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Национална идеја
и фунерална култура:
гроб Димитрија Давидовића
A с рак : Предмет овог рада је сагледавање фунералне
културе као важног топоса националне идеологије код
Срба у
веку на примеру обликовања гробног места Димитрија Давидовића и културе сећања која је гробно место
произвела у носиоца Давидовићевог култа. У том смислу
већ истражени остаци прошлости и значења која се везују
за гробно место Димитрија Давидовића тумаче се полазећи
од истраживачких захтева критичке културе прошлости. У
раду се утврђују утицаји идеологија и политичких интереса
у памћењу односно заборављању гробног места Димитрија
Давидовића и показују се избор садржаја из живота и дела
Димитрија Давидовића и меморијални садржај који су визуелно одредили Давидовићево гробно место.
Кључне речи: Димитрије Давидовић, Смедерево, национални идентитет, фунерални споменик, култура сећања.

I
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лодотворност рада Димитрија Давидовића огледала се на бројним
пољима.1 Давидовић је био уредник „Новина сербских“, које је издавао у Бечу од 1813. до 1822. године, а обновио их је у Србији 1834. („Но1

Научни ску „С варалаш во Дими рија Дави овића“, приредио Марјановић, С.,
Београд 1989; Љушић Р., Оријен ални новинар, евро ски и лома а Дими рије
Дави овић (1789–1838), Београд 2006; Дими рије Дави овић, вечи и савременик:
1789–2009: о ринос ср ско новинарс ва развоју емокра ије о „Новина
сер ских“ 1813. о савремених окова: з орник ра ова, приредили Зоркић, Љ.,
Арбутина, П. Б., Београд 2009.
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вине србске“), где су биле прве новине Кнежевинe. Он је и покретач и
уредник „Забавника“, који је излазио у Бечу од 1815. до 1816. године и од
1818. до 1821. године, а потом у Србији од 1833. до 1836. године. Својом
делатношћу на овом пољу, Давидовић је поставио „трајне основе српске
периодике“, која је након његових подухвата коначно започела своју континуирану историју.2 Давидовић је написао Ис орију наро а ср ско ,
која се појавила у тренутку „када је једно такво дело било неопходно
његовом народу и српској кнежевини у настајању“ и представља прву
историју Срба написану народним језиком.3
Од свог преласка у Србију 1821. године до краја 1835. године, био је
секретар кнеза Милоша. Истицао се својим образовањем и познавањем
неколико страних језика. Давидовић је имао значајну улогу у борби за
добијање права и повластица за српски народ у Кнежевини, касније загарантованих хатишерифима.4 Због политичких успеха, руски цар му је
доделио Oрден Св. Владимира четвртог степена.5
Давидовићеве „Новине србске“ шириле су сазнања о културном наслеђу Срба, чему је допринела и његова студија о Жичи и препис Жичке
повеље Стефана Првовенчаног.6 Његов допринос може се пратити и на
пољу развоја ликовне културе у Србији. Био је и међу првим наручиоцима портрета код сликара Јована Исаиловића и Уроша Кнежевића и један
од заслужних за упућивање Анастаса Јовановића на школовање у Беч.7
Значајан податак из његове биографије представља рад на састављању
првог устава код Срба.8 Давидовићев Сретењски устав био је значајн зато
„што је ограничио владара, што је увео и оснажио грађанска права, што
је прописао национална (државна) обележја земље, што је дао народној
скупштини вид легалности и што је донет у земљи.“9 „Француски расад у
турској шуми“, како је Сретењски устав окарактерисао Сипријен Робер,

2
3
4
5
6
7
8
9
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Деретић, Ј., Значај Дими рија Дави овића за развој ср ске књижевне ерио ике,
у: Научни ску „С варалаш во Дими рија Дави овића“, 89–94.
Самарџић, Р., „История народа србскогь“ Дими рија Дави овића у: Научни ску
„С варалаш во Дими рија Дави овића“, 127.
Љушић,Р., op. cit., 93–102.
Ibid, 102.
Вујовић, Б., Дими рије Дави овић и ликовна кул ура о новљене Ср ије, у:
Научни ску „С варалаш во Дими рија Дави овића“, 156–157.
Ibid., 156–163.
Да ли је Сре ењски ус ав рви ус ав Ср ије или није? в. Дискусија у: Научни
ску „С варалаш во Дими рија Дави овића“, 203–217
Љушић, Р., op. cit., 132.
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био је у сукобу са интересима Турске, Русије и Аустрије,10 што је био један
од повода да кнез Милош отпусти Давидовића из службе.11
Када се преселио у Смедерево, и даље је био на услузи кнезу Милошу,
и то приликом пријема страних дипломата, научника и књижевника који
су долазили у посету кнезу. Конзул Хоџес био је гост у Давидовићевој
кући европског ентеријера и послужен европским јелима.12
Последњи дани Давидовићи били су тешки.13 Након дуге болести,
умро је 6. априла (25. марта) 1838. године у Смедереву. Сахрањен је на
старом смедеревском гробљу, „чело олтара“ цркве Успења Пресвете Богородице.14

