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Апстракт: Тема овог рада су меморијали Првог светског
рата као јединствени симболи државног и националног
идентитета. Кроз посебан осврт на Споменик изгинулим
и умрлим борцима у ратовима 1912–1920. варошице Сараорца у Сараорцима,1 анализиран је значај и улога јавних
фигуралних споменика као јединствених друштвених
артефаката чијом је уметничком формом требало победити пролазност, прославити јунаштво, поменути невине жртве и још једном потврдити државно-политичку
идеју безусловног патриотизма.
Кључне речи: Меморијали Првог светског рата, Споменик изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912–1920.
варошице Сараорца у Сараорцима, патриотизам, јавни
фигурални споменик, фигура војника, свечаност.

П

рви светски рат за собом је оставио велики број жртава, чије је
гробове, места страдања, јунаштво било неопходно на адекватан
начин обележити и чувати. На иницијативу државе,2 војних и цивилних
1 Како током рада на књизи У спомен на Велики рат, спомен обележја Првог светског
рата на подручју Града Смедерева, нисам била упозната са неким значајним подацима везаним за Споменик изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912–1920. варошице
Сараорца у Сараорцима, у овом тексту они су послужили као основ сагледавања значаја подизања војних меморијала и саме светковине свечаног освећења у изградњи
државног и националног идентитета. А. Марковић, У спомен на Велики рат, спомен
обележја Првог светског рата на подручју Града Смедерева, Смедерево 2014.
2 Прве активности на формирању меморијала по завршетку Првог светског рата односиле су се на одржавање и уређење војничких гробаља; сходно томе, 3. јануара
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удружења, породица палих ратника и локалних заједница, у периоду између два светска рата подигнут је велики број меморијала3 не само на
територији Србије већ и ван њених граница.4 Њихово сагледавање у
контексту феноменолошке појаве омогућава нам да једним делом дефинишемо њихов карактер и улогу као јединствених симбола у успостављању и потврди државног и националног идентитета.
Меморијали Првог светског рата подизани непосредно по његовом
завршетку представљају јединствене друштвене и историјске артефакте. Њихову појаву произвела је свесна намера да се трајно материјализују још увек трауматична и снажна сећања на дотада невиђену трагедију једног народа. Својом јединственом уметничком формом требало
је да победе пролазност, прославе јунаштво, помену невине жртве и још
једном потврде државно-политичку идеју безусловног патриотизма.
„Култ осећања нас живих, према онима који својим животом пружише пример поколењима пожртвованости и љубави према отаџбини, видно се манифестује у народу. Споменик за спомеником, симбола
победе и уједињења, све је више. Било у виду чесама, зграда, бисти или
пирамида, тек главно је да је акт пажње достојан сене палих. Иако године тако брзо пролазе, а и сећања су још свежа, она никада неће остарити, а то и не сме да буде. Изградња нашег национализма и југосло1920. године новоформирана држава Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца доноси
Уредбу о уређењу и одржавању војничких гробаља и гробова у домовини и на страни, а потом, 22. априла 1922. године, и Закон о уређењу и одржавању војничких
гробаља и гробова у домовини и на страни. По овој Уредби, Министарство вера
Краљевине СХС било је надлежно да се стара о војничким гробљима, а у оквиру
Министарства формиран је посебан „гробљански“ одсек, који је водио рачуна о
гробљима и сакупљао податке о погинулим војницима. Поред тога, одсеку је било
поверено да прибави планове и скице гробаља, гробова, као и старање о подизању
надгробних споменика и спомен-костурница. За изградњу спомен-цркава од већег
државног интереса расписивани су конкурси. У оквиру Министарства грађевина
био је оформљен посебан одсек за монументалне зграде, богомоље и споменике,
који је израђивао пројекте на захтев одборâ и других иницијатора. Закон о народном признању заслужнима за отаџбину усвојен је 1925. године и стављао је акценат
на пренос посмртних остатака умрлих у земљи или иностранству и адекватно обележавање гробног места. Видети: А. Божовић, Меморијали Првог светског рата на
територији Београда, Београд 2014, 30, 31, 47.
3 Током треће деценије XX века подигнуто је или било у изградњи на хиљаде спомен-обележја и белега. Група аутора, Меморијали ослободилачких ратова, књига
I, том 1, Београд 2006, 22.
