа Васа Чараllић, Илусшрација у књизu

А. Гаврuловuћа 3на.мениШи Срби ХIХ века, 3а[реб

1855.

1901.

ИlCоничне представе патриотске религије потврђује и нат

изразио жељу да буде сахрањен у манастиру Раковици,

пис објављен у СрБСКUJl1. fювUllа.ма од

надомак Београда. 38 Везаност војводе Чарапића за Рако

4.

децембра

1855,

у коме се истиче: »Чисто побожност неку морамо осјећа

вицу може се објаснити чињеницом даје рођен у оближ

ти у себи према овим лицима, која су рјешителан уплив

њем селу Бели Поток. О могућем приложничком односу

имала на судбину народа србског«. Лик Узун Мирка Апо

преминулог војводе према Раковици, који би му давао пра

столовића из каснијих година сачуван је и на једној таб

во да буде сахрањен у манастирском кругу, нема сачува

Jlотипији Анастаса Јовановића. 37 Идеални портрет вој

них података. То право, међутим, свакако му је обезбеђи

воде Васе Чарапића појављује се у илустрованој едицији

вао статус и углед који је уживао међу устаницима. Њима

3llа.мениШи Срби ХIХ века, коју је Андра Гавриловић из

је раковачко братство било блиско већ у време избијања

дао у Загребу, почетком наредног века (сл. б).

устанка. Према записаном предању, раковачки игуман

Сећање на изгинуле хероје чуван о је и посредством

Исаија био је међу покрета чима устанка и активно је

Њl'IХОВИХ гробова који прерастају у топосе националне

учествовао у борбама. 39 Имајући све то у виду, реално је

меморије. Био је то сложен и дуготрајан процес који је

претпоставити да је преминули војвода сахрањен свеча

остао скоро потпуно неизучен.

но. На то посредно упућују и извори у којима се истиче
да је војвода »погребен же потом от Сербов в монастир

је Раковици « .40 Сахрана није имала форму артифицира
Грйб војвоgе Васе Чараuuћа

ног фунерарног спектакла, али свакако да су Карађорђе,
присутни устанички поглавари, београдски митрополит

Према забелешкама савремеllика рањени војвода је пре

Леонтије и раковачки игуман Исаија учинили све да

IleceH на пушкама у Карађорlјев шатор где је на самрти

одају дужно поштовање погинулом војводи. Утом смислу
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1806.

погреб се може сматрати ј едн о м од раних з ваничних са 

се о чито не сагледавају ка о српски н е пријатељи . Већ са 

храна националног херој а . Веома брзо гроб је постао

свим ра з вијена идеја о националном х е роју појављује се

једна од з наментости , иеu.х с/е

l1uimorie,

која је уоблича

у е питафу, уклесаном на надгробној плочи , поста вљеној

вала слику о манастиру к а о н а ционалном меморијалном

и з над гроба Петра Новаковића Чардаклиј е, у порти бео 

топосу. Јоаким Вујић је посетио Раковицу

1826.

12.

новембра

градске Саборне цркве, који је Доситеј Обрадовић саста 
ви о

и том приликом з абележио : » Изван церкве, от се

1808. Надгробна

плоча није сачуван а, али је епита ф

поз нат преко преписа Вука Стефановића Кара џића. 46 У

верне стране, више леви врата , куда се у церкву иде , бли

зу зида церквног, јесте гроб бл аженопочившагог народо

ље му Доситеј истиче да надгробни камен подижу родо 

љупца отечества и народа , великог овог српског хероја ,

љубиви Срби да би овенчали бесмртна дела једног Срби

Васе Чарапића, у којему љегове, чести Достоје, кости по

на , з а којим плаче цела благородна Србија. Епитафима

чивају. Он је лета

из времена Првог устанка, којима се исказује идеја о н а 

1806, Новемврија 30, при

отјатији Бео

града 0'1' Турака, у време рата блаженија жизни вожда Г.

ционалном хероју, припада и натпис на гробу Доситеј а

Петровича погинуо, пак за свој род и отечество живот свој

Обрадовића. Он је од посебног значаја , јер љегови завр

жртвовао « .41 Сличан опис се појављује неколико деце

шни стихови показују да у време Првог устанка почиње

нија касније у кљизи Јосифа Веселића о српским мана

да се негује и култ костију националних хероја. ОВИ IIО 

стирима у којој се наводи: »Изван цркве од северне стра

з н ати стихови гласе: » Овде његове српске кости леже.

не више леви врата, куда се у цркву иде, и то близу зида

Он је род свој љубио. Вјечнаја му памјат«.47 Ведута ма 

црквеног, као што Јоаким Вуић сведочи, налази се гроб

настира Раковица, као важног националног топоса, укљу 

србског јунака Васе Чарапића, кои е

1806.

чује се и у мапу литографија са представама знаменито

год. при отимаљу Београда од Турака погинуо. По казива

сти Београда, коју је Куно фон Квицов издао у Берлину

30.

Новембра

1857, са посветом кнезу Александру Карађорђевићу48
7).

њу поч. Петра Јокића, пао е овај јунак негде између та
ко зване Стамбол-капије и з идани водовода. После га

(сл.

однесу у Раковицу и сахране га, где се и сада налаз е ље

Неадекватност натписа који је породица војводе Чара

гове јуначке кости«.42

пића дала да се уклеше на његовом надгробном белегу,

Одмах по сахрани, породица Васе Чарапића постави

уочава се већ током наредних деценија. Тако је у бео

ла је надгробни камени белег на који је уклесан епитаф

градској Голубuцu за

ски натпис. Белег није сачуван, али је епитаф посред

ћен војводи Чарапићу, у којем се он прославља као херој

ством каснијих преписа делимично познат. Био је тешко

борбе за ослобођење Београда. 49 Потписан је иниција

читљив већ почетком четрдесетих година

лима С. М. С, на основу чега се може закључити да је

XIX века, паје

1840.

објављен један епитаф посве

у тексту објављеном у Голубuцu, преписан само његов

љегов аутор Сима Милутиновић Сарајлија . Убрзо потом

почетак: » Зде почива ет раб Божији Василије Чарапић

настао је још један епитаф, познат по препису који се чу

погинувши ... «.43 Епитаф одражава приватан однос поро

вао у библиотеци Српског ученог друштва. Према сведо

дице према покојнику и састављен је без намере да вој

чењу Милана Ђ. Миличевића он гласи: »Путниче стани!

воду прикаже као националног хероја . 44 Неопходно је

Чарапић , српски син, храбри јунак, паде испод Београда

ипак напоменути да се убрзо потом појављују надгробни

на турске громаде као жатењ на сноп који даљу покоси.

натписи у којима се покојник слави као национални хе

Овај гроб с његови кости се поноси ... «50 Текст има све

рој. Такав карактер у идејним основама има епитаф

карактеристике епитафа посвећеног националном херо

уклесан на надгробни белег Конде Буљубаше, који је по

ју, а настао је у склопу инициј ативе везане за обнављање

гинуо у борбама код Лознице током јуна 1807.45 У епи

гроба Васе Чарапића, до које није дошло. Средином шез

тафу, сачуваном у препису, погинули се прославља као

десетих година стари белег се још увек налазио на гробу,

»себскиј храбриј војвода « , који » мачем славу тражаше« .

о чему сведочи и Миличевић у свом опису манастира

Он се потом пореди са Марком Краљевићем, али на

Раковице. 51 Две деценије касније, исти аутор је забеле
жио да овог белега више нема. 5 2 Ситуација се није проме

штету овог прослављеног поетског народног хероја . Раз
лог за овакво поређење заснива се на тврдњи да је Мар

нила ни на прелому века. Генерал Коста Протић з абеле

ко Краљевић погинуо у борби са Власима, а Конда у

жио је, на самом крају ХЈХ века , да војвода Васа Чарапић

борби » против Турака са Сербли на Лозници«. У основи

»нема, још ни данас , свога з аслуженога споменика « . Ге

овог поређења стоји идеја о нацији и њеном непријате

нерал и историчар Јован Мишковићје деценију касније,

љу. У епитафу се Турци истичу као српски национални

у време прославе стогодишњице Првог устанка, истакао:

непријатељи и због тога је Кондина погибија славнија

»Данас ни тога незнатнога споменика нема, него само

чак и од погибије Марка Краљевића. За љега се сасвим

хладна плоча без икаква натписа покрива овога велико

неосновано тврди да је погинуо у борби са Власима, који

га јунака. Заиста стидно з а данашље покољење « .53
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7.

Куно фон КвиL~ов, Манасшир РаковиLЩ

Сл.

1856-1857.

8.

Гроб војвоgе Васе Чараuића,

Манасшuр Раковш~а,

Чарапићу

Иницијатива за подизање споменика покренута је у

време прославе стогодишњице Првог устанка, али до

/

змају од Авале

јуначки палом

/

/

1910.

војводи вожда Карађорђа

при заузећу Београда од Турака

/

/

пред

њене реализације није дошло. Тада је једино трудом ђа

зору

ка школе у Белом Потоку, у спомен војводе Чарапића

тар

обновљена чесма Карабунар. Освећена је у јуну

је пројектовао архитекта Коста Јовановић, а радове су

1904,

а

30. новембра 1806 године / подиже / ову плочу / Пе
1 Краљ Србије 15. августа 1910. године. « Споменик

на њу је тим поводом стављена спомен плоча са војводи

извели Ђура Боришић и Стеван Бога, који су своја име

ним попрсјем и одговарајућим натписом. 54 Споменик на

на уклесали у горњем делу постамента споменика.

гробу Васе Чарапића подигао је краљ Петар

1 Карађор

ђевић 191055 (сл. 8). Био је то закаснели оцјек прославе
Ме.морuјално lробље ослобоgum~u.ма БеОlраgа

стогодишњице Првог устанка, коју је династичка пропа

ганда Карађорђевића веома свечано обележила. Око
I'роба је уздигнут низак сокл, на који је постављена ка

Имена осталих погинулих бораца нису у потпуности по

м ена плоча. Све три слободне стране гроба су ограђене

зната, мада су била предмет истраживања током целог

оградом од ливеног гвожђа. На задњој страни се уздиже

XIX века . 57 У сећању су сачувана само имена неколицине:

с поменик прислоњен уз зид храма . Састоји се од право

обер кнеза Јефте Кисовића из Обрежа, сеиз кнез а Симе,

YI'aoHor постоља на

који је постављена плоча изведена у

Николе Стамболије, Драгића Стевановића, Петра Срем

облику обелиска , односно пирамиде , поз натог симбола

ца, Томе Бистодерца, Драгутина Милутиновића, Лукића

печности. 56 На горњем делу обелиска је уклесан крст.

из Доњих Недељица I(ОД Лоз нице и извесног Карловали

Ис лод њега је рељеф на коме су прика за ни укрштени

је . То не з начи да ј е жртва ових анонимних националних

пиштољ и јатаган, уплетени у покидани ланац. Симбо

хероја за борављена . Они се, заједно са војводом Васом

ЈIИ Iна порука је сасвим јасна. Крст указује на веру и

Чарапићем, уводе у колективну националну меморију.

воскрсење, а оружје уплетено у покидани ланац на борбу

Међутим , механи з ми љиховог меморисаља нису били

()слобођење. Испод рељефа је уклесан текст : »Васи

истоветни. Остали борци су погребени у »засебном гроб-

.u
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љу« н а Врачару, на падинама Мокролушког потока. 58 У

оваква гробља , протумачена као колективни национа Ј I 

то време, како показују стари описи и планови вароши,

ни меморијални белези , постајала све популарнија. Вр 

у Београду су постојала два ОПlll'га православна гроб

хунац су доживела у ослободилачким ратовима , вође 

ља. 5 9 Једно око старе Саборне цркве, на коме су сахра

ним током последњих деценија

њени неки од хероја Првог устанка. Друго православно

ХХ века, када се подижу бројна војничка спомен гробља

гробље се налазило нешто даље од Горње српске вароши.