II
Једино сведочанствo о Давидовићевој сахрани представља Матична
књига умрлих за 1838. годину. На страни 41. под бројем 130 сазнајемо да
је Давидовић умро 25. марта 1838. године и да је чин опела извршио један
свештеник, протојереј Теофан Станковић,15 што нам сведочи о скромности погреба. У то време била је уобичајена пракса да виђеније људе
сахрањује више свештеника.16 Давидовићу је одата почаст тако што је
његово гробно место било издвојено, са спољашње стране, поред олтарa,
са „којег је могао да слуша свету литургију“ на „смедеревском акропољу“,
видном месту за сваког пролазника.17 Не постоје подаци, већ само претпоставке да су Смедеревци били носиоци иницијативе да његово гробно
место буде поред олтара, а да је кнез Милош ту инцијативу одобрио.18 У
историографији се помиње Давидовићев тестамент, о којем сазнајемо
само од писаца његових првих биографија. Садржај Давидовићевог тестамента потврђује да је српска грађанска класа користила тестамент као
10
11
12
13
14
15

16
17
18

Ibid., 133.
Ibid., 117.
Ibid., 161.
Ibid., 157–163.
Хаџић-Светић, Ј., Животь ДимитрIя Давидовића, у: Дела ДимитрIя Давидовића,
приредио Хаџић-Светић, Ј., Београд 1846,
.
Љубазношћу колегинице Весне Мркић из Регионалног завода за заштиту
споменика културе у Смедереву, добили смо скенирану страницу из Књиге
умрлих у којој су уписани подаци о Димитрију Давидовићу.
Павловић, Л., Дими рије Дави овић у Сме ереву, Смедерево 1985, 45.
Ibid., 55.
Ibid., 49.
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Сл. 1 – Надгробни споменик
Димитрија Давидовића
од студеничког мермера

манифестацију своје воље
везано за свој загробни
живот.19 Тако је Давидовићева последња жеља била
да буде сахрањен у Србији и да му се гроб покрије
каменом из Србије, а да на
плочи буду уклесане речи: „Димитрије Давидовић, Сав Србин“.20 Изнад
епитафа, исклесана је представа Адамове лобање са укрштеним костима
иза које се налазе гранчице маслине и храста, а изнад лобање је уклесан
православни крст у нимбу између чијих кракова су, у четири угла, исписани иницијали - - (сл. 1).
Епитаф „Сав Србин“ привлачио је пажњу истраживача због повезаности националне идеје и културе смрти.21 Натписи националног карактера на гробовима истакнутих појединаца, националних хероја, постају
један од првих видљивих знакова уласка националне идеје у фунералну
културу код Срба у
веку. Такви натписи су били на споменицима Кон19 Борозан, И., Кул ура смр и у ср ској рађанској кул ури 19. и рвим еценијама
20. века, у: Прива ни живо ко Ср а у еве наес ом веку, приредили Столић,
А., Макуљевић, Н., Београд 2006, 907.
20 Хаџић-Светић, Ј., op. cit.,
; Милићевић, М. Ђ., Поменик знамени их љу и у
ср ско наро а новије о а, Београд 1888, 124.
21 Борозан, И., op. cit., 970.
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де Буљубаше,22 Петра Новаковића Чардаклије,23 Доситеја Обрадовића,24
Васе Чарапића,25 Јована Димитријевића Добраче.26
Приметићемо да, у случају Давидовићевог епитафа, не постоји истицање његове професиje, заслуга и сл., што је било уобичајено за надгробне плоче које су меморисале припаднике српског грађанског друштва и
националне хероје у
веку. Поред тога, за разлику од горенаведених
примера, Димитирије Давидовић је сам одредио садржај епитафа. Из
тог разлога сматрамо да је потребно да објаснимо Давидовићеву жељу
да буде упамћен путем натписа „Сав Србин“, односно да објаснимо контекст настанка овог натписа.