4 Различита спомен-обележја подигнута из пијетета према српским ратницима,
уређена војничка гробља и појединачна гробна места налазе се, осим у Македонији и Грчкој, у Алжиру, Тунису, Албанији, Мађарској, Румунији, Немачкој, Чешкој,
Молдавији, Словачкој, Немачкој, Аустрији, Италији, Француској. Група аутора,
Меморијали ослободилачких ратова, књига I, том 1, Београд 2006, 14–30.
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венства, мора да има нечег живог и пластичног, као основ за стварање
величине и сјаја своје будућности. И док се у Београду сахрањују велики
војвода Путник, Новаковић и други великани, дотле данас варошица
Сараорци открива споменик палих војника“. Овим речима Света П.
Николић започиње текст поводом свечаног освећења споменика у Сараорцима у дневном листу Правда од 2. новембра 1926. године.5
Споменик изгинулим и умрлим борцима у ратовима 1912–1920. варошице Сараорца свечано је освећен 31. октобра 1926. године. Лоциран је
у центру села, поред регионалног пута Смедерево–Велика Плана, на
мањој ограђеној површини. Конципиран је у форми јавног фигуралног споменика који се састоји од степенастог постоља, високог постамента и скулптуралног дела – фигуре војника. Фигура војника, рад је
уметника Круне Михелића,6 Далматинца, док је каменорезачке радове
на споменику извео Јосиф Дајч из Београда. Израда споменика стајала
је око 50.000 динара.
Споменик у Сараорцима подигут је на иницијативу локалне заједнице у жељи да се на примерен начин ода пошта изгинулим мештанима у
оба балканска и Првом светском рату. О начину како су текле припреме за његово подизање, почев од покретања иницијативе, прикупљања
средстава, избора аутора и композиционог решења, сем новинских текстова о освећењу, ближих података готово и да нема. Уопштено гледано,
активности које су пратиле подизање меморијала увелико су зависиле од значаја простора на коме би се налазио, личности којој би био
посвећен или идеје коју би симболизовао.7 Израда најрепрезентативнијих остварења, на местима великих битака, гробљима на којима су
били сахрањени српски или савезнички војници, трговима престонице
и већих градова била је поверена најистакнутијим српским и југословенским вајарима тога времена. За њихова решења расписивани су конкурси, а одобрење за постављање давало је Министарство просвете.8 Са
друге стране, у највећем броју случајева, подизана су спомен-обележја
5 „Освећење споменика у Сараорцима“, Правда, 2. новембар 1926. год, 3. http://ubsm.
bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/pravda-1904-1941
6 Име вајара једино је наведено у дневном листу Правда у чланку под називом „Освећење споменика у Сараорцима“, Правда, 2. новембар 1926. год, 3.
http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/pravda-1904-1941
7 Током XIX века на српским просторима подизана су спомен-обележја у част хероја
и историјских догађаја, увек условљена актуелним политичким и културним токовима и статусом нације на одређеној територији. Видети: Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја, Београд 2006, 277.
8 А. Божовић, Меморијали Првог светског рата на територији Београда, Београд 2014, 61.
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локалног карактера, чија су решења
наметали наручиоци: локалне заједнице, војна и цивилна удружења,
породице и појединци, а која су у јавности често оштро критикована. Добра илустрација таквих околности је
текст Наши споменици П. Ј. Одавића,
који је објављен у дневном листу
Правда од 3. новембра 1927. године:
„Док се данас у нашим градовима не
може подићи ни најмања каква приватна грађевина, а да грађење њено
не одговара утврђеним, техничким и
архитектонским условима, дотле се
по градовима нашим дижу и спремају
да подигну споменици који су далеко
од тога, да испуњавају и најосновније
Слика 1 Споменик изгинулим и
захтеве уметности, захтеве који су
умрлим борцима у ратовима
за такве објекте предоминантни.