и костурнице. 64

XIX

и првих деценија

Пр'остор Врачара у време Првог устанка још увек није

У време Првог устанка, војничка гробља су још ув ек

био насељен. Ту су се углавном простирала необрађена

била новост чији је смисао у реторици националне педа

поља или баште и виногради становника вароши.

гогије тек требало уобличити. Трагање за решењем се

О сахрани погинулих приликом освајања Београда

заснивало на општепознатом механизму повезивања в е

нема писаних података. Изгледа да су погребени скром

ре и нације . Вера се национализује, а нација сакрализу

но и без помпе која је пратила сахрану војводе Васе Чара

је, што доводи до уобличавања патриотске религије која

пића. Археолошка истраживања су показала да су пали

истиче и свој култ мртвих. Насилна смрт се оправдава и

устаници сахрањени без оружја и сандука, у појединач

велича, ако произлази из жртве за отаџбину. Она заслу

ним гробовима ископаним без правилног поретка. БО Но

жује посебан статус , сличан ономе који је пре тога даван

воформирано засебно гробље је одмах добило мемора

само онима који су страдали за веру. Мученици за отаџ

тивни карактер, тако да се на њему више није сахрањи

бину, као некада мученици за веру, стичу посебан стату с

вало . Чак су У зун Мирко Апостоловић и Конда Буљубаша,

у смрти, који се обележава сахрањивањем на издвојеним

хероји борбе за Београд, сахрањени на општем Старом

гробљима. Проливањем свете крви националних херој а

палилулском гробљу. Њихови гробови су се налазили на

сакрализује се национално тле, а гробови хероја постају

узвишици, изнад олтарског дела храма Светог Марка,

меморијални белези њихове жртве и добијају важну уло

која се сматрала најлепшим делом гробља. б ! Идеја о по

гу у симболизму националне топографије. Уобличавање

себном меморијалном гробљу устаника, погинулих у

меморијалног гробља ослободиоцима Београда произ

борби за освајање Београда, била је одраз нових схвата

лазило је из таквих схватања. Националне идеје су у то

ња. Посебна гробља, намењена погребу оних који су

време још увек исказиване кроз традиционалне верске

преминули насилном смрћу, постојала су и раније. Ме

форме. Због тога национални карактер меморијала није

ђутим, била су то табуирана места на којима су сахрањи

посебно исказан , као што ће то бити на каснијим гр06-

вани они које »није ваљало« сахрањивати на општим

љима истоветне намене. Надгробни камени белези нису

гробљима . б2 Меморијална војничка гробља, као посебна

подигнути залагањем заједнице, него трудом породица

врста сакрализованог патриотског простора, прихватају

погинулих. И меморативни записи о погинулим још увек

се у српској средини за време Првог устанка, када се

имају приватни карактер, мада се они убрзо по погибији

мења и однос према смрти оних који су пали у борби за

уводе у колективну свест као бесмртни национални херо

слободу. Гробови палих хероја постају обавезујући бе

ји. Лазар Арсенијевић-Баталака, учесник Првог српског

лези заједничког сећања и укључују се у најужи круг

устанка, записао је неколико деценија касније: »Гробо 

симболографије националног идентитета. У изјави ста

ви ових незаборављених хероја српских, и дан данашњи

новника Власотинаца и околине у којој образлажу свој

расејани овде онде по Врачару увиђају се. Камење више

српски национални идентитет, објављеној у Срuским но

главно, којим су гробови ови још онога времена, фами

винама

се: »Ако ко хоће доказа

лијама погибших испобележавани, зарасло је у махови

за ово, наћи ће га у нашим обичајима, у нашој ношњи,

ну«.б5 Одлука да се погинули војници сахране заједно на

старим и новим задужбинама а по најпре у језику којим

посебном гробљу није, међутим, имала приватни карак

говоримо. А да нам је вазда било најсветлије аманетно

тер. Сачувано је тринаест надгробних белега, изведених

предање, да се са нашом браћом сајединимо и ослободи

у облику усадних плоча и крстова, који се не разликују од

мо, сведоче нам преко

гробова на Дрвенима, где на

сличних белега тог времена постављаних на оближњим

ши дедови у прво доба ослобођења Србије изгибоше у

општим гробљима бб (сл. 9). Само се на гробу Драгутина

жељи, да се брат с братом ослободи и уједини .« Слично

Милутиновића налази делимично сачувани запис, али

12.

априла

1878, истиче

400

гробље постојало је и у близини Београда, а налазило се

он нема патриотски, него традиционални есхатолошки

на данашњем Бановом брду. Сретен Л. Поповић наводи

карактер.

како му је Матија Бан казивао да је на свом имању на

Избор места на које је гробље постављено произлазио

шао »више гробова са крстовима и без њих, и без гробних

је из стицаја историјских околности. На овом месту се,

натписа«, а затим додаје како »сељаци у околни причају

изгледа , налазио Карађорђев логор приликом борби за

да су то гробови јунака у рату падших«.БЗ Временом су

освајање Београда. О томе сведочи Петар Јокић, један од
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Наglробни белези uалих у борби за ослобођење БеОlраgа, око

1807.

учесника догађаја , који у својим сећањима казује следеће:

ње сећања на покојнике. 69 Нужно је напоменути да је

» Господар се смести баш до пута београдскога , где је сад

стари Крагујевачки пут био један од најважнијих путева

Сгюменик«.67 Врачарски плато био је веома повољан за

у Србији. Водио је преко Петровца, Чумића, Жабара,

подизање логора. Пружао је добар поглед на Београд, а

Белосавца, Милатковца, Кораћице, Неменикуће, Сопота,

самје био заклоњен остацима Лаудоновог шанца. Током

Раље, Трешње, Рипња, Чаршије под Авалом, Дугог Поља,

битке су рањени и погинули до ношени у логор, па су

Раковице и Торлака , низ Врачар на поток Мокри Луг, а

преминули ту и сахрањени. Избор места ипак није био

одатле кроз Шанац у Београд. Традиционална форма

лишен симболике. Врачар је већ у време турске влада ви

гробова није потирала чињеницу да је гробље установ

ЈЈ е, од копања Лаудоновог шанца, сматран српским то

љено као меморијал са јасним идеолошким з начењем,

ПОСОМ вез аним за борбе око освајања града. У том га

заснованим на идеји о утврђивању новог поретка и ње

С МJ.-Iслу помиње Доситеј Обрадовић, у песми спеваној

гове институционали за ције на култу мученика слободе.

П ОЈ~ОДОМ избијања устанка. Он се са истим з начењем

Чување меморијала и сећања на и з гинуле било је више

о п ва и у песми коју је Милисав из Ваљева спевао пово

патриотска, него верска обавеза на коју се током

)~0JV( освајања Београда 1806.68 С друге стране, постав

ка непрестано указује. 3а пушта ње гробља се често оштро

ЈЫIЈ-ъе меморативних обележја на узвишење, поред пута

критикује, али се наглашнвн и брига око њеГОВОЈ' одржа

и lI отока, било је део народног наслеђа вез аног за чува-

вања и украшавања.
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СЙО.м.еIlUК ослобо,qum~u.ма БеОlра,qа

и з гинулих У тим борбам а. Од раз таквих схватања се уоча 
ва већ почетком претходне децениј е , ((ада Јован Сте:јиll

Трудом кнеза Александра Карађорђевића гробље се

у београдској ГолуБULџt објављуј е те кст о Ла м артино во м

уређуј е

тумачењу нишке Ћеле - куле као српског национал 11 0 1'

(сл.

1848, а у његовом се средишту подиже споменик
] Оа, 1ОЬ). Био је то један од првих националних спо

споменика. 74 Убрзо потом, у Друштву српске словесности

меника подигнутих у Београду, а који је за то време имао

дола з и до органи зованог рада на истори з овању наЦИOI-IaЛ 

монументалну висину од пет и по метара.1 Идеја о ње

не идеје, посредством меморијала и з времена устанка .

говом подиз ању није била нова. Она је пре тога у европ

Јанко Шафарикје,

ским оквирима била добро позната, а није остала страна

Министарству просвете у коме доноси описе шанчева на

ни у српској средини. Међу Србима који су живели у

Мишару, Равњу, Лоз ници и Крупњу.75 Истим се ПОСЈЈОМ

0

28.

септембра Ј

846, поднео

извештај

Хабзбуршкој монархији већ се, крајем ХУIII и током пр

бавио и Исидор Стојановић, професор опште историј е у

вих деценија

Лицеуму, који је намеравао да напише биографије херој а

XIX века , јављају иницијативе за подизање

јавних споменика, али су оне углавном везиване за хе

Првог устанка, а пре свега Карађорђа. Он путује Срби

роје духа. Иницијативе за подиз ање споменика у славу

јом ради прикупљања подата ка , једно време з аједно с а

херој а, погинулих у некој од битака, скоро да и није би

Јанком Шафариком . У писму упућеном кнезу Алексан 

ло све до револуционарне

дру Карађорђевићу,

1848, што је

свакако произла 

25.

септембра

1846, он истиче да

му

зило и з положаја Срба у вишенационалној Хабзбуршкој

још увек недостају подаци о борбама з а освајање Беогр а 

монархији и њиховој специфичној свести која није под

да .1 б Интересовање које је з а меморијале Првог устанка

разумевала борбу за национално ослобођење. Услови за

пока з ивала млада патриотска наука, међутим , није пра

поди зање споменика херојима палим у борби за нацио

тила стварна брига око њиховог чувања . На овај проБЈЈем

нално ослобођење, такозваних ратних споменика, сазре

скреће пажњу и прота Матеја Ненадовић у писму упу'ће 

вају знатно раније међу Србима који су живели у Отоман

ном Друштву српске словесности, 26. марта 1851.77 Он

ској империји.

шанчеве из доба устанака тумачи као славне топосе ]-Ia-

71

До подизања првих ратних споменика

долаз и касније, тек када су то омогућиле историјске окол

ционалне меморије, и сматра да је неопходно да друштво

ности. Одмах по стицању аутономије, добијене хатише

поведе бригу око њиховог чувања . Сличних иницијати

рифом из

ва , вез аних за систематско чување гробова националних

1830, кнез Милош Обреновић је у селу Велике

хероја из времена устанка , још увек није било .

Сугубине, недалеко од Рековца, подигао споменик Левча

нима изгинулим у борби са Турцима 1815.12 Током неко

Обнова гробља и подизање споменика ослободиоци 

лико наредних деценија, међутим, број ратних споменика

ма Београда

се није повећавао. Исто је било и са другим типовима

односа према ратним националним меморијалима . Спо 

1848.

наговестило је прекретницу у ра звоју

националних споменика . Разлози за то су били више

меникје сазидан од порозногтесаника, а обложен је веш

струки, културни, економски ,

тачким каменом . На средини узвишене квадратне основе,

верски, па и политички .

Потребу за националним споменицима уочавала је по

са благо искошеним горњим ивицама, уздиже се право

литичка елита и малобројни круг интелектуалаца који

угано тело споменика. На њега су са све четири стране по

су уобличавали и пропагирали националне идеје. Они

стављене мермерне плоче са уклесаним натписом који те

покрећу иницијативу за подизање споменика ради моби

че континуирано: » Александеръ Карађорђевићъ Србскiи

лисања народних маса око националне идеје, али је од

1848

зив био слаб . Прихватању споменика, посебно оних фи

изгинувшимъ 1806 године подиже споменикъовди« .1 8 У

у славу и честъ Србъюнацима за отечество храбро

гуралних, супротстављала се и православна традиција .