III
Давидовић је одрастао у породици која је помагала српске устанике27 и
вероватно је то умногоме утицало на буђење националних осећања код
младог Димитрија. Србију је осећао као своју отаџбину. Када се она налазила у тешкој ситуацији, као у време склапања Букурештанског споразума
1812, Димитрије Давидовић је размишљао „где би крила народнољубија
разширити и на обшту ползу делати могао.“28 Управо је у покретању „Новина сербских“ Давидовић видео могућност да оствари своје патриотске
тежње. У позиву упућеном потецијалним претплатницима, он истиче
да се култура једног народа огледа у броју новина које се штампају на
матерњем језику.29 Патриотске разлоге Давидовић је наводио и када је
говорио о потреби да Срби имају своју штампарију: „Догод ми издатеље
књига наши имали не будемо, дотле нећемо у просвештећенију далеко
успјети.“30 Управо из тих разлога се усавршавао у типографији и касније
купио штампарију. Његови савременици су ове подухвате препознали
као подухвате од велике националне важности. Лукијан Мушицки je куповину штампарије 1819. године поздравио одом: „Твоја побједа та поста22 Тимотијевић, М., Меморијал осло о иоцима Бео ра а 1806, Наслеђе, бр. 5,
Београд 2004, 15.
23 Ibid., 15.
24 Ibid., 15.
25 Макуљевић, Н.,Уме нос и национална и еја у
веку, Београд 2006, 280.
26 Ibid., 281.
27 Хаџић-Светић, Ј., op. cit., .
28 Љушић, Р., op. cit., 23.
29 Ibid., 29.
30 Ibid., 32.
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де обшча нам.“31 А након његовог одласка из Беча, Копитар је у преписци
са Вуком одао признање Димитрију Давидовићу: „Откако је Филозоф
побегао, све српско је овде стало.“32
Изградња националне меморије представљала је битну одлику национализма у
веку. Ова изградња се вршила путем интерпретације
историје и позивањем на њене узоре.33 У том циљу, настало је и последње
велико дело које је Давидовић створио у Бечу. У „Забавнику“ је објавио
Дјејанија к ис орији ср ско а наро а. Већ на самом почетку овог дела,
Давидовић доноси исказ свог родољубља: „Посвећујем Теби Роде!“34 Давидовићева жеља је била да својим радом допринесе јачању српске државности и распламсавању националне свести и националног осећаја
путем историјских поука: „Желим Ти да иј читаш с оном сласћу, с којом
сам иј ја купио, видећи у њима славу праотаца наши и чувствујући величину њину.“35
Када је Давидовић прелазио у Србију, кнезу Милошу се препоручивао
као образован човек који жели да своје просветитељске идеале пренесе
у Србију. Сматрао је образовање неопходним за напредак „Рода“.36 Он
жели да се Србија, „старо Отачество свију нас“, са његовим просветним
планом тако организује да би се могло упоредити са другим европским
просвећеним државама.37 И у његовим предлозима за отварање штампарије распламсавала су се родољубива осећања: „Толико сам љубитељ Отечества да ћу не само принети на олтар његов све, гди што имам, и да ћу
се јоште задужити на типографију, но да ћу опет учинити ту типографију
народном, т.ј., да ја нисам господар од ње, већ само управитељ.“38 Своје
искрено и храбро залагање за слободну Србију демонстрирао је и на
прослави организованој поводом добијања Хатишерифа 1830. године.
Тада је скидањем чалме показао да је турско време прошло, а српско
време настало.39
Сматрамо да је натпис „Сав Србин“ потребно сагледати и у светлу оспоравања Давидовићевог патриотизма. Кнеза Милоша је руско Министар31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Љушић, Р., op. cit., 44.
Макуљевић, Н., op. cit., 73.
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Ibid., 67.
Ibid., 66.
Хаџић-Светић, Ј., op .cit.,
.

Н

:

Д

Д

ство спољних послова упозоравало на Давидовића као на аустријског
агента.40 Најистакнутији представници русофилске странке нису били
наклоњени Давидовићу, а изгледа да није имао топао пријем ни код
туркофилске странке.41 Руски генерални конзул је сматрао да кнез не
би требало да Давидовићу поверава осетљиве српске послове, због чега
је кнез Милош тражио од Димитирија Давидовића да напусти престоницу и послао га у Шабац.42 Изгледа да је, у контексту ових дешавања,
Давидовић морао да положи заклетву на оданост кнезу Милошу и „Отечеству свом“.43 Веома неповољна ситуација за Давидовића наступила
је када је проглашен за бегунца у Аустрији. Тада је Давидовић уверавао
кнеза Милоша у искреност својих патриотских осећања: „Гинем за приликом да би осведочио Отечеству да сам само Ср ин (истакла Б. Ј. И.) и да
нисам најамник другог рода, да издајем Отечество. Све жртвујем, све Отечества овог ради. Остављам Новине, остављам Типографију, остављам
жену и децу у рукама гонитеља само зато да не паднем Немцима у руке,
и да не дођем и не доведу ме до тога да им издам и ово мало тајна Отечества овога, које сада знам.“44 Када су га због истека важења пасоша
аустријске власти званично потражиле, писао је кнезу Милошу: „Ја не
сматрам више себе за австријског поданика, нит’ да ћу се икада више
вратити у Австрију, кроме везан или мртав.“45
Давидовић је био један од многобројних Срба из Аустро-Угарске који
су прелазили границу на Сави и Дунаву како би помогли свом Отечеству, а у чије су добре намере Срби у Кнежевини неретко сумњали, што
је посведочио и руски путописац Павел Аполоновић Ровински, који је у
Србији боравио 1868. године: „Код њих (Срба у Кнежевини – Л. П.) много
је нетрпељивости према свему страном и у том погледу они много греше
против своје браће преко приписујући им све што је лоше… Аустрија има
много људи који су сав свој рад, частан и плодан, посветили Србији.“46 У
том смислу, ни живот Димитрија Давидовића у Кнежевини Србији, обележен сумњом да је он аустријски агент, није био лагодан. Свој искрени
патриотизам као аустријски Србин исказао је и жељом да буде сахрањен
40
41
42
43
44
45
46

Љушић, Р., op. cit., 51.
Ibid., 53.
Ibid., 54.
Ibid., 55.
Ibid., 59.
Ibid., 61.
Цитат преузет од Перовић, Л., Тра ање за ис ином о кул урном наслеђу, у:
Дими рије Дави овић, вечи и савременик 1789–2009, 19.
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у Србији, а на надгробној плочи то је истакнуто натписом који нас обавештава да је рођен у туђини, а умро у отаџбини.