1912–1920. варошице Сараорца у
Сараорцима (Фото-документација
У племенитој жељи да видљивим
Регионалног завода за заштиту
објектима, израђеним у бронзи и каспоменика културе Смедерево)
мену изразе захвалност своју и поштовање сенима Срба који су источеном крвљу и животима својим око
српског имена и српске отаџбине свијали неувеле венце славе – чланови
многих општинских и градских одбора иако неразумевајући се ни мало
у том послу и не обраћајући се никоме за савет, сами су поручивали и
подизали у својим срединама споменике онима који су били заслужни
да им се споменици подижу... У Краљевини нашој никакав споменик на
јавном месту ни по селима ни по градовима, не може се подићи но што
они што га дижу не добију одобрење од, рецимо, Уметничког одељења
Министарства просвете. А сасвим је природно и логично да би у будуће
после једне такве одлуке сву одговорност и за тако дато одобрење и
за такву забрану имало да сноси само Уметничко одељење, после чега,
чим би се подигао какав нови споменик, јавност би унапред знала кога
има да осуди ако је тај споменик рђаво дело или кога да похвали ако је
добро дело.“9
9 „Наши споменици“, Правда, 3. новембар 1927. год, 3. http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/
novina/pravda-1904-1941
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Подизање сараорачког споменика, као и свих других меморијала,
условила је потреба да се идеали славне прошлости изразе на експресиван начин,10 визуелизован чистом геометријском формом и наглашеним националним обележјима.11 У таквим околностима настао је
велики број спомен-обележја изведених у форми спомен-чесми, крајпуташа, спомен-капела, спомен-костурница, спомен-цркава са костурницама, јавних споменика. Анализом њихових композиционих решења, као и избором локације за постављање, општи утисак је да су они
од својеврсних места сећања постајали препознатљиве визуре градова,
села, уопште, простора на којима су постављани.12
Без обзира на њихову мању или већу репрезентативност и државни
значај,13 визуелно меморијали Првог светског рата представљају специфичне и лако препознатљиве споменичке форме. Композициона решења јавних фигуралних споменика подизаних у спомен на жртве Првог светског рата углавном су се базирала на мотиву патриотске жртве,
као једном од кључних секвенци националне драме, насталом на темељу
класичног легата и хришћанског наслеђа, поново оживљеног на споменицима током XIX века.14 Управо у јеку борби за стварање националних
држава током XIX века, симбол грађанина-војника и његова спремност
да се жртвује на олтару домовине уздигнути су на највиши ниво адорације. Као снажан елемент јединства заједнице, његов лик постаје парадигма национализованих друштава, сублимација сећања на рат, али и
једна од најјаснијих рефлексија садашњости која је креирала представе
о прошлости. 15 Такав концепт примењен је и на меморијалима Првог
светског рата широм света, укључујући и наше просторе.
10 Т. Куљић, Култура сећања, Београд 2006, 10.
11 Велики број споменика подигнутих у спомен на Први светски рат управо су препознатљиви по карактеристичним скулптуралним решењима у виду војника, једноглавог
или двоглавог орла, као и по различитим државним, војним или верским симболима.
12 Култура сећања стоји у спрези са местом сећања. У циљу појашњавања потребе за
заокретом у схватању историје у постмодернизму, па и у контексту разматрања места сећања, важно је дати најсажетији оквир у којем је стварана клима за дисциплине култура сећања и култура памћења. Иако су памћење и сећање у науци дефинисани другачије, више као емотивни доживљај, они подједнако подразумевају
и просторни оквир, тј. амбијенталну целину у којој се развија однос према месту
сећања. У дефинисању свеобухватне културе сећања издваја се чињеница да је оно
што се догодило остало као стварно, али се током времена мења његово тумачење и
угао гледања. Видети: Т. Куљић, Култура сећања, Београд 2006, 10.
13 Ово је зависило од тога да ли је реч о меморијалу локалног или највишег државног карактера.
14 О овоме видети: Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја, Београд 2006.
15 M. Baione, La Religione della Patria. Musei e instituti del culto risorgimentale (1884–1918), Treviso 1994.
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Споменик у Сараорцима припада типу јавних фигуралних споменика који почињу да се подижу двадесетих година XX века готово у свим
већим местима Србије.16 Карактерише их фигура војника (или више
њих), допуњена симболима вере и победе.17 Пракса подизања оваквих
јавних споменика не само да је била у складу са општим тенденцијама
обележавања сећања на Први светски рат у европским земљама тог периода већ је представљала и вид демократизације памћења са јасном
рефлексијом патриотизма и добровољне жртве који постају императив
и највиша вредност18 у стварању идентитета и темеља нове државе.