горњем делу су, на сва четири угла, правоугаони испусти

Против подизања споменика била је и Порта, којој је

на којима се налази грб Србије. 79 На врху споменика је

Кнежеви на још увек била подређена . Сплет утицаја

крст постављен на повишену степенасту стопу . На крст

свих ових околности довели су до неуспеха прве иници

је , са предње и задње стране, уклесана

је су око тога вођене показују да је средином

XIX

1806.

година.

Форма споменика већ на први поглед показује да је

јативе за подизање споменика Карађорђу. Полемике ко 

века у

изведен из традиције јавних верских споменика, подиз а

Кнежевини идеја о националним споменицима била већ

них у преднационалном периоду, који су најчешће има

веома развијена. Међутим, преовладавало је мишљење да

ли облик крста. О оваквим споменицима из средњег ве

праве споменике националне славе отелотворују старе

ка у српској средини је сачувано мало података , а нису

манастирске цркве и други материјални остаци прошло

чешћи ни они из времена турске владавине. 8О Међутим ,

сти.

У том слислу и меморија на устанке са почетка ве

током ХУН! века у јурисдикционим областима Карло

ка чувана је посредством шанчева на којима су се води

вачке митрополије подиже се велики број веома репре

ле знамените битке, као и посредством гробова хероја

зентативнихјавних верских споменика. 81 Постоља раних

73
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Сл. 10а. СЙо.меltик йаЛ~Uvt

за ослобоf)ење БеОlРС1.9а,

1848.

споменика имала су развијене барокне форме, али већ

окачене су иконе Свете Тројице, са једне и Светог Геор

крајем ХУН! века она под утицајем неокласицизма по

гија, са друге стране. Испод икона је постављен натпис:

стају строжа и правилнија. У први план се истиче крст

»Богу и људима, Глигорије Возаровић

кој и је на њих постављен . Илустративни примери су крс

Подизање крста, међутим, било је у београдској средини

1847.

на Врачару«.

тови у Сентандреји , Осијеку, Вуковару, Новом Саду, Зе

новост коју су забележиле и Новине Србске, зва нично

муну и Панчеву, који су били познати Србима јужно од

гласило Кнежевине . У подужем тексту, објављеном

СаБе и Дунава. Од посебног је з начаја крст изведен на пан

марта исте године, на крају је истакнуто: »Слава буди

18.

ч евачкој Великој пиј а ци , крајем ј 804. и почетком 1805.82

милостивом Богу, који нас је сподобио, да овај пресве

Крст је подигнут залагањем проте Андреје Арсенијевића

тли знак спасителне вере наше у слободном пољу близу

кој и је одржа вао присне везе са Карађорђем и устаници

Београда гледати можемо. Дао би Бог да се обичај овај,

ма_ После хатишерифа из

на раскршћима у пољу и на среди вероши наших крсто

1830.

стекли су се услови за

110) изање оваквих обележја и у Београду. Један од првих

ве украшене, дизати, нашим људима омили! Част и хва

београдских јавних споменика је крст који је Глигорије

ла г. Возаровићу који је први примером претходио ... «.84

Во· аровић подигао на својој њиви, на Врачару 1847.83

И з текста се види да је Возаров крст већ у време 110диз а

Iюменикј е био веома ск роман. На обичан дрвени крст

ња схватан као симбол не само верске, него и н а ционал-

20
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1806.

не слободе. У том смислу он ј е био верско -национални

ровом крсту, није могуће подвући разлику и з међу њих овс

споменик. Предање везано за Возаров крст је још више

верске и националне намене. 86 Она се сажимала у идеји

истицало овакво тумачење. Веровало се да је на истом

о националној борби за веру и отаџбину, »за крст чаСНIi1 и

месту постојао дрвени крст веl1 у време турске владави

слободу ЗЈta'Пlу«.87 Било је то опште место чиј и су се ко 

не, а да је обележавао место на коме су дочекивани хо

рени нала з или у усменој народној поезији, које је често

дочасници са повратка из Палестине и других светих

истицано на националним симболима, као и у свечаЮ'IМ

места. Воз аровићје обновио крст мислећи да он обележа

патриотским беседама. Крст је, поред идеје о победи, на

ва место на коме су спаљене мошти Светог Саве. Током

националним, као и на старијим верским споменицима

прве половине

исказивао идеју о жртвовању за опште интересе.

XIX

века, српски светитељи су тумачени

као историјски национални хероји, паје обнављање крста

Поред везаности за облике јавних верских спомени

ка, на споменику ослободиоцима Београда

као меморијала Светог Саве дало овом белегу значај на

ционалног споменика.

85

1806.

уочаl3<1

се јасна формална разлика. Она је исказана кроз субор

Преузимање традиционалне форме верских споме

динацију основних симболичних елемената спомеIШЕа ,

ника за потребе ратних споменика било је сасвим очеки

На верским споменицима крст је главни симболични еле

вано и логично, с обзиром на чврсто прожимање верског

менат и обично је већи од постамента на који се поставља.

и националног идентитета. Вез а се наставља до дубоко у

На споменику ослободиоцима Београда постоље постаје

ХХ век, тако да на неким споменицима , као и на Воза-

главни симболични елемент. Својом величином з натно

Сл. 10Ь. Сuоменик Uалu.м за ослобођење БеОlраgа,

1848.
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надмашује крст који је на њега постављен. Могућу диле

градски парк, али до реализације подухвата није дошло

му о типу, намени и смислу споменика разрешава мемо

због финансијских разлога. 9З Ипак, простор око споме

ријали текст уклесан на каменим плочама. Уместо вер

ника је већ тада уређен с намером да се у идеолошком

ских формулација, исписиваних на надгробним белезим а

смислу добије обједињујућа политичко-уметничка цели

погинулих хероја , на ратном споменику је уклесан текст

на ,

у коме се славе хероји

politisches Gesamstkunstwerk.

По смени династија и

» Србјунаци «, који су жртвовали

поновном доласку на власт кнеза Милоша Обреновића ,

живот за отаџбину. Тиме је стари хришћански смисао

гробље, заједно са спомеником , привремено губи значај

жртвовања

који је имало за време претходне владавине. 94 Владислав

за

веру

-

протумачен

у светлости

световног

жртвовања за националне идеје. Уочљиво је да се на

Карић у својој књизи о Србији, објављеној

1887, наводи:

споменику не помињу имена погинулих, као што је то

»На јужној страни Врачара, лево од крагујевачкога др у

постало уобичајено на каснијим ратним спомен-гробљи

ма, сахрањени су они српски ратници, што изгибоше у

ма и костурницама. Изостали су чак и хероји чија су

јуришу на Београд

имена била позната. Тиме се меморијал ослободиоцима

нут овим јунацима пре неколико десетина година, бестид

30. Новембра 1806.

Споменик, подиг

приближава типу ратних споменика по

ном немарношћу данас је грдно запуштен«.9S Уз помен о

дизаним у част анонимних хероја, незнаних јунака, ко

споменику репродукован је и његов изглед, израђен пре

јима се отелотворује идеја о нацији као колективном хе

ма цртежу Владислава Тителбаха из

роју. 88 Био је то важан елеменат у интегрисању нације и

цртежу се види главни пут који води ка споменику, по

Београда

1806.

1885

(сл.

11).

На

ред кога је засађен дрворед младих стабала. Био је то је

њеног мобилисања за ослободилачке ратове.

Идеје за подизање сличних споменика јављају се

дан од првих дрвореда у Београду.

управо у то време и у Српском војводству, И то непосред

Краљ Александар Обреновићје убрзо по ступању на

но након револуционарне

престо, у фебруару

ничном

1848. У Србским новинама, зва
гласилу Кнежевине, 2. децембра 1850, објављен

ди. Том приликом простор је озелењен багремовим мла

је чланак Србски мученици, потписан иницијалима С. з.89

дицама, преостали надгробни споменици су постављени

Из чланка се види да су у Војводини , током борби

1889, дао да се запуштено гробље сре

1848,

у ред, а споменик је обновљен и ограђен металном огра

подизана гробља на којима су сахрањиване кости »срп

дом. 96 Поводом тога, на предњој страни постоља споме

ских незнаних јунака мученика«. Као један од примера

ника уграђена је мермерна плоча , на коју је уклесано:

наводи се гробље на башаидском пољу. Аутор затим на

» Обнови се за владе Александра

води да таквих гробаља са костима незнаних ј унака има

Феликс Каниц у свом опису Београда, након описа места

још много, а затим истиче: » Ради тога као

спаљивања моштију Светог Саве и планова за подизање

Hapogy треба
нам дићи едан народни споменик за све uapogHe мученике.

Споменик нека буде опет велим

Обреновића

1889.«

монументалне катедралне цркве на том месту, наводи:

>могила< .

» Кроз оближњу Небојшину улицу стиже се до споменика

На споменик нек' збира сав народ. Споменик оваковиј не

који је >Александар Карађорђевић, српски кнез, подигао

ка буде у нашем главном народном месту

1848. у славу српских јунака који су 1806. јуначком

-

словенски

1

-

-

а то е ваљда

Новиј-Сад« . На истим идејним основама, подигнуто је
кас није неколико споменика који се од краја

смр

ћу пали за отаџбину <; споменик је краљ Александар

XIX века до

Обреновић

V 1889.

реновирао и око њега подигао багре

идеалног национал

МО ву шумицу, коју становници околних кућа радо посе

ног војника, честог и на ратним меморијалима других

ћују и која својим хладом покрива гробове и старе каме

пуњавају ликом анонимног хероја

европских средина.

9О

-

Најмонументалнији међу њима је

споменик браниоцима Београда

не крстове ратника који су се овде са својим дрвеним то

повима борили против тучаних! « .97 Овим подух ватом

1914-1915, подигнут на

београдском Новом гробљу.91

старо гробље је коначно претворено у меморијални
парк, о чему сведочи и илустрација објављена у Каницо
вој књизи (сл.

Ме..морuјаЛJiU иарк ослобоguоцима БеОlраgа

12).

Подухват је у извесној мери био мотивисан потре
бом за уређењем врачарског кварта који, према Каницо

ТОКОМ

1848, у време

подизања споменика, јавља се прва

вом сведочењу, прераста у један од елитних делова гра

иницијатива да се гробље и шири простор око њега пре

да. У том контексту није на одмет поменути да се у то

творе у парк. Била је то нова врста јавних простора, чак

време јављају први захтеви за измештање старог Пали

и у европским оквирима, које у урбану структуру уводи

лулског гробља, смештеног поред цркве Светог Марка. 98

l 'IЖђанска идеологија слободног времена. 92 Иницијати

УоБЛИСlавање меморијалног парка, с друге стране , има

ВУ ј е покренуло Попечитељство финансија и дало да се

ло је вишеструко идеолошко значење . Обнављањем спо

и Р2ДИ план парка. Требало је да то буде први јавни бео-

меника млади краљ Александар Обреновић везује своју
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Сл.

11.

1806.

Влаguслав Тuшелбах,

Сиом.еник: Uалим. за ослобођење Бео[раgа,
Илусшрсщија у к:њизи В. Карића Србија, Бео[раg

Сл.

12.

1887.

Фелик:с Каmщ, Сиом.еник: Uалим.

за ослобођење Бео[раgа, Илусшраццја у к:њизu
Ф. Каница

Das Konigreicl1 Serbien,

Лајuци[

1904.