IV
Гробови који су представљали споменичку културу српског национализма обликовани су под утицајем гробне праксе везане за средњовековне
српске светитеље.47 У том смислу употреба студеничког мермера за надгробни споменик могла је да представља реминисценцију на маузолејну
функцију Студенице. „Красна наша Мајка Света Студеница, која је она
Мајка, корен и глава светим црквама у Србији, српска ћаба, похвала нама
и свему народу нашем“, речи су којима је владика Герасим објашњавао
значај Студенице кнезу Милошу.48 Када је 1833. године Студеница ушла
у састав Србије, одмах су почеле активности око оправке манастира и
припрема преноса моштију Стефана Првовенчаног из Каленића у Студеницу. Пренос моштију Светог Стефана Првовенчаног у Студеницу 1839.
године био је један од важних догађаја којим се јачао култ светог краља и
Студенице, те је у том смислу имао значај „повратка старе славе србске“
за српску државу.49 О значају студеничког мермера у фунералној култури
код Срба у
веку сведочи нам говор Милана Ђ. Милићевића на свечаности поводом преноса Вуковог праха из Беча у Београд 1888. године:
„Нека се и одсад Студеница хвали својим сјајним мрамором; (…) Београдска Аранђеловска црква од данас ће се дичити овим двема студеничким
плочама које казују да под крилом овог храма, (…) бораве вечни санак и
друга два сина Народа Српскога.“50
Давидовић је морао да буде упознат са обновом Студенице и плановима везаним за пренос моштију светог краља, као и са изузетношћу
студеничког мермера, који добија симболичко значење у националној
култури. Стога је жеља Димитрија Давидовића да његова надгробна плоча буде од белог студеничког мермера била у складу са његовим националним осећањима. Претпоставља се да је плоча на гробу Димитрија
47 Макуљевић, Н., op. cit., 278–279.
48 Дурковић-Јакшић, Љ., О нављање С у енице и ренос мош ију краља С ефана
Првовенчано , у: Осам векова С у енице, З орник ра ова, приредила група
аутора, Београд 1986, 287.
49 Ibid., 301.
50 С оменица о реносу раха Вука С еф. Караџића из Беча у Бео ра 1897,
приредио Гавриловић, А., Београд 1898, 92.
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Давидовића била постављена средином 1839. године, када се радила
оправка Студенице, и да су мајстори у Студеници могли да, на захтев
Давидовићеве родбине и пријатеља, обраде плочу, те да је за то дао свој
пристанак кнез Милош.51
На надгробној плочи Димитрија Давидовића представљена је лобања
изнад које је крст Исуса Христа, што нам даје за право да сматрамо да је
приказан мотив Адамове лобање испод крста Распећа, који представља
један од хришћанских симбола обнове живота након смрти.52 Међу средњовековним примерима Адамове лобање испод Распећа у визуелним
уметностима, важно место заузима и фреска Распећа у каталикону манастира Студенице из
века. Вероватно је непостојање усадника са
крстом над Давидовићевом гробном плочом условило да се крст исклеше у положену мермерну плочу са Адамовом лобањом, која се појављује
и на студеничком Распећу.
Иза Адамове лобање су укрштене гране, с леве стране грана маслине,
а с десне стране грана храста. Гране маслине и храста налазе се и на грбу
Кнежевине Србије, који је утврђен у чл. 4 Сретењског устава, а чији је
аутор био Димитрије Давидовић. Гране маслине и храста налазе се и као
гране које уоквиравају представе националних хероја. Тако се гране маслине и храста налазе на двојном портрету кнеза Михаила и Милоша насталом за потребе популарисања јубиларне прославе Таковског устанка
1865. године. У приказу Вука Караџића од Петра Аничића из 1897. године,
Вуков портрет је овенчан гранама маслине и храста. Тако су гранчице
маслине и храста на Давидовићевом гробу симбол бесмртности и славе,
а означавају и победу памћења над заборавом.