Композиционо решење споменика у Сараорцима заснива се на троделној форми: високом постаменту на степенастом постољу који у завршници носи најкарактеристичнији део – скулптуру војника. Високи постамент који је изведен од вештачког камена састоји се из једног блока
правоугаоног облика који на угловима фланкирају ступци наглашене
хоризонталне профилације, са куглама на врху. На све четири стране
постамента постављене су плоче од белог мермера са уклесаним натписима. На мермерној плочи на западној страни, испод уклесаног стилизованог крста налазе се текст посвете: Споменик изгинулим и умрлим
борцима у ратовима 1912–1920 варошице Сараорца и стихована порука
„Вечно живи који часно гине!“, док је одломак песме Јована Јовановића Змаја Светли гробови уклесан на плочи постављеној на источној
страни постамента. Имена и презимена 235 ратника из оба балканска
и Првог светског рата налазе се на мермерним плочама на северној и
јужној страни постамента. Како би се додатно нагласио скулптурални
део споменика, на постаменту је изведено уздигнуто постоље на коме
је постављена фигура младог војника у пуној ратној опреми (торбице,
огртач, мањерка) изведена од вештачког камена, готово у природној
величини. У намери да се укаже на беспућа по којима се кретала српска
војска, он је приказан на мањем брдовитом узвишењу, као стојећа фигура у раскорачном ставу са избаченом левом ногом. Испред себе чврсто у рукама држи пушку са бајонетом на врху. Обучен је у дуг шињел
и чакшире, са шајкачом на глави и опанцима на ногама. На западној
16 С обзиром да је овај споменик подигнут ангажовањем локалне заједнице, може се
закључити да је она имала главну улогу у избору композиционог решења.
17 У периоду између два светска рата подигнут је и велики број јавних фигуралних споменика династичког карактера, попут споменикâ краљу Петру и краљу
Александру. Ређе су подизани у част истакнутих војсковођа, као и у виду алегоријских персонификација.
18 A. D. Smith, The Glorius Dead, Chosen Peoples, Oxford University Press, New York
2003, 218–225.
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Слика 3 Јужна страна споменика
(Фото-документација Регионалног
завода за заштиту споменика
културе Смедерево)

страни уздигнутог постоља изведена је симболичка представа крста са
оцилима уоквиреног ловоровим венцем.
Не само на овом споменику већ и уопште, особеност српских меморијала, међу којима су најзаступљенији јавни фигурални споменици,19
јесте јасно базирање на историји и традицији, прожетој филозофијом
косовске жртве. На њима је мотив патриотске смрти, као симбол националног опредељења и залог будућег спасења,20 неприкосновен. У служби актуелне ослободилачке идеје, сви војници пали у ратовима21 постају

19 Јавни споменици представљају једну од најистакнутијих форми споменичке културе национализма. Н. Макуљевић, Уметност и национална идеја, Београд 2006, 292.
20 Ово опште место одговарало је хришћанском миту о загробном животу и постојало
је у српској писаној књижевности и пре косовских слова. М. Поповић, Видовдан и
часни крст, Београд, 1998, 23–24; В. Дворниковић, Борба идеја, Београд, 1995, 82–84.
21 С обзиром да је Србија у Први светски рат ушла још незалечених рана задобијених у балканским ратовима, ова спомен-обележја у великом броју су обједињавала
жртве сва три рата.
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достојни носиоци видовданске славе и уласка у небеско царство.22 Управо симболично преузимање улоге главних носилаца идеја патриотизма,
кључног сегмента у одрживости једне нације, који карактерише спремност на беспоговорну, добровољну жртву у тешким тренуцима за отаџбину, утиче на то да скулптуре војника постају назаступљенија композициона решења на српским споменицима.23 Са друге стране, избором фигуре
војника као главне скулптуралне представе, одавана је пошта свим палим
јунацима, чија су се имена и презимена исписивала на споменику.24 Изглед војника, односно старосна група, такође је доста говорила о посвети
споменика. Извођењем фигуре са ликом млађег голобрадог мушкарца
симболично су представљани војници првог и другог позива, док је фигура нешто старијег мушкарца, корпулентније грађе, обично са брковима,
персонификовала војнике трећег позива. Неретко, ови споменици конципирани су и у виду скулптуралне групе извођењем и персонификацијом победе у лику младе жене25 или младића26 са победничким ловоровим
венцима у рукама. Јавним фигуралним споменицима припада и посебна
група споменика на којима доминира хералдички симбол, једноглави
или двоглави орао. Пошто су виђени као симболи великосрпске хегемоније, велики број ових споменика је девастиран у периоду после Другог
светског рата уклањањем државних, националних и верских симбола.
22 Тај идеал светости и хероизма, остварен у појединцима или њиховим делима, постајао је суштинска компонента националне идеологије. Прослава Видовдана 15.