династију за један од важних београдских националних

старог гробља ослободиоцима Београда у меморијални

топоса, који је пре тога био идеолошко упориште дина

парк, са спомеником у средини. 3асађивање дрвећа, про

стичке митологије Карађорђевића. Био је то добро по

сецање стаза и постављање клупа ука з ивало је на идеју

знати механизам умножавања тумачења прошлости, ко

о уређеној националној држави. У то време , меморијал

ји је често примењиван на јавне националне споменике. 99

ни парк ослободилаца Београда

Претварање гробља у артифицирани меморијални парк

део града и једна од његових знаменитости . Помиње се и

указивало је и на општу промену односа према природи,

у првом туристичком водичу кроз Београд, који су Ђор

која се све више сагледава у светлости националне иде

ђе Бугарски и Петар Хајдуковић објавили

је .

1806.

постаје саставни

1896.

Том је

Важну улогу добила је природа и у уобличавању

приликом меморијал назван »Карађорђевића споменик« ,

националних меморијала, а она ће се задржати и у пото

што указује да је он и у то време задржао стару везу са

њим временима. ЈОЈ Већ у време покретања акције за

овом династијом. 103 Милан Миличевић, у опису старих

подизање споменика кнезу Михаилу Обреновићу, била

знаменитих места Београда, наводи: »Излазећи из Бео

су однегована два различита схватања у националном

града друмом Крагујевачким, кад се прође Лаудонов

ЈОО

тумачењу природе . ЈО2 Један је почивао на идеалу аутен

шанац и обори се ка потоку Мокром Лугу, на лево се ви

тичне природе која је повезивана са аутентичним народ

ди мали парк с неколико гробова и у средини Споменик.

ним карактером. Друго схватање заснивало се на идеалу

Тај споменик први пут је подигао

обрађене природе као одразу организоване државе, засно

јунацима који су пали при

ване на поретку. Оба схватања примењују се на мемори

бра

јале. у тој светлости нужно је сагледавати и преуређење

дар
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1848 . кнез Александар
освајању Београда 29. новем

1806, а после је тај споменик обновио краљ Алексан
1. И куће око тога парка зову се » код Споменика«.ЈО4

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

Сл.

13.

/
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Саоменик uалим

за ослобоf)ење БеОlраgа,
раЗlлеgщща, око

1910.

На такав начин меморијални парк је убележен и на пла

ХХ века, а на њу је утиснут натпис » Карађорђев споме

ну Београда, који је географско одељење Генералштаба

ник«. Споменик је под истим насловом укључен и у мапу

и здало 1897. Ј os

националних знаменитости краљевине Југославије, коју

Током

1903 . и 1904, У време припрема

је Милан Арсић-Даскало извео 1935.108

за прославља

ње јубилеја стоте годишњице од подизања Првог устан

Друштво је након Првог светског рата, када је аустриј

ка, планирано је регулисање и проширивање меморијал

ска војска уништила Карађорђев споменик на Калемег

ног парка. У радовима се, међутим, није далеко одмакло.

дану, Ј09 покренуло иницијативу з а подизање новог спо

у једном опису из

1906, за

овај простор се наводи: »При

меника вожду Првог српског устанка, који је планирало

освајању Београда пало је око педесет српских јунака, и

да постави у спомен-парку. Цео подухват је предводио

сви они су сахрањени на врачарској падини, према Мо

патријарх Варнава Дожиli . У то време парк је променио

кролушком Потоку, где им је, касније, кнез Александар

име. Уместо ранијег на з ива Вождовачки парк, он почи

Ка рађорђевић подигао скроман споменик, а где је сада

ње да се зове Карађорђев парк . ЈЈ О И само удружење про

велика општинска гради на, намењена з а походњу и ужи

менило је на з ив у ДРУUli11во за улеuuшвање Караf)орf)евОI

вање Београђанима онога краја, којима је Калемегдан

аарка . До поди за ња новог меморијала Карађорђу, ипак

далеко.« Ј 06 Спровођење радова за почело је интензивни

није дошло, ЈЈЈ па је у парк постављен један други наци

је тек

1907, када је основано Друиtшво за улеULUавање Ка

онални ратнички споменик. Реч је о популарном Треће 

рађ0рђевuћа саоменика, аарка и околине. Ј07 Друштво је

позивцу, којег је Министарство војске наручило од ваја 

деловало под патронатом краља Петра

ра Стаменка Ђурђевиliа

1 Карађорђевића

и з граду која се налазила у Небојшиној улици број

1914,

планирајући да га поста

ви на чесму посвећену трећепозивцима на БулбулдеруlЈ2

који је био и његов први приложник. Имало је свој статут

(сл.

39.

Трудом друштва прво је нивелисано земљиште, направ

14).

Из бијање Првог светског рата је омело и з вође

ње, а потом се од ове намере одустало. Споменик је ко

љене су стазе и посађена трава, а затим су з асађене ли

начно постављен у

пе, кестенови и украсно шибље. Уз ивицу парка је по 

29.

стављена жива ограда, а око споменика су заса ђене тује .

простора проширен у место меморисања свих бораца за

у , · орњем делу парка и з ведено је вештачко уз вишење на

отаџбину . Постоље споменика је и з ведено од рустично

јула

] 923.

Kapa ljopljeB

парк и свечано откривен

Тиме ј е изворни меморијални карактер

које је постављен кружни павиљон од необраlјеног дрве

обрађених камених БЈ IOко ва ГIOслапших у пирамидалном

та. Новоуређени парк, са спомеником у средини, види се

облику, а иска зуј е и)\еју о са крали з ованом патриотском

и 11 а ј ед ној ра з гледници и з збирке Музеја града БеО I'ра 

камењу свете срп с кс : ! с мље. Ова идеја била је опште ме

) «.1 (сл.

сто патриотског говuра. С ре li е се и опусу Ђуре Јакшића,

13).

Настала је, вероватно, крајем прве деценије
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1806.

шена је и трећа реконструкција, п о кре нута поводом п])() 
слављања јубиларне двестагодишњице Првог СРПС)(Q I'

устанка. ЈЈ4

Сао.мен

gaH

ослобоguоцu.ма БеО lраgа

Да би се сећање на битку за Београд и њене изгинуле :хе

роје сачувало, било је неопходно увођење меморијаШ-IOI '
ритуала, чијим би се понављањем колективна свест )-I е

престано освежавала. Потреба за оваквим типом нацио 
налних свечаности, које се у европским оквирима уста
новљавају у време Француске револуције, указала се међу
Србима већ за време Првог устанка, а потом је све виш е

развијана. ЈЈ5 Био је то сложен процес који се завршио
тек за време прославе петстогодишњице Косовске битке ,
која је падала

1889,

када је Видовдан проглашен за ЗБа

нични дан помена на ратнике пале у отаџбинским рато
вима. Тим поводом краљ Александар Обреновић, на пред
лог Министарског савета, издао је проглас: »Да се по
мен у ратовима за веру и отаџбину изгинулим српским

борцима, који је до сада по свим отачаственим црквама
и манастирима чињен прве суботе после

22.

фебруара,

од сад држи 15. Јуна сваке године«.ЈЈ6 У почетку су ри
туали, организовани у част трагично преминулих хероја

нације, имали наглашену традиционалну форму засно
вану на хришћанском наслеђу и његовим механизмима
меморисања. Таква су била и прва сећања на погинуле у

Сл.

14.

Сшаменко Ђурђевић,

Споменик шрећепозивцима,

борбама за освајање Београда од Турака

1914. [ogUHa

1806.

Учеље

православне цркве о молитвама за ново представљене на

лaгaлo је да се трећег, деветог, четрнаестог и на дан го
дишњице по упокојењу палих бораца одрже уобичајени

који у песми Ошаџбина искликује: »А камен овај, к'о пи

помени. Ј17 ОВО су били општи верски обреди . Међутим,

рамида

већ током одржавања годишњег помена долази до њего

/

Што се из праха диже у небо

/

Костију кршних

то је гомила/ Што су у борби против душмана/ Дедови

вог повезивања са једном новом формом свечаности

твоји вољно слагали.« Са постоља се уздиже фигура

прослављањем годишњица. ЈЈ8

Трећепозивца, заснована на идеји о анонимном војнику

-

Штури писани извори показују да је на дан Светог

као отелотворењу националне војске. ЈЈ3 У том смислу

Андрије

он се може схватити као национална симболична фигу

града, али се у њима помиње само један, и то световни

ра. На предњој страни постоља је камена плоча са укле

сегмент свечаности. Из извештаја барона Симбшена, са

1807.

прослављена годишњица освајања Бео

саним натписом: »Својим храбро изгинулим друговима

чуваног у бечким архивима, наводи се да се тога дана у

Варовница-Београд

трећепозивци VП П. П.

Београду пило за срећу Карађорђа, француског цара На

Нар. војске.« Овакав тип ратних меморијала појављује

полеона и руског цара Александра. 119 Била је то спонтана

се у програму српских националних споменика већ то

улична народна свечаност, чији програм није био уна

ком последњих деценија

пред одређен. Ј2О Свечаност је обухватала и обредни вер

- 1914-15

XIX

века, а потом је много пу

ски сегмент, коме писани извори не посвећују посебну

та поновљен.

Током наредних деценија, парк је украшен сајош два
споменика. Споменик Ламартину је постављен

пажњу. Наиме, основно поштовање хришћанских пра

а

вила налагало је да се тога дана у цркви одржи богослу

Споменик интернационалним бригадама формираним у

жење, да се на њему искаже захвалност светом Андрији,

Шпанији

Након Другог светског рата извршен е су

заштитнику Србије, као и да се помену борци пали годи

две реконструкције парка, а у току писања овог рада завр-

ну дана раније у борбама за ослобођење Београда. Иста

1950.

1933,
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правила су налагала да се на њиховим гробовима одржи

историјска типологија догађаја који су један другом ули

уобичајени годишњи помен. Помену су присуствовали

вали симболичну снагу. Исти механизам био је веома

родбина и пријатељи погинулих. Да лије већ том прили

погодно мнемотехничко средство за политичку инстру

ком држан свечани патриотски говор, није познато. Не

ментализацију историје. 125 Повезивање новог национал

зависно од тога, прослава годишњице ослобођења Бео

ног празника са старијим верским празником, с друге

града на Светог Андрију

1807.

била је уобличена као на

стране, знатно је доприносило његовом прихватању у

родна свечаност која је имала јасан национално-верски

ширим социјалним слојевима. ]26 Ни мало случајно и

карактер. Пракса обележавања овог дана се наставила

кнез Александар Карађорђевић је свргнут са власти од

све до слома Првог устанка, о чему сведочи Лазар Арсе

луком Светоандрејске скупштине. По другом доласку

нијевић Баталака. Он у својим успоменама наводи да су

династије Обреновић на власт, спомен-дан ослобођења

устаници »за све време тадашњег владања торжествено

Београда засењује један други национално-династички

и општенатодно светковали« светога Андрију обележа

празник

вајући сећање на освајање Београда. ]2] Свечаност је ре

гог устанка у Такову 1815.127 Када је законом од 10. авгу

довним годишњим понављањем прерасла у национално

ста

верски празник. Обухватала је два елемента, световни и

престало је званично празновање дана Светог Андрије у

верски, од којих је сваки за себе представљао новост у

Кнежевини. Београдска општина, међутим, постојано је

-

1878.

Цвети, којима је прослављано подизање Дру

за нови државни празник проглашен

20.

јуни,

српској средини . Прослављање годишњица национал

и даље на Светог Андрију прослављала ослобођење Бе

них догађаја, па ни знаменитих битака, није било при

ограда

хваћено у претходном периоду. Ни обележавање посеб

гинуле.

1806, у чијем оквиру је обележавала помен на по

Педесетогодишњица битке за Београд падала је

них помена преминулим по истеку године дана од њихо

30.

ве смрти, није било уобичајено у српској цркви. Помен на

новембра

њих укључивао се у опште годишње помене за све упо

кнез Александар Карађорђевић. Међутим, јубилеј је про

којене одржаване на дан Васељенских задушних субота.