V
„Новине србске“ у Крагујевцу, чији је Давидовић био оснивач и уредник до 1835. године, нису објавиле вест о Давидовићевој смрти због тога
што је сукоб са кнезом проблематизовао памћење Давидовићевог деловања у Србији.53 Ипак, два српска листа из Пеште објавила су вест о
Давидовићевој смрти, где је Давидовић препознат као важна личност
51 Павловић, Л., op. cit., 56.
52 Bagatti, B., Notes on Iconography of Adam under Calvary, Studium Publicum
Franciscanum, Jerusalem 2007, February 2011, http://www.christusrex.org/www1/ofm/
sbf/essays/17Bagatti_AdamCalvary.pdf.
53 Павловић, Л., op. cit., 45.
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новије српске историје и књижевности и као пожртвовани родољуб, те
се захтевало да се напише његова биографија, што би представљало чин
родољубља.54 То показује да је Давидовић схватан као знаменита личност.
Писање биографије био би начин промоције Давидовићевих заслуга за
национ и подстрек за стварање његовог култа.
Међутим, Давидовићева смрт је изазвала у ондашњој штампи полемику која је меморијални садржај везан за њега у потпуности проблематизовала; критикован је његов карактер и делатност, оспораване
његове заслуге.55 Ово је била последица Давидовићевог демократског
настојања да стави на располагање „Новине сербске“ у Бечу противницима и заговарачима реформе књижевног језика, чиме је, парадоксално,
стекао противнике из оба табора.56 Ипак, једина ствар коју ондашње
јавно мњење није проблематизовало у сећању на Димитрија Давидовића
било је његово родољубље. Тако је Милован Видаковић, писац прве Давидовићеве биографије, представио свог пријатеља као „дрзновитог и
двоједушног човека“ који је „дозвољавао да га други наговарају да мења
начин писања“57, али је и поред бројних негативних опаски на његов карактер, истакао неоспорну Давидовићеву врлину: „Род је свој преко мере
љубио.“58 Исто тако, у штампи се појавила песма која, славећи личности које су допринеле развоју српског рода, Давидовићу одаје признање
као родољубу који је као покретач и уредник „Новина сербских“ подизао ниво српске националне свести. Посебно су занимљиви последњи
стихови песме који говоре о гробу као споменику националног хероја:
„Целом Роду новиј течај дасте; Док је Србства у њему сте живи; То гробове красиће вам цвеће; Тај ће свагда горити вам Тамјан, А у чистим
Србнародним срцам’.“59
Први подаци о Давидовићевом гробном месту налазе се у биографији
коју је сачинио његов пријатељ Јован Хаџи Светић и објавио 1846. године.
У њој се Давидовићев гроб посматра као споменик личности заслужне за
српски национ, јер пише: „Српске му његове кости леже у Смедереву…“60
Међутим, Давидовићева надгробна плоча била је у равни са земљом и,
54 Ibid., 45–46.
55 Павловић, Л., op. cit., 46–47.
56 Гузина, Р., Дави овићеве росве и ељске уре и онаце, у: Дими рије Дави овић,
вечи и савременик: 1789–2009, 44–46.
57 Шумаревић, С., op. cit., 12.
58 Ibid., 25.
59 Анонимни аутор, Срболюубъ на водицы Убавцу о Ђурђеву дну 1838 године,
Магазинъ за художество, кньжество и моду, 22. јануар 1839, 26.
60 Хаџић-Светић, Ј., op. cit.,
.
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према томе, слабо уочљива. Феликс Каниц је, након свог првог обиласка
Смедерева 1868, за њу записао да је „једна проста плоча“,61 коју је у свом
другом обиласку Смедерева имао проблем да нађе.
Преко култа костију националних хероја, Јован Хаџи Светић је укључио Давидовића у српски Пантеон. Давидовић је препознат као знаменит човек, јер су се његова биографија и лик нашли у споменици Знамени и Ср и
века, коју је 1903. године издао Андра Гавриловић.
Насловна страница ове публикације указује на „дидактичку поруку о
имортализацији хероја“62 и поново потврђује важно место гроба у култу
националних хероја.

VI
Прво настојање државе да обликује памћење и гробно место Димитрија
Давидовића јавило се 1864. године. Кнез Михаило је желео да подигне
надгробни споменик како би истакао Давидовићеве дипломатске напоре који су били у интересу народа.63 Занимљиво је приметити да је
кнез Михаило сведочио о сећању великих чиновника страних посланстава на Давидовићеве способности, те да је можда и сећање дипломата
могло да утиче на кнеза Михаила да одлучи да памти Давидовића преко „одговарајућег надгробног споменика.“ Поред страних дипломата,
Давидовића се сећала и Академија наука у Бечу, која је управо гробно место сматрала важним меморијалним топосом, те је препоручила Феликсу
Каницу да у Смедереву посети гроб Димитрија Давидовића, некадашњег
грађанина и новинара из Беча, а касније дипломате и аутора Сретењског
устава.64
Кнез Михаило је намеравао да споменик поручи у Бечу. Од тих намера, кнеза Михаила је одвратио Давидовићев син Милан, столоначелник
Министарства финансија, који није хтео да поступи другачије но што је
стајало у очевом тестаменту.65 У фунералној култури деца, односно наследници преминулог, били су морални и правни господари преминулог
и обликовали су погребни живот покојника,66 али у овом случају, када не
61
62
63
64
65
66