јуна 1913. била је, како се наводи у Политици, празник освећеног Косова. Велики
косовски празник, који је столећима био дан општенародне жалости, прослављен
је као најсветлији, најрадоснији дан, као празник ослобођења (Политика, 15. јун
1913. год.). http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Novine_i_casopisi
23 Ратници патриоте постају главни учесници и мотиви у националној драми спасења, чиниоци и средства националног ослобођења, из кога следи и тријумф читаве нације, а смрт на бојном пољу прераста у херојски чин који не води у смрт,
већ у вечни живот. Видети: A. D. Smith, The Glorius Dead, Chosen Peoples, Oxford
University Press, New York 2003, 218–253; О. Манојловић-Пинтар, „Благо њима јер су
славно пали за отаџбину, краља и слободу: култ палих војника у Италији и Југославији у годинама између два светска рата“, ГДИ, 1–3, Београд 2002, 79–98.
24 Појава имена и презимена представљао је вид одржавања сећања и начин да се
подели туга и жаљење са породицама и члановима заједнице који су остали без
својих најближих. На споменицима у Србији поред имена и презимена постављане су и фотографије на порцелану палог ратника. На појединим споменицима који
су подизани на иницијативу мештана често се нису налазила сва имена погинулих
ратника. Њихов помен зависио је од тога да ли је његова породица могла да новчано учествује у изради споменика.
25 Споменик борцима славно палим у ратовима за ослобођење и уједињење 1912–1918. год.
у Великом Градишту из 1927. године, рад академског вајара Симеона Роксандића.
26 Споменик изгинулим војним обвезницима из Смедерева у рату 1914–1919. год. на
Тргу Републике у Смедереву из 1926. године.
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Поред несумњиво јасне естетске идеје и уметничких закономерности у скулптуралним решењима, изведеним у складу са државно-политичком идејом,27 концепт ових јавних споменика прате и директне
патриотске поруке. Славећи идеју, односно дело учињено за добробит
нације које је често попримало епитет светости,28 ови својеврсни топоси колективног идентитета и симболичног сећањa на све жртве пале
током Првог светског рата29 временом су постајали јак пропагандни
инструмент. Мотив патриотске смрти је јасно пропагиран и оправдаван и на споменику у Сараорцима стихованом поруком: „Вечно живи
који часно гине!“ на западној страни споменика. За преношење патриотских порука коришћени су и стихови родољубивих песама познатих
српских песника. Тако се на источној страни споменика у Сараорцима налазе уклесани стихови песме Светли гробови30 Јована Јовановића
Змаја. У њиховом избору видљива је жеља да се дух патриотизма још
једном нагласи и у литерарној форми. Дуализам у наслову песме директно се рефлектује на симболику споменика, где насупрот гробу као
обележју смрти и месту таме стоје живот и светлост. Експлицитним
пропагирањем патриотских порука ови споменици постајали су нова
саборишта и света места око којих су се окупљале нове генерације.
Место на коме се налази споменик у Сараорцима, где је уместо већег
платоа изабрана мања ограђена површина у непосредној близини пута,
упућује и на корелацију са традицијом подизања крајпуташа,31 још једне
врсте спомен-обележја на коме доминира фигурална представа војника.
Традиционално, вековима су породице своје најближе оплакивале ритуалима везаним за само тело; оног тренутка када је оно нестало, јавила
се потреба да се име материјализује. С обзиром на чињеницу да је вели27 И. Борозан, Репрезентативна култура и политичка пропаганда, Споменик кнезу
Милошу у Неготину, Београд 2006, 77.
28 М. Тимотијевић, „Херој пера као путник: типолошка генеза јавних националних споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића“, Наслеђе III, Београд 2001, 39.
29 За веру и отаџбину, Култ живота и смрти, У славу јунака, Војни меморијали Балканских
ратова и Првог светског рата, Одбрана, Специјални прилог од 26. новембра 2007, 51.
30 Песму Светли гробови Јован Јовановић Змај посветио је свом великом пријатељу Ђури
Јакшићу. Спада у мисаоне (рефлексивне) песме са елементима родољубиве песме.
31 Подизање крајпуташа има дугу традицију у српском народу. Ова јединствена спомен-обележја нису споменици над телима умрлих већ једна врста кенотафа. Најчешће су рађени од веома порозног камена, у форми квадра, са уклесаним ликом
војника и краћим епитафом и на крају бојени. Подизале су га породице страдалог ратника у туђини, углавном поред путева, раскршћа и на значајним местима
народног окупљања, како би његова душа лакше нашла пут до куће, уједно подсећајући на део историје којој је страдали војник припадао.