слављен тек нешто свечаније. ]28 Прослава је задржала

Увођење празновања спомен

1856,

у време када се на челу државе налазио

дана ослобођења Београ

уобичајену двојну структуру годишњих прослављања пра

да од Турака био је, дакле, зачетак посебног помињања

зника, који су обухватали верске и световне елементе. У

палих у борбама за отаџбину.

кратком, званичном извештај у о просл ави, објављеном у

-

Након слома Првог устанка, овај спомен-дан је на

Србск:им новинама, службеном гласилу Кнежевине, више

кратко време заборављан, али се поново званично про

пажње је посвећено богослужењу у београдском Сабор

славља већ за време прве владавине кнеза Милоша Обре

ном

новића и његових синова. Знатног удела у прослави овог

Кнежев пријем у двору је само поменут, док је помен на

храму

и

народном

слављу

на

градским

улицама.

спомен-дана имала је и Београдска општина, посебно

меморијалном гробљу изостављен . ] 29 У извештају се на

након свог званичног оснивања 1838. ]22 Стјепан Мајра

води да је »величина« долазећег »народног празника« на

I-ювић у свом рукопису БеОlраg и њеlова сшраgања, наста

jaBљeHa већ у сутон претходног дана звоњавом звона бео

лом око

градских цркви, и паљбом топова са Врачара. Исто се

1840,

наводи да Београђани »овај дан (по ста

ром дневнику дан Св. Андреј е) кано дан предобијенога

поновило и на сам празник, рано у з ору . Већ само пове

Београда особитом свечаношћу славе«. ]23 На уздизање

зивање звона и топова симболично је указивало на двој

зн ачаја празника утицала је и чињеница да је Београд
освојен

30.

ни карактер празника, његову верску и националну при

роду. У једном ранијем опису прославе истиче се да је

новембра (по старом календару), на дан све

тот апостола Андрије Првозваног. Због тога се сећање

паљба топова схватана »као о.цјек онога дана, кога спо

на освајање Београда, већ приликом прославе првих го

мен славимо, који је такође освануо под паљбом топова

ДЈ;[шњица, чврсто везује за дан Светог Андрије. Из истих

и усклицима народне радости«. ]30 Свечаност је започе

разлога је

1830, по наређењу кнеза Милоша

ла богослужењем у Саборној цркви. Чинодејствовао је

Обреновића , на Ташмајдану прочитан Хатишериф ко

београдски митрополит Петар Јовановић, а помагали су

30.

новембра

јим је добијена аутономија. Ова два догађаја се потом

му два архимандрита , више свештеника и два ђакона.

п о везују и заједно уводе у празнични календар кнежеви

Служби је присуствовао кнез Александар Карађорђе

Србије. Пра з нику је потом додат и династички карак

вић, са кнегињом и малим кнежевићем. Више и ниже чи

lIe

те р. Кнез Петар, потоњи краљ,

1890.

године је, у знак

новништво било је обучено у униформе, а представници

сеl1ања на освајање Београда, уз ео празник овог апос'го

народа у свечана одела. Сви заједно су отелотворавали

Ј l а за своју крсну славу, напустивши стару славу Светог

идеју о националној монархијској држави. Њено место у

Климента , ] 24 а то се касније пренело и на његове потом

европској з аједници народа по'Гврl)ивали су присутни

Поклапањем датума стварала се својеврсна профана

и з асланици страних држава акредитовани у Београду,

I(e _
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конзул и Русије, Француске и Аустрије, праћени својим

ња било је и обнављање меморијала борцима палим э а

канцеларима. Богослужењу је присједињено благодаре

ослобођење Београда, изведено трудом краља Алекса 11 -

ње које се састојало од свечаног гta'гриотског говора

дра Обреновиl'lа

»0

1889.

Овај меморијал добија на знача.ју

отечествољубију«. Беседио је лично београдски митро

и приликом

полит Петар Јовановић. Он је у уводном делу беседе об

ност, организована за грађанство, постаје скромнија. Илу

јаснио у чему се састоји света љубав према отаџбини, а

стративан пример је јубиларна прослава стоте ГОДИШЊЈ'I

прославе спомен-дана, док народна

CBeL[a -

затим као пример навео Карађорђа, повезујући његово

це ослобођења Београда од Турака, која је падала

име са празником чији се јубилеј прослављао. По завр

Нај з начајнији прилог прослави јубилеја дала је Београд

шетку богослужења, у тренутку док су званич ни пред

ска општина. Ј35 Њенимје трудом град украшен венцима

1906.

ставници излазили из храма, војска постројена испред

и заставама, а места на којима су се некада налазиле ва

улаза испалила је почасну паљбу која је подржана то

рошке капије посебно су означена. Пре подне је одржа

повским плотунима. На меморијалном гробљу, на коме

на свечана комеморативна седница Општинског одбора,

се већ једну деценију налазио споменик који је подигао

на којој је пригодни свечани говор одржао Коста ГлаВЈ-I

кнез Александар Карађорђевић, одржан је помен пали

нић, председник општинског суда. 136 У говору је, поред

ма за ослобођење Београда. Исто је учињено и на гробу

осталога, истакао: » Ко може бити незахвалан онима, к()

Васе Чарапића у манастиру Раковици.

ји заложише главу своју у борби за слободу своме нар()

По завршетку богослужења у београдској Саборној

ду? И Београђани не могу бити незахвални оним нашим

цркви за почео је световни део прославе. Кнез Алексан

прецима, који су се нарочито одликовали у освајању Бе

дар Карађорђевић је приредио званични пријем у двору,

ограда од Турака. Још и раније је Београд нешто учини(),

на који су позване одабране званице. Ј 3 Ј Народна свеча

да сачува спомен овим јунацима: на гробљу, где леже

ност поводом празника организована је на улицама које

остаци оних устаника, који су пали при освајању Бео

су свечано украшене. Посебно су се истицале зграда Ли

града

цеја и кућа извесног Милосављевића. Прозори Лицеја,

један српски кнез, а обновио га је један српски краљ. Пет

како се наводи у Новин.ама србск:им, били су украшени

београдских улица назване су именима петорице људи,

осветљеним »направама «. Реч је о витражима са амбле

који се највише истакоше у борби: улица од некадашње

1806.

године, подигнут је споменик: подигао га је

матским пиктограмима, називаним у савременим изво

Сава-Капије до железничке станице Кара-Ђорђевом

рима »прозрак«, који се у то време често помињу у опи

улицом; улица од некадашње Стамбол-Капије, где је био

сима сличних јавних свечаности. Ј32 У дворишту Лицеја

рањен војвода Васа Чарапић, од Краљевог Трга, улицом

ученици су запалили бенгалску ватру. Омиљеност ових

Васе Чарапића ; улица од Краљевог Трга па до некадаш

светлосних ефеката у јавним свечаностима заснивала се

њег градског поља улицом Узун-Мирковом; улица која

на симболизму везаном за идеју поновног рађања и обно

везује Косовску с Македонском, улицом Кондином, и

ве златног доба. Ј33 На балкону Милосављевићеве куће је

улица, која везује Ратарску с Далматинском, Главашевом

истакнута осветљена патриотска парола »3а веру и отача

улицом«.137 Након свечане седнице служен је помен у

ство«. Град је на вече осветљен, а грађанство је увесеља

београдској Саборној цркви, а поподне су општински зва

вала војна музика. Организовање јавне уличне светкови

ничници отишли до меморијала на Врачару где је учи

не било је опште место прописане мобилизације народа

њен помен и преливање гробова. 138 Тим поводом споме

која је указивала на законску равноправност свих при

ник је украшен зеленилом и заставама, а испред њега је

падника нације као грађана националне државе. Учешће

стајала постројена почасна чета Седмог пука са војном

у јавним свечаностима сматрало се за допринос поједин

музиком.

ца националном добру. Присуство војске увеличавало је

сетпетогодишњица која је падала 1931.139 После Другог

значај народног празника, али је оно истовремено про

светског рата празник пада у заборав . Потискују га нови

слављало и саму војску као један од симбола нације. 134

меморијални празници. Ипак, званично је прослављена

Укидање Светог Андрије као званичног државног

празника

1878.

Нешто скромније обележена је стодваде

и јубиларна стоседамдесетпетогодишњица, мада у скла

ду са тада важећим идеолошким схватањима. 14О

променило је и начин његовог прослав

љања. Организовање меморијалног ритуала преузима
Београдска општина, а то се неће битније променити ни
након повратка династије Карађорђевића . Током послед

***

њих деценија ХIХ века, након многобројних ослободи

Меморијал борцима палим за ослобођење Београда од

лачких ратова, долази до пораста култа костију бораца

Турака

погинулих за отаџбину. У то време подиже се низ мемо

јављује у српској средини веома рано, на самом почетку

ријалних гробаља и споменика. Део тих општих схвата-

уобличавања националне свести. Већ

27
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освајања Београда од Турака, конституише се спомен-дан

»The

којим се прославља сећање на овај знаменити догађај.

смрти се уочавају већ у ренесанси , мада у то време још увек

Празник се у складу са схватањима патриотске религије

немају национални карактер: А.

уобличава као спој верских и националних елемената, а

L'amore della vita

укључивао је и помен погинулих у борбама за ослобође

3

ње града. И формирање посебног ратног гробља било је
рани одраз нових схватања везаних за национални култ

мртвих ратника, који се у потоњим временима све више

1848.

облик произилази из традиције јавних верских споменика,
мада је он већ сасвим јасно формулисан као национал
потом уобличава у меморијални спомен

-

престонице. Око њега се концентришу прославе годиш

б В. Карић, Србија, оиис земље, Hapoga и gржаве, Београд 1887,

561.

пао се у прослављање дана Светог Андрије, заштитника

Србије, који је једно време био званични народни праз
ник Кнежевине. И поред тога помен је имао локални ка
рактер, везан само за погинуле у бици за Београд. Због
тота се средином

XIX

века јавља потреба за увођењем

Писмо је објављено у: Р. Перовић, Први сриски усшанак. Ак.ша
и иисма на сриском језику, 1, 1804-1808, Београд 1977, 175.

прослављања: Ј. Voge1, Militiirfeiern inn Deutscl7land und Ргап
kreic/l als Rituale der Nation (1871-1914), Nation ul1d Emotion,
Delltcl1lal1d lIl1d Fгаl1kгеiсh јm Vегglеiсh 19. und 20. Jahrhlllldert,
199-214.

узима важно место у симболичној топографији српске

Помен палима у борби за ослобођење Београда укла

7

А. Maas, Da Kult (La toten Krieger. Frankeric/l иnc! Deutscl7lan(!
паС/1.

1870171, Nation ul1d Emotion, Deutcl1lalld ul1d Fгаl1kгеiсh
19. lInd 20. Јаhгhuпdегt, 215-231; О. Манојловић

јm Vегglеiсh

Пинтар, »БЛalО и њимајер су славно иали за ошаџбину, краља
и слобоgу«: кулш иалих војника у Ишалији и Југославији у

посебног комеморативног дана , којим би се обележио

наЈиа између

помен на све пале у ослободилачким ратовима, вођеним

рију

из међу

1804.

и

1815.

Празник се установљава

1857,

на

иницијативу Илије Милосављевића Коларца и Томе Ву

Teneti, Il senso (!ella moгte е
Rinascimento, Тогјпо 1977, посебно 3-25.

5 О војсци као једном од симбола нације и ритуалима њеног

парк, који за

њица и јубилеја ослобођења града од Турака.

пеl

Корени промене хришћанског тумачења

Kaschuba, Die Nation als
Korpel: Zur symbolisc/len Konstruktion »nationaler« Alltagswelt,
Nation und Emotion, Deutchland und Fгапkгеiсh јm Vегglеiсh 19.
und 20. Јаhгhuпdегt, НJ-sg. УОI1 Е. Fгапсоis, Н. Siеgгist, Ј. Vogel,
Gotingen 1995,291-299.