Павловић,Л., op. cit., 50.
Борозан И., op. cit., 970.
Павловић, Л., op .cit., 49–50.
Ibid., 50.
Милићевић. М. Ђ., op. cit., 124.
Борозан, И., op. cit., 910.
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постоји тестамент нити архивска грађа која би сведочила о овом догађају,
тешко је закључити да ли је породична контрола сећања на преминулог била јача од државних намера да се Давидовић памти као заслужни
Србин. У том смислу, интересантно је приметити да је једини до сада
познати извор о овој кнежевој иницијативи Милан Ђ. Милићевић, који
овај догађај описује у својој књизи Поменик знамени их љу и у ср ско
наро а новије о а, објављеној 1888. године, у години прославе 50 година
од Давидовићеве смрти, а до које је дошло на иницијативу смедеревске
Уједињене омладине, а не државе. У Поменику сазнајемо и да је постојао
страх да се подизањем споменика не разљути унук кнеза Милоша, јер
је „Давидовић био у немилости код Кнеза Милоша“, што Милићевић
коментарише: „Ово је толико смешно, да му се никако не може веровати“ и као аргумент својој тврдњи наводи да је сам кнез Михаило хтео да
подигне споменик, али га је од тога одвратио Давидовићев син.67 Томе
додајемо и чињеницу да су до 1888. године сва Давидовићева деца, која
нису имале наследнике, умрла,68 па према томе није било никога ко би
могао да оповргне његове наводе. Милићевић је о Давидовићевом гробу
писао још 1876. године у књизи Кнежевина Ср ија, али тада није поменуо иницијативу кнеза Михаила да подигне Давидовићу споменик. Из
свега наведеног јавља се сумња да је икада постојала стварна инцијатива
власти (кнеза Михаила) да се подигне споменик Димитрију Давидовићу.
Друштвено признање Димитрију Давидовићу за националне заслуге било је видљиво на гробу након обележавања 50-годишњице његове
смрти. Када испитујемо сећање на прошлост, то подразумева да се упознамо са савременим плановима за будућност, јер су се путем културе
сећања прошлост и будућност повезивале.69 У том смислу, кључно питање
у вези са прославом јубилеја који се организује око Давидовићевог гробног места јесте какви су интереси садашњости и планиране будућности
били у рецепцији Димитрија Давидовића као националног хероја осамдесетих година
века.
Инцијатори прославе били су професори смедеревске Гимназије, Божидар Вучковић и Ахило Калман.70 Божидар Вучковић је био председник
67 Милићевић. М. Ђ., op. cit., 124.
68 Ibid., 124.
69 Тимотијевић. М., Ју илеј као колек ивна ре резен ација: рослава
50- о ишњице Таковско ус анка у То чи еру 1865. о ине, Наслеђе бр. 9, Београд
2008, 10.
70 Павловић, Л., op. cit., 61.
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смедеревске Уједињене омладине, која је била и главни носилац прославе. Сматрало се да се Давидовић борио за исте идеале као и Уједињена
омладина у Смедереву и да је зато потребно да се обележи 100 година
од његовог рођења, односно 50 година од његове смрти и да му се тим
поводом подигне споменик. У циљу реализације прославе основан је
одбор од највиђенијих грађана Смедерева, који је бројaо петнаест чланова.71 Увидом у састав чланова одбора, примећује се да у одбору, осим
председника општине, није било представника државне власти. Највећи
број чланова одбора чинили су смедеревски трговци.
Одбор је издао проглас којим позива смедеревско грађанство да својим прилозима помогне организовање прославе и подизање споменика.
Проглас нам открива намеру да Давидовићу, „трудбенику просвете и
слободе“ заслужном за „буђење српске мисли и стварање погодаба напретка, (…) ограде и истакну место где леже моћи његове у смедеревском
гробљу.“72 У току 1884–1888. извршене су припреме за прославу. Тада је
надгробна плоча од студеничког мермера издигнута десетак центиметара. Око плоче је урађен камени опсег на који је постављена гвоздена
ограда. Ограда је на западној страни виша и обликована тако да имитира
усадник у који је постављен овални порцулански портрет покојника.73
Слика у овалном оквиру води порекло од античког иконографског предлошка Imago Clipeatae, која је и у нововековној фунералној култури портретисаног унутар оквира „посвећивала“.74 Порцулански портрет, који је
постављан 1888. године, дело је непознатог аутора.75
71 Ibid., 62.
72 Проглас се чува у Народном музеју у Смедереву, инв. бр. 3/9, Ibid., 61.
73 Павловић. Л., op. cit., 63. Нажалост, нисмо успели да установимо која је
радионица за израду кованог гвожђа израдила ограду, нити колико је средстава
било утрошено на израду ограде и порцуланског портрета. Поред тога, остаје
непознаница да ли је ограда била израђена према нацрту специјално сачињеном
за гроб Димитрија Давидовића или је реч о шаблону који је радионица већ
имала.
74 Борозан, И., op. cit., 954–956.
75 О портрету је опширније писано у: Павловић, Л., op. cit., 63. Аутор наводи да
је портрет који је био постављен 1888. године разбијен у парампарчад 1977.
године, тако да се није могао поправити. Нови портрет на гробу постављен је
1984. године. Портрет из 1888. године дело је непознатог аутора; не представља
прераду портрета који су радили Урош Кнежевић и Јован Исаиловић односно
цртежа Доминика Перласке. Портрет из 1984. године је вероватно рађен према
портрету Димитрија Давидовића који је објављен у Давидовићевој Ис орији