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ки број српских војника за време балканских и Првог
светског рата страдао изван отаџбине, ова спомен-обележја настала су као део потребе да се непостојање тела,
које би било укопано у гроб с одговарајућим белегом,
надокнади подизањем споменика с ликом покојника и
текстом који даје основне податке о њему.32
Инкорпорирање спомен-обележја у живот заједнице обавезно је пратила и пракса одржавања свечаних
освећења.33 Са јаком политичком и друштвеном позадином, употпуњене мање или више експлицитним
елементима религијских светковина, ове свечаности
су подразумевале обавезно присуство високих званица: представника двора, цркве, Владе, војске, најаву
и опширне извештаје у дневним листовима. Таква
пракса очитавала се и на примеру споменика у Сараорцима. У присуству великог броја људи, високих званица: краљевог изасланика, коњичког потпуковника
Слика 4 Новински
Милутина Жупањевца, команданта 5. коњичког пука
чланак Освећење
„Краљица
Марија“ из Паланке; великог жупана смеспоменика у
Сараорцима,
деревске области Боривоја Стефановића у име Владе;
„Време“, 31.
изасланика министра војске и морнарице артиљеоктобар 1926.
ријског пуковника Петра Сретеновића, народних погодине (Преузет
са http://ubsm.
сланика Округа смедеревског Драгољуба Ивановића
bg.ac.rs/cirilica/
и Зарије Варјачића и свештенства, споменик је свеzbirka/novina/
vreme-1924-1941)
чано освећен за Светог Луку, 31. октобра 1926. године. Атмосферу свечаности описивали су и текстови у
дневним листовима Политика,34Правда,35Време.36
„Још од самог јутра почео се народ окупљати на тргу око споменика увијеног у бело платно и окићеног венцима, да ода још једну вечиту
32 О овоме: Н. Дудић, Стара гробаља и нагробни белези у Србији, Београд 1995.
33 Видети: А. Павићевић, Време (без) смрти, Представе о смрти у Србији 19–20. века,
Етнографски институ САНУ, Посебна издања, књига 73, Београд 2011, 181.
34 „Откривање споменика изгинулим борцима у Сараорцима“, Политика, 3. новембар 1926, 5. http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Novine_i_casopisi
35 „Освећење споменика у Сараорцима“, Правда, 2. новембар 1926. год, 3.
http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/pravda-1904-1941
36 „Освећење споменика у Сараорцима“, Време, 31. октобар 1926.године, 7; „У недељу
је откривен споменик изгинулим борцима у Сараорцима“, Време, 2. новембар 1926.
године, 3. http://ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/vreme-1924-1941
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пошту онима који су за њега пали. Тако да је око 10 часова већи део
трга био покривен народом. Све у празничном руху, прожето једним
и истим осећањем дивљења и захвалности према онима чија су имена била урезана у камену, давало је овом тужном али и импозантном
скупу необично свечан изглед. Тачно у 10 и по часова отпочела је свечаност паљењем кандила пред спомеником и поменом мртвима уз
чинодејство среског намесника и четири свештеника. По завршетку
верског обреда, уз плотун почасне чете војника, скинуто је платно са
споменика и указао се кип војника у потпуној ратној спреми са чврсто
стегнутом пушком у рукама. За то време војна музика је одсвирала
‘Хеј трубачу’... За време говора овдашњег свештеника Лазара Миловановића, који је говорио у име грађана варошице Сараорци, положио је
на споменик један врло леп венац од стране инвалида, г. Александар
Милановић, инвалид и председник одбора за подизање споменика. Затим је ђак основне школе Милорад Митровић врло лепо рецитовао
декламацију ‘На споменику изгинулим јунацима’ В. Илића – Млађег.
Необично леп и дирљив говор одржао је изасланик Његовог височанства краља коњички потпуковник Милутин Жупањевац. При речима
говорника ‘Слава им!’, испаљен је један плотун, а тако исто још један
плотун и громко ‘Живео!’ и када је поменуто краљево име. За све време
овог говора примећено је да је многим од присутних било суза у очима,
да је родбина изгинулих клечећи поред споменика са свећама у рукама
тихо јецала. Најзад је председник Одбора за подизање споменика, у једном лепом говору, предао споменик на чување председнику општине.
Музика је интонирала химну, чиме је и завршена