Његов

ни ратни споменик. Гробље са спомеником у средини се

Dead«.

4 О нацији као организованом телу: У.

уздиже. На гробљу се, залагањем кнеза Александра Кара
ђорђевића, подиже меморијални споменик

Glогiоus

gea свешска раша,
1-3 (2002), 79.

8 Ток битке је прецизно протумачен у: К. Протић , Рашни
ђаји из ирвоГа сриско! усшанка

logu-

Годишњак за друштвену исто

uog

gola-

Карађорђем Пешровићем

чића Перишића, а по одобрењу београдског митрополи

1804-1813,

та Петра Јовановића. Увођењем општег спомен

дана

Н. Максимовић, Карађорђе ослобађа Београg, Ратна прошло

п а лим у борбама за отаџбину, није укинуто обележавање

1954, 124-125; В. Терзић, Ослобођење
og Турака 1806-1807 logUHe, Годишњак града Београ
да IY (1957), 143-155 . О ширим оквирима борби з а Београд: В.
Стојанчевић, Борбе за ослобођење БеОlраgа 1804-1806. loguне , Годишњак града Београда 4 (1957), 111-142; В . Чубрило
вић , Усшанак 1805 и 1806, Историја Београда , II , Београд
1974, 22-29.

-

Годишњица Николе Чупића ХIII

(1893), 230-249;

ст Београда, Београд

БеОlраgа

помена борцима пали м у борби за ослобођење Београда.
Годишњи помени су редовно одржавани и даље, а бригу
о њима је водила Београдска општина. Њеним старањем
обележавани су ијубилеји, међу којима се посебно исти
че стогодишњица. Након Другог светског рата, годишње

обележавање спомен-дана потискује се у заборав, али се

9 Вукове белешке о Узун Мирку Апостоловићу, настале среди

јубилеји и даље прослављају.

ном ХIХ века, још увек су штуре и у њима се не наглашава по
себно његов подвиг у борбама за Београд: В. Стефановић

КараlJиl1, Мщжо Аиосшоловић, Историјски списи , Н , Београд

Наиомене:

1969,205,

У каснијим биографијама Апостоловићје већјасно

прика за н као национални херој, а борба за освајање Б ео града

I

се истиче као његов највећи подвиг: М. Ђ. Миличевић , Поме

О хришћанском хероизму смрти, његовим античким коренима

ник зна.мениШих љуgи у срискоГа

1'[ политичким инпликацијама: Ј .

е

santo

с ristiano, Вгеsсiа

S. Lass lo de lа Vega, Eroe greco
ј 962, 4 1-52. За опште оквире култа

1888, 729-733,
Срби Х/Х века ,

IV1ртвих у православљу: Ј. Попо в ић , ДОТJlю.шика иравославне цр

,с ве,

1II,

Београд

1978, 305.

KOg

./()ВШ-lOвић , Сриска књиТа ЈИРШlIUХ, Ниш
М. Ноwагd ,

Грк што није било подобно за његово произвођење у с рпског

и даље. За култ мртвих у народној

I)ел игији : С. Зечевић, Кулш Јиршвuх

Срба, Београд

н ационалног

1982, Б.

хероја.

Миличевић

је

његову

биографију

укључио у поглавље »Знатнији људи који у Београду бораве

1992.

вечни санак<с М. Ђ. Миличевић, Кнежевина Србија ,

Natio!1.1' , Naliollalism , Ed. Ј. HutchillSOIl , А .
1 . Smitll, Охfогd Ullivегsitу Ргеss 1994, 254-257 ; А. D. Smith,
/70.I'en PeopLes, Охfогd Ullivel'sily Ргеss 2003, 218-223 , поглавље
War

Hapoga новијег gоба, Београд
731-732; А. Гавриловић , З'[([Јиениши
I, Загреб 1901,79-80. Конда Буљубаша је био
посебно

ап(!

1876, 29- 3 1.

1,

Београд

Допуњену биографију објавио је потом у: М . Ђ.

МИJlичевиl1, ПО.меllик :mамениших љуgи у срискоТа lIаргща но
вцјет .(}о(ја ,

28

269-272,

посебно

271 .

МЕМ ОР ИЈАЛ О СЛОБОДИОUИМА БЕОГРАДА

10

1806.

КОII)Щ Буљуба ша је задобио пет, а Узун Мирко Апостоловић

српски усшанак. Акша и ии С.ма IЮ ср uскомјезику,

две ране: К. Протић, Рашни

5-15.

gOlaIjaju

ка Г1Щј Карађорђ ем Пешровићем

из првОlа срПско г УСШШI

1804-1813, 237.

27 Реч је о делу: К. Н . Нен адови li , }f(U(ЈОШ и gела ВелиКОi ]јорl)а

11 М. Ђ. Миличевић , ПОАlенuк знамениших

ga

IЮвt(јеl gоба,

811-818,

ЗIШАt еllишu Срби ХIХ века, Ј,
ња I-шционалних хероја: А.

посебно

Ibygu у српскога lI.аро
816-817; А. Гавриловић ,

64-65 . За опште оквире прославља
D. Smith, CI10sen Peoples, 223-228,

Пешровића-Карађорђа , Београд

12 Пис мо је објављено у: Р. Перовић, Први српски усШанак. Акша

вали државу »зБОl нера ЗУ.ме(Јm IЈО кулшурник заgашака умейllЮ 
сши«: В. Карић , Србија, оПис земље,

ловић , Кашарина ИвШlOвић

74-77,87,

422.

1998, /45-155 ,
поглпвље »И нтелектуалци И национална култура «; Исти , Nationalism and tl7.e Historians , МуЊ а пd Метогiе s of the Nation,
Охfогd Uпivе!'s itу Ргеs s 1999,29-49.
Р. Перовић , Први српски усшанак. А кша и ПиС.ма на срПском

јез ику,

во

П . Ва с ић , Исшор ијски Јиошив у српскrЊI

1990, 114.

1305 - Акварел није потли 
1860. Упор: П.
Васић, Жи вош и gело А на сшаса Јованов uћа, Београд 1962, 125.

31 За представу смрти новог типа националног хероја, која ее

XIX века: D. I!'viп, TraJalg([f'
Waterloo: ТI1е Britis/7 Него, Нi s tогiеl1ln а lегеi јт Euгopa , М а
iпz ат Rhein 1990, 43-55 ; R. Rosenblum, Bewamin West »Todc/es
Nelson «, Beobacl1tLmgen ип[! Веmе гkипgеп, Нi s tогiептаlегеi ј т
Еиl'Oра, 91 - 94. Од старијих студија: С. MichaeII, Вепјаmјп We.sl :\.
Deatl1 о! Nelson, Essays iп [llе Нistoгy of A!'t р!'еsепtеd to Rudolf'
Wittkowe!', Lопdоп 1969, 265-273.
ащl

1954, 233-234.
1, 119.

18 М . Ђ. Миличевић , Причање Пешра Јокића о

gOlaIjajUMa и љу

gиЈиа и з uрвОl српскоl усшанка

(1804-181 З) - Опсаgа БеОlраgа ,
Споменик СКА XIV (1891), 43-45; Л. Арсенијевић - Баталака ,
Исшорија СРПСКОl ус шанка 1, Београд 1898,223; Ч. Сеичански ,
ПриLfања савреЈиен ика о Првом српском усшанку, Београд 1954.

32 Народни музеј Београд, Збирка Јоце Вујића, Инв . бр. ЈЕ
шура и цршежа , Београд

1989, 100-101 , бр. 420 ; Н . Кусовац и
Togopoeuh 1832-1925, Беогр ад, Нови Сад 2002,
бр. 166, сл . на стр. 80.

Ј . Мишковић , БеОlраg и околина повоgом сшоlоgиUlњ~ще осва
јања , Београд

25,135,

бел.

1.

кат .

Претпоставка изведена за сликаревог живота , па се са доста

20 Србианка, Симеоном Милутиновићем Сарајлиом сочин·iена. У
Лајпцигу 1826, 109-125.

33

2 1 М. Ђ . Мил ичевић , Кнежевина Србија,

34 Музеј града Београда , Инв. бр. У-I065. Исто,

поузда ности може при х в атити као тачна : Исто ,

I, 14.

1812,
1809: А. Ујес, Карађорђе у gpaMil и позориlишу, Бео
1970, 24-42, посебно 25; Б . Ковачек , Сербскиј вожg Геор 

а можда и

шанка, Зборник Музеја првог српског устанка

град

77-79, сл. 3, 4, 8.

lиј Пешрови'l иначе наречениј Черниј или ошјашие БеОlраgа шо

36 Народни музеј у Београду, Инв . бр.

Турака , О Театарском делу Јоакима Вујића, Зборник радова ,

устанка П

23 В . Стефановић Караџић, МиЛOLи Обреновић княаз ь Сербiu; или
Исти , Исшоријски сПиси , П , Београд

25 О взяшi'и Белиlраgа

-

177-180;

Исти , Уроиl Кнежевић , Опово

Р. Антић , Анасшас Јовановић

iраф , Београд

1975, 123 .

503. Љ. Никић, Лик
IV (1957),

-

први српски фошо

1977, 120, бр. 46.

38 М. Ђ. Миличевић, Причање Пешра Јокића о

(1806) , ПриЛОlЬ за исшорiю Hapoga србскољ
IV (1842), 268-273. - Кас

Рукопись овоlа времена, Голубица

gUMa

и з првОl СРПСКОi усшанка

Споменик СКА

нији истражив ач и су овај текст, и поред извесних ра злика у
односу на сачувани рукопис , приписали карловачком митро

(1804-1 81 З) XIV (1891), 43-45 .

gOlaIjajUMa и љу
Опсаgа БеОiраgа ,

39 Архимандрит Рувим, Манасшир Раковица, Београд

политу Стефану Стратимировићу: Р. Перовић , Први српски

Д. Кашић , Манасшир Раков ица, Београд

1, 1804-1808, 422.

1909,43-44;
1970, 39-40.

40 Р. Перовић, Први српски усшанак. Акша и Писма на срПском је 

26 К. Бранковић, Крашки Преlлеg насшанка и gејсшвовања Друже

з ику,

сшва србске словесносши
српске словесности

(1960), 37;

Узун-МщжаАпосшоловића, Годишњак града Београда

1991,90-92, 99.

усшанак. Акша и ПиСJlta на СРПСКОJl1језику,

11 (1960), 74-75 ,

1017. - П . Васић , Исшор~(ј

37 Музеј града Београда , Београд, Инв. бр. АЈ

1928, 8-9;

1996, 213.

24 Л. Ранке, Српска Револущ(ја, Београд

229, кат. бр. 8.

ски поршреши УРОUlа Кнежевuћа, Зборник Музеја првог српског

1988,41-50.

lрађа за Српску Исшорију ншие lа времена, Будим

135 , бел. 62.

35 Љ. Симић, Исшор~(јске композиције у Музеју Првоl СРПСКОl ус

22 Речје о позоришном комаду који је Иштван Балогнаписао

Нови Сад

126. Л .

Шелмић и други , Збирка Јоц е Вујића , КашаЛОl сл ика, скулП
други, Сшеван

1906, 28,

32;

уобличава током првих деценијп

17 М. Ђ. Миличевић , Кнежевина Србија,

19

кат. бр.

413. - Н. Кусовац, Р. Михаи 
(18 11-1882), Београд 1984, 50-51 ,

сан , нити датован. Сматр а се да је настао око

16 Песма је објављена у: Р. Перовић, Грађа за исшорију Првоr
Београд

297 .

30 Музеј града Београда , Ин в . бр. У

1, 1804-1808, 422.