ср ско наро а 1846. године, јер је и портрет из 1888. године највише личио на
портрет из 1846. године.
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Јавне свечаности у Србији у
веку будиле су емоције народа и
управљале њима и тако биле у служби изградње нације.76 У последњој
четвртини
века долази до интезивнијег прослављања годишњица
(јубилеја).77 Меморијални ритуали требало је да својим понављањем непрестано освежавају колективну свест.78 Обележавање педесет година
од смрти Димитрија Давидовића имало је форме фунералне јавне свечаности које су се у
веку ослањале на форме црквених проглашења
светитељских култова. Тада су се дела покојника, истакнуте личности,
представљала као изузетно значајна за национ.79 Обележавања јубилеја у
Смедереву имало је карактеристике нових форми прослава, које су проистекле из хришћанске традиције и њених механизама меморисања, али
су добијале и нове световне садржаје, чиме је читава прослава попримала
верско-национални карактер.80 Одбор је утврдио структуру прославе,
одредио њен програм и бринуо се о његовој реализацији. Из програма
се види да је он имао верске елементе: у саборној цркви нишки епископ
Димитрије служио је архијерејску службу. У програму су преовладавали
световни садржаји: говор познатог проте и историчара Димитрија Руварца из Земуна, откривање обновљеног споменика које је обавио Божидар Вучковић, председник Уједињене омладине, извођење композиције
Мирно спавај хора Певачког друштва „Даворија“, полагање венаца секретара Министарства просвете, Уједињене омладине, општине Смедерево, црквене општине Земун, листова „Видело“, „Одјек“, „Дневни лист“,
„Српска реч“, „Мале новине“ и „Брка“, комеморативно вече, на којем је
говорио др Милован Миловановић, професор Правног факултета Високе
школе из Београда.81
Из говора Димитрија Руварца сазнајемо да је прослави присуствовао
велики број угледних грађана Краљевине Србије: „А како да и не будем
у овако необичном душевном стању кад погледам пред собом на овако одабране слушаоце, међу којима видим толике представнике цркве,
изасланике кр. српске владе, изасланике и представнике кр. српских
највиших научних завода, средњих и основних школа, заступнике штампе, чиновнике од свију струка и осталу господу и браћу међу којима више
припознатих књижевника и научника, чувених и у српском – осталом
76
77
78
79
80
81
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Макуљевић, Н., op. cit., 308.
Тимотијевић, М., Ју илеј као колек ивна ре резен ација, 12.
Тимотијевић, М., Меморијал осло о иоцима Бео ра а 1806, 25.
Макуљевић, Н., op. cit., 310.
Тимотијевић, М., Меморијал осло о иоцима Бео ра а 1806, 25.
Про рам рославе 1888. о ине, в. Шумаревић, С., op. cit., 110–111.
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научном свету…“ Гости из Београда стигли су бродом у Смедерево. Прво
су обишли кућу у којој је Давидовић умро, а затим су отишли до саборне
цркве, где је одржана служба. Након службе, Димитрије Руварац је одржао говор, а после говора, присутни су формирали поворку која се од
цркве упутила ка Давидовићевом гробу. Полагање венаца био је важан
део церемоније и одвијао се по строго утврђеном протоколу82, који нам
и у случају смедеревске прославе открива јасну политичку и друштвену
диференцијацију међу учесницима прославе.
Говори Димитрија Руварца и др Милована Миловановића имали су
за крајњи циљ да убеде слушаоца у вредности покојника, а новине су
биле важан медиј којим се ширио култ националних хероја. У складу са
тим, требало би разумети и чињеницу да су поједине ондашње новине
штампале Миловановићев говор. Штампана је и посебна књижица са
говором др Милована Миловановића,83 а Руварчев говор је штампан у
Го ишњици Николе Чу ића.84 Важно је поменути да „Новине србске“ нису
дале никакво обавештење о прослави у Смедереву 1888. године.
Из говора Димитрија Руварца одржаног на парастосу сазнајемо да је
сећање на Димитрија Давидовића било у служби националне едукације
којом се савремена национална акција (укључивање Димитрија Давидовића у српски Пантеон) повезивала са карактером славне српске прошлости, у којој се водила борба за слободу, веру и државност и која је
истицана као узор за будућност. Руварац уочава „скоро затрпану искру
поштовања праве врлине, која ми искра даје наде да ће у Србији поново
оживети дух, који је у њој живео за време првог и другог народног устанка, а наиме дух српске честитости и племенитости, који је чуда стварао.“
Такође наглашава: „(…) прославу приређену од смедеревске уједињене
српске омладине сматрам за устанак против успаване српске честитости,
племенитости, народне свести, и за слављење праве врлине и желим да
се и он убрзо рашири по свој Србији и осталим земљама и крајевима.“85
Народољубље је био exemplum virtitus.86 У том смислу, Давидовићев епитет „Сав Србин“ у јавном мњењу осамдесетих година
века препознат
је као сасвим заслужен за Димитрија Давидовића. На парастосу је рече82 Борозан И., Репрезен а ивна кул ура и оли ичка ро а ан а; с оменик кнезу
Милошу у Не о ину, Београд 2006, 364.
83 Павловић, Л., op. cit., fn. 97.
84 Руварац, Д., Говор на арас осу Дими рија Дави овића, Го ишњица Николе
Чу ића, књига , Београд 1889, 237–288.
85 Ibid., 240–241.
86 Макуљевић, Н., op. cit., 92.