CPUCKol усшанка,

и gржаве,

сликарсшву ХIХ века, Доба уметности , студије и чланци, Ва ље

14 А. Д. Смит, Национални иgеншишеlIl, Београд

15

flapoga

29 Народни музеј Београд, Ин в. бр .

1,1804-1808, 242.

13 Забелешка је објављена у: Исто,

1883 .

28 Јавни национални радници су за овакво стање често оптужи 

погл авље »Се l еЬгаtiпg Nаtiопаl Heгoes«.

и uи слш на српском језику,

1, 1804-1808,

og KOIiL~a 1846 iog, Гласник Друштва
I (1847), 212-213. За синтетички преглед

1, 1804- 1808, 422.

41 Ј . Вујић , Пуше~иесшвије по Србији

проблема упутан је предговор објављен у: Р. Перовић , Први

114-115.

29

11, Београд 1902 (2. изд.),

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

/

42 Ј. Веселић, ОПись Монасшира у Србiи, Београд
43 О взяшiи Белиrраgа

1867,9.

240;

(1806), белешка на стр. 272; Л. Арсенијевић
223.- Наста, супруга

беоrраgске ваРOLии

-Баталака, Историја српскоr устанка Ј,

године: И. С . Павловић, Гробови наших заслужних покој

1840.

58 К. Протић, Ратни

су приватни статус и у другим срединама: А.

1912,442;

Р. Ј.

og Турака у првом српском устанку, Годиш
(1957),193 .

gotatjaju из ПрвОi српскоr устанка, 240; М.
II, Београд 1912, 442-443. - У цен

тралном регистру знаменитих места, гробље бораца палих у

Maas,

Deг

борбама з а ослобођење Београда

Kult cler

toten Kriegel: FrankericI1 und Deutscbland пасI1 1870/71, 223.
45 Епитаф је сачуван у Вуковој заоставштини , а објављен у: В.
Стефановић Караџић, О Црној Гори

-

1. Гробље је
2. 12. 1946, које

1806. наведено је под редним

бројем

стављено под државну з аштиту решењем,

од

је донело Одељење за з аштиту и научно

проучавање споменика културе на територији

Разни СПиси , Београд

HP

Србије и

Космета, при У метничком музеју у Београду, под бројем

Грађа за историју првоr српскоr устан

тачка

9. Ново решење

1108,

о заштити издао је Завод за з аштиту спо

меника културе града Београда

46 Надгробни СПО1vjеник је поручен у Пешти, а гроб се налазио уз

7. 06. 1965.

59 Гробља нису сачувана, а основни подаци о њима су сабрани у: Б.

зид храма , лево од главног западног улаза. Уклоњен је крајем

Костић, Ново rробље у Беоrраgy, Београд

тридесетих и почетком четрдесетих година ХЈХ века, када је

мић, Резултати археОЛOLиких истраживања у порти беОiраgске

грађена нова Саборна црква . О споменику и препису епитафа:

Саборне цркве, Годишњак града Београда ХХУII

В. Стефановић Караџић , Историјски сПиси

107-108;

Исти, О Црној Гори

-

Разни СПио! ,

II,

Београд

236-237. Препис

1969,

III (1841),

Весник Музејско-конзерваторског друштва ЈУ-1

епитафа је сачуван и у Вуковој заоставшти

1985, 35,

сл. на стр .

роши

61

31.

Београд

1867, 18, где

не , гроб је јунака Васе Чарапића , који јуначки погибе ноћу

1806. у јуришу

изд.) ,

на Београд « .

1976;

65

90-96.

Л. Арсенијевић-Баталака, Историја СрПСКОi устанка 1, 222.
је пронађен накнадно , ТОIСОМ реконструкције парка

Вујовић , Раковица , Црквени споменици на подручју гра 

приликом су беле з и и з мештени , а враћени су тек

1973, 263, 279,

1978. Том
1982, када су

размештени по са дашње м редоследу: М. Кубуровић, Рекон

36.

струкција Карађорђ евог Парка , Политика,

31 . август 1978; М. П,
5. септембар 1978;
Д . Ј, Уређење старо т гробља , Политика , 17. април 1982; Враћеnи
споменици, Вечерње ново сти , 2. јули 1982. За сваки од белега

56 Европско симболографско наслеђе није правило јасну ра зли

Карађорђев Парк

ку и з ме~у обелиска и пирамиде. Форме у облику обелиска се

често на з ивају пирамиде. За тумачење ове симболичне форме
у јавним споменицима ХЈХ века , упутна је песма Лукијана
Мушицког Пирамиgа умnоТ вели'lја

лубица

Београд

66 Сачувано је у ствари дванаест надгробних белега, а тринаести

970, 78 , сл. на стр.

Шире подручје града , Београд

1912-1918,

О. Манојловић-Пинтар, » БлаiО и њимајер су славно Па 

л ији и lуrославијu у iоguналш између gва свешска рата ,

4 1.

II,

1950 (2.

114.

ли за отаџбину, краља и слобоgу « : кулш Палих војника у Иша

јења , 41 .

сл.

133-] 34.

и iробља ослобоguл ачкuх рашова Србије

53 Ј. Мишковић , БеОiраg и околина повоgОJli сшоiоgииlњице осво

да Београда ,

посебно

64 За синтетички преглед каснијих ратних меморијала : Споменици

816.

55 Д. Кашић, Манастир Раковица, Београд]

1980, ] 28-135,

63 С. Л. Поповић, Путовање по новој Србији, Београд

29.

М. Ђ. Миличевић , ПОJl1еник знаменитих JiJygu у СРПСКОiа наро

79; Б.

1927.

гробљима: А. Бандић, Табу у траgиционалној култури Срба,

је у опису Раковице забележено » Код цркве, од северне стра 

54 Исто ,

И. С. Павловић, Гробови наших заслужнux покојника, Братство

сахрањивани они које » није ваљало « сахранити н а општим

Hapoga

817.

lювL~iеr gоба,

Годишњак града Бе

62 О посебним гробљима као табуисаним местима на којима су

5 1 М. Ђ. Миличевић, Манасшири у Србији, Београд

ga

og Турака у Првом сраском устанку,
(1957),181-194.

ХХУ , Београд

II (1840), 185.

50 М. Ђ. Миличевић, Поменик знаменитих JiJygu у српскоrа

Новембра

1956. објавље
1806,
(1957),5; Исти,

ограда ЈУ

49 Гробньiй наgПись, Голубица

новL~iеrgоба,

(1980), 41-42.

Жртве и наgrробни саоменици ослобоgиоцима беОipаgске ва

235-236.

48 Љ. Константиновић, Графика Х1Х века као историјски извор,
Београд

и: З . Си

ни су у: Р. Л . Веселиновић, Откоаавање rробова БОРGL~а из

ни, а објављен у: Р. Перовић, Грађа за историју првоi СРаСКО!
устанка,

1999, 10. Упор.

60 Резултати археолошких ископавања гробова из

331.

47 Плоча наgiробна доситеја Обраgовића, Голубица

52

Београд

М . Вукићевић, Карађорђе

1927.

44 Гробови мртвих војника из раних националних ратова имали

1972, 335; Р. Перовић,
ка , 234, 327-333.

II,

њак града Београда ЈУ

Васе Чарапића је сахрањена на Старом палилулском гробљу
ника , Братство ХХУ, Београд

М. М. Вукићевић, Карађорђе

Веселиновић, жртве и наgrробnи саомеnици ослобоgиоцима

] (1839),207.

HapogHor,

швару, Нови Сад

TeoprL(ia у

културе града Београда . За компаративан материјал : Н. Дудић,

Стара iробља и I/ щ) гробl/I/ белез и у Србији ,

ТеJl4.и

nрвоТа СРПСКО i устШlка

41 ;

Н. Живковић,

Сеоска iробља 1.1 П{~iе.q/ll/(/'11/1/ Шl.9тробllи сПомеmщu 1/0 беОiраg

1996, 165-166.

57 Им ена погинулих се помињу у: К. Протић ,

већu , Вечерње новости,

постоји фото ДОКУМ С lIтација у Заводу з а заштиту споменика

објављена у: Го

О употреби ове форме у јавним верским

споменицима : М. Тимотијевић, Црква с вето г

-

ском поgру'(iу,

Pa ml/U go raQaju из

HacJlc l)c III (200 1), 115- 11 9. О стању очувано

сти гробова и з BpCMe lla IIР ВО I ' устанка : Б. Вујовић , ЗаUlШиша

uog Карађорђем Петрови/i еЈН. 1804-1813,

устаnичкuх rроБОll(l

30

1/ ЩI/f!РОUl/их СПОМ.еllика ,

,

Гласник Друштва

МЕМОРИЈАЛ ОСЛОБОДИО !ЈИ МЛ ы:

..
67

кон зс рватора Србије

ГРАДА

1806 .

другачији редослед је наведен у: Р . Ј. Веселиновиli, )f(РШ(Ј С!

Р. Љушић, СЙОЈ\-tе/Uщи

4 ( 1980), 22- 2:1;

(l(l.9iробllL( сПо.МelUЩL/ ослобоgиоцима беОlраgске варmиu og 7 )1-

прештампано у: Ангажована и сторија,

рака у пргюм СРЙСКОЈИ усшаrtку,

15. јун 1986,
БСОI'рад 2004, 1] 8-121.

ПРL(I/{/(/JCl савременика о ПР(ЮЈИ cp IJC( OJ\'/ устанку. Причања Пе
тра Јокића, Београд

1954, 141 , -

79

68 Р. Перовић, Грађа за LICf1JOP/,(jy IJрвоТ СРЙСКОi усшанка,

град

233.

1,

приредио Ј. Живано

81

69 О избору места за гробља: Н. Дудић , Сшара lробља и наgiроб

вару,

БеОiраg ь! околина

162-169,

сл.

105, 106.

О појединачним примерима: Л .

artgpeje, Ниш 1903 (2. изд. Панчево 1994),51 ; Ј. Воsепdогfег,
РГа\!Оslаvni elemenat kao sekLmdarni JaktoI' ь! оblikоvсщји gractanskog staleza Lt Osijeku, Osijecki zboгnik п-ш (1948), 83; О.
Милановић-Јовић, Умешносш у Бачкој у XVlll ь! арвој UОЛОГЗL( 
НЬ! ХЈХ века - Архuшекшура, Нови Сад 1988, 173, сл. 195.

титу споменика града Београда , а евидентиран је у: А. Павловић ,

ЈавllL! саоменици на uоgручју ТРСl.9а БI!Оlраgа

1962, 13, бр. 56.

За синтетички приказ јавних верских споменика ПОДИI'НУТИХ у
ХVШ веку: М. Тимотијевић, Црква СвеШОl Георщја у TeMUluСофрић, МОJv/енши L/ З UрОШЛОСШLI ь! саgаU/ЊОСШLt варmш( СеrtШ

1995 , 13- 14.

О споменику постоји обимна документација у Заводу за заш

град

1547. и 1656: Љ. Стојшювић, Сшарu
1, Београд 1902, 381, бр. 1537, 1538.

срйски зайиси ь/ rtаШULtСLt ,

51-52, 216- 220.

ни белези у Србији , Београд

jaBHLtM зgаЊL(Јиа Београgа , Бео 

1997, посебно 28-33.

80 О постављању крстова

ценијама , што потврђују песме Ђуре Јакшића Врачар и На
вић , Београд, С.а,

Појава грба на јавним споменицима је део општеприхваl'Ј('~ II С
вић , ХералgЮIКL/ симБОЛLt на

Сећање на овај стари симболизам се сачувао и у потоњим де
Вра'lару: Ђ. Јакшић, ЦелОКУйllа ,ql!.ла,

191 , бел. 30.

праксе њиховог постављања на јавна здања. О томе: М. Поп о

у литератури се често наво

ди и податак да се Карађорђев 1.I.IaТОР нала з ио на Ташмајдану.

70

((

Српској ревОЛУЦL~ји ь! ЙОf1JО.МСПЈгю , Православље

- кашаЛОi, Бео

За ранији опис споменика: Ј. Мишковић,

UOBOgOM сf1Jоlоgиu(њице освојења, 38-41 . О

82 Крст је израђен је у Будиму, од црвеног камена, а његова ви

конзерваторско-рестаураторским радовима: В. С, Преgyзuмају
се мере за заUlшишу и конзервatџ!јујаШILIХ саоменика. Првије на

сина је била

pegy (шјсшарији саоменик uоgиlNУШ Ј 848. 10gШlе у Карађорђ евом

помиње се као споменик Првом српском устанку. Упор: М.

аарку, Политика,

Ђуричин , Усаенска црква ь! мраморт! крсш, Сјај грађанске и

7.

новембар]

962. -

За дефиницију, тумачење

15,84

метра. У каснијој патриотској литератури

еметничке елите , Панчево

и намену националних споменика: Т. Niррегdеу,

Nationalidee
und Nationaldenkmal јn Deutcblan(l јm 19. Jallrhundert, Historische Zeitschl'ift 206 (1968), 529-585 ; R. Alings, Monument und
Nation: (las Bild vom Nationalstaat јm MediLtm Denkmal - zum
Verbliltnis von Nation und Staat јm (leutscllen Kaiserreicll 1871-

2003 , 7-8.

83 С. Шумаревић, Крсш као cuoMeHLIK йобеgе, Београдске опш
тинске новине, Београд

1933,590--593; Ж. П . Јовановић, Возаре

BLtheB » Црвени крсш«, Из старог Београда, Београд 1964, 69-70;
М. Јовановић Стојимировић, Возаровић Lt ВаЛОЖLtћ , Силуете

-1918, ВегЈјп, New York 1996, посебно 33-40.

старог Београда, п,

71 Ниј е на одмет поменути да је управо за овакав тип ратних ме

1987,224. -

Истом типу верских споменика

припада и крст са београдске мале пијаце на Сави, који је пре

моријала везан један од најстаријих српских јавних спомени

мештен у парк код старог железничког моста: А . Павловић, Јав-

ка. Реч је о мермерном стубу који је деспот Стефан Лазаревић

1lL! сйомеНLЩLt на йоgручју lpaga Београgа - кашаЛОl, 19, бр. 82.

подигао на Косовом пољу

1403/4:

Л. Мирковић, Шша зншlU

84 Новине Србске,

мраморни сшуб uоgиiНуш на месшу косовске БLlшке и шша каже
нашuис на овом сшубу?, Иконографске студије, Нови Сад

18. март 1847.

85 О светитељима као националним херојима: М. Тимотијевић,

1974,

За текст епитафа: В. Јерковић, Нашuис за мраморном

Og свеШLtшеља go исшоријСКLlХ хероја: Кулш свеШLtх gесйоша

сшубу на Косову, Зборник историје књижевности Одељења је

БраrtковLtћа у хгх веку, Култ светих на Балкану, Крагујевац

зика и књижевности САНУ

2003, 121-135.

297-315.

10 (1976),139-146.

86 Илустративан пример је споменик Милошу Обилићу подигнут

72 Споменик није сачуван, нити су истражени писани извори о ње
му. Само је узгред поменут у: У. Раичевић, Заширано и заШршо.

на Косову између

О УНLtшшеним сраским саоменицима, Нови Сад

Милошу ОБUЛLtћу, Гласник Друштва конзерватора Србије

2001,5.

(1994),187-189.

73 Д. Тошић, Иgеје и расараве о Карађорђевом саоменику у goкy
меншима срйске Lишамйе

1857. logUHe,
града хххп (1985), 125-162.

1928:

Н. Трајковић, Сйомеrt обележје

18

О верским средњовековним коренима нацио

Wiсhег, 1n PursLtit oJthe »Real Dif.feгence«: А Stucly oJtlle Medieval

Roots о! Nationalldentity, СиНиге and Identity. Selected Aspects

and Approaches, Katowice 1996, 104-116.

(1840), 102-103.

75 Документ се налази у Архиву Историјског института САНУ, а

87

В. Карић, Србија, ойис земље, rtapoga и gржаве, 543-544. - Про
блематика је без довољно критичности разматрана у: М. По

објављен је у: Р. Перовић, Грађа за Ltсшорију арво! СРЙСКОi

повић, Вttgовgан и часни крС[й, Оiлеg из књижевне археОЛОlLtjе,

306-309.

Београд

76 Писмо се чува у архиву САНУ, а објављено је у: Р. Перовић,
Грађа за исшорију йрво! СРЙСКОi усшанка,

и

налног идентита, присутним у свим европским срединама: А.

Годишњак града Бео

74 И. Стеић, Сйоменик срйске слобоgе, Голубица П

усшанка,

1924.

113-133.

цуске револуције, одакле се током прве половине

155-156.

38-41. -

XIX

века

прихвата у оквиру националних програма других средина:

U.
Westfehling, Helden, Anti-Helden, аnоnуmе Helden, Тгiumрh und
Tod des Helden, 146-147. О општој популарности споменика

78 Исти редослед читања текста наведенје у: Ј. Мишковић, БеОiраg
и ОКОЛLlIIа йовоgом СШОiоgиUlњице освојења,

посебно

88 Овакав тип анонимног хероја се уводи у визуелну културу Фран

269.

77 Писмо се налази у Архиву САНУ, објављено у: Исто,

1977,

Нешто

31

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

анонимном хероју: А.

/

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ

D. Smith,

Т11е

Огigiпs оЈ Nation,

Etlmic

100

89 С . З, сраски мученици, Србске новине, год . ХУН, бр.
децембар

ButtlaJ",
un{l Lаnclsсlшftsgагtеп , Ktlllst, die Geschichte јћгеЈ"
FUl1ktionen, HJ"sg. УОI1 W. Busch und Р. Schmook, Weil1heim-ВеIliп 1987, 416-418 ; А. D. Sгnith , Тllе Etlmic O,.igins oJNations,
183-190; Исти , Nation an{l Etlmoscape, Myth al1d Меmогiе s of
the Natiol1, 149-157 ; Исти , Национални иgеншишеш, 199-200.
Lап{lsсlшft

134 (2.

1850), 511.

90 Упор : Ј.

Black, »WaI' ~vitl1OlIt tl1e gloss«?: Masculinity, tl1e Jeminine ideal and tl7.e image oJtl1e vumerable Britisl1 sol{lieI' јn Fiгst
Wогl{l Waг memorial sсиlрtиге с. 1919-1925, Object 2 (1999-2000), 27-45 .

101

oJthe German Nation: »Teutonic« Тгеп{!s in Early
Lanc!scape Design, Nаtше ul1d Ideology, Natuгаl Gагdеl1 Desigl1 јп the Twel1tieth Сеl1tшу, Ed . Ьу. Ј. Wolscl1keВи1mаћl1 , DumЬагtОI1 Oaks, Washington 1997,187-198.
Ћvеntiеtl1-Сеntигу

јевича Верховскоја, замишљено је као монументални симбо
лични камен отаџбине, а на његов врх је постављена фигура
идеализованог војника са пушком и заставом у рукама, коју

102

је извео београдски вајар Живојин Лукић. О овом споменику:

Б. Костић , Ново iробље у БеОiраgу, Београд

1999, 15; А.

Наслеђе

II (1999), 35-37,

сл.

6,

Кади

IV (2002), 50-51.

са ста

средини појављује већ у првој половини

D. Ј . Olsen, Т11е City as а
Lonclon, Рагis, Иеnа, New Науеl1, London 1986,
225,223,243,245; Е. Dоррlег, Fгeizeit im Gгunеn - Gaгten иnc!
Рагks als Огtе {le,. Untегlшltиng uncl Егl1Оlиng, Оегtеl1 - Ktlllst,
WieI12002,2 12-214.
Wогk о! Art,

gесuоша Бранковића у ХЈХ веку,

94 М. Ђ. Миличевић , Цршице за ранију слику сраске uресшони

сшво о урбаниЗЈИУ и архишекшури, Год ишњак града Београда

104

95 В . Карић, Србија, оаис зеJl4ље, нарооа и gржаве,

105 МГБ, Инв. бр. Ур

683. - Великим

делом био је то одраз небриге, јер у сличном стању су се, пре
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СПОМЕНИЧКА БАШТИНА

SUMMARY: Miroslav

/

МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЂ

Тimotijevic

MEMORIAL ТО ТНЕ LIBERATORS OF BELGRADE FROM 1806

During the last decades of the nineteenth century and the fll:st
decades of the twentieth, а large number of war memorials
wеге егесtеd in Serbia. The origins of the idea can Ье tгасеd
to the beginning ofthe nineteenth century and the memorials
to the wапiогs fallen in the Fiгst SегЫап Uргisiпg. One of the
oldest such monuments is the memoгial gгаvеуагd in honol"
of those fallen in the battle foг the libегаtiоп of Belgrade from
the Turks in 1806. 1t was one of the most important battles
of the Uprising and the раtгiоtiс histoгy and агt devoted full
attention to its commemolЋtion. About fогtу men died in the
battle; the most eminent among them was voivode Vasa Са
гарјС. Не was buried in the сhurсhуагd of the Rakovica mо
l1аstегу, neal" ВеlglЋdе, al1d his glЋvе SOOI1 Ьесате an importal1t l1ational topos. OtheI" wапiогs wеге buIied at Угасаг, in
immediate vicil1ity of the mail1 агmу саmр. The concept of а
special war cemeteIY is а sign of а l1ew [elationship tоwагds
those who gave their lives for fIeedom. Owing to the efforts of
ргјпсе Aleksal1dar Кагаdогdеviс, а mOl1l1ment was егесtеd in
the cemeteIY in 1848. It lateI" Ьесаmе known as the »Monument«, »Кагаdогdе 's Monument« ог »Mol1ument of the Кага
dordevics «. 1t was опе of the fiIst РllЫјс l1ational mOl1uments,
al1d its foIm was derived from the tгаditiоп of public sacral
mопшnеl1ts accepted in the eighteel1tl1 centuгy Ьу tl1e SeIbs
livll1g јп the Habsburg mопш·сhу. The initiative to tuгn the
cemeteIY into а mеmогјаl РШ'k was passed at the time the mо
I1Ul11ent was erected, but it was 110t Iealized. The monument
was геstогеd Ьу Кing Аlеksапdш' ОЬгеl10ујс in 1889, and soon
аftегwагds the сеmеtегу was tUГl1ed il1to а mеmогјаl paгk.
Tlle mеmогу of the battle al1d its heI"oes was I"efI"eshed in the
соl Lective conscioHsness Ьу геgulш' аl1l1l1аl commemoгations,
11eld оп the feast day of Saint Apostle Апdгеw. This apostle
was сопsidегеd the protectoг of SeIbia, and the attack оп
Веlgгаdе in 1806 was planned foI" the еуе ofthe holiday. The
(Iay of St. Апdгеw was the official holiday of the Pгincipality
01' SегЫа for а сегtаiп регiоd of time. When the »рорнlаг holiday « was abolished, the соmmеmогаtiоп of the battle for
libeTatiol1 from tl1e Тuгks and those who died in it was taken
over Ьу the Belgгade Ml1nicipality. It also took саге to comme-
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mOIЋte the centennial of the battle in 1906. The Society foI" the
Embellishment of the KaradOl'de Меmогјаl was established
the following уеаг al1d it took оуег the [esponsibility foг
сагiпg abol1t the mеmогiаl.
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