109

Б

Ј

И

но: „Угледајмо се у свакој прилици на његову скромност, његово поштење
и његово родољубље. (…) такав дух и срце, да му се и данас, ми, а по
нама сваки свестан Србин, који проучи његов живот поклонити мора.“87
Последње речи са парастоса су у служби уздизања култа националног
хероја: „Кличем поједино и ономе великом Србину, коме је у спомен
приређена ова данашња прослава и парастос: Слава ти велики и честити Србине Давидовићу, слава!“88 У циљу уздизања Давидовића у хероја,
његов живот се пореди са животом Лазара из јеванђеља: „И као што је
онај богаташ у истој причи позавидио Лазару кад га је видео у наручју Аврама, тако исто и Давидовићевом духу морају данас завидети душе свију
оних његових сувременика који су тада, када је он живео у сиротињи,
живели у слави и раскоштву, те дочим је Давидовић својим радом стекао
себи вечито име како у историји српске књижевности тако у историји
развића данашње независне краљевине Србије и дочим се данас слави спомен Давидовићев не само овде у Смедереву, но и у срцима свију
свесних Србаља, за многе се и многе од њих не зна да су кад живели.“89
Димитрије је постао узор и зато што је следио хришћанске идеале: „Нас
све умудри (…) да живимо по науци нашег Христа Спаситеља, те да чинимо на земљи и таква богоудна дела, која ће и са ону страну нашег гроба
живети.“90
Прослава у Смедереву завршена је исте вечери комеморацијом на којој
је говорио професор Правног факултета др Милован Миловановић. На
самом почетку, Миловановић указује на част која је припала Смедереву,
да у његовој земљи буду сахрањене кости Давидовићеве. Подизање споменика и комеморација за Миловановића су представљали начин на који
се Смедерево и у име целог Српства одужује Давидовићу. Он га је окарактерисао као највреднијег, најумнијег и најодушевљенијег кнежевог
сарадника. Међутим, и тада је постојала потреба да Миловановић брани Давидовића од оптужби да је био властољубив, те да је била његова
иницијатива за ограничењe Милошеве власти. У речима др Милована
Ђ. Миловановића: „Живот Димитирија Давидовића јесте за наш народ
пуна књига“,91 Давидовић постаје херој чије је врлине требало поштовати
и следити.
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Руварац, Д., op. cit., 282–283.
Ibid., 288.
Ibid., 282–283.
Ibid., 283.
Шумаревић, С., op. cit., 6.
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Након обележавања 50-годишњице смрти Димитрија Давидовића 1888.
године, гроб је постао место где се одавало поштовање његовом животу и раду. Тако је ђачко друштво „Димитрије Давидовић“ свом патрону
одало пошту поменом и полагањем венаца на гробу 1914. године, када
се навршило 76 година од његове смрти.92 Од
века, све већи удео у
организацији друштевеног памћења на Димитрија Давидовића узимају
државне институције. Прослава 100-годишњице смрти Димитрија Давидовића (1938) одржана је под покровитељством највиших државних органа. Прослава је овог пута трајала три дана. Осим гроба, као меморијалног
топоса везаног за Димитрија Давидовића, уводи се и спомен–биста на којој је натпис којим је Давидовић означен као „отац српске штампе“. Ипак,
и у овој прослави Давидовићев гроб је био незаобилазно место памћења.
Обележавање годишњице почиње од гроба вечерњим поменом.93
Интервенције на Давидовићевом гробу извршене су крајем 1984. године, када је уграђена нова порцуланска слика, уздигнута надгробна
плоча, а околина поплочана каменом.94 Удружење новинара је поводом
115-годишњице свог постојања одало почаст „оцу српске штампе“ споменплочом постављеном 1996. године на источној страни гвоздене ограде
на Давидовићевом гробу.95 Давидовићев гроб је и данас важно место за
новинаре, који га укључују у програме својих прослава, а припадници
смедеревске полиције полажу венац на дан свога министарства. У Смедереву 220-годишњица рођења Димитрија Давидовића (2009) није обележена постављањем венаца на његов гроб, већ на његову спомен-бисту.96
У
веку, Смедерево постаје све више „град Димитрија Давидовића“:
подиже се спомен-биста (1938), штампарија добија назив „Димитрије
Давидовић“ (1953), а потом и основна школа (1959/60), постављају се спомен-плоче са ликом Димитрија Давидовића на месту куће у којој је Давидовић умро (1985), у Улици Димитрија Давидовића (1985), на Основној
школи „Димитрије Давидовић“ (1985).97
92
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94
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Павловић. Л., op. cit., 69.
Ibid., 69–73.
Ibid., 74.
Према фотографијима објављеним у Љушић, Р., op. cit., 190, 193. Плоча се данас
више не налази на гробу.
96 http://www.uns.org.rs/sr-Latin-C5/content/uns-info/5481/položen-venac-naspomenik-dimitriju-davidoviću-u-smederevu.xhtml (фебруар 2011).
97 Павловић, Л., op. cit., 74.
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Сл. 2 – Гвоздена ограда из 1888. године и порцулански портрет Димитрија Давидовића
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Summary
Bojana Jokić Ilić

National idea and funerary culture:
tomb of Dimitrije Davidović
The inscription ‘Genuine Serb’ (‘Sav Srbin’ in Serbian) on the tombstone of
Dimitrije Davidović bears witness to the strong emotional feelings for the
nation among self-conscious Serbian middle-class in the 19th century. Taking
into account that funerary monuments served for farsighted comprehension of the individual98 it was obviously the wish of Dimitrije Davidović to
be remembered, first of all, as man who put his life and work to the service
of nation. In addition, there was also the need to deny the disputed virtue of
Davidović’s genuine patriotism by this inscription on the tombstone, and to
control the memory of future generations by this monument.
The analysis of memory and visual culture related to Davidović’s tomb
confirms the thesis that past is an active contents used according to instantaneous interests of the community. Not until the 1880s the grave of Davidović
became the place where tribute was paid in public ceremonies to the national
merits of Dimitrije Davidović.
While in the 19th century memory the national epithet ‘Genuine Serb’ was
most important characteristic of all his deeds and merits, the national character of memory was abolished in the second half of the 20th century and
Davidović’s liberal eﬀorts in journalism and governmental structure of the
country and his fight against oppression and despotic rule were promoted
in accordance with new ideological needs. Nowadays, the work of Davidović
is perceived in the context of development of democracy.99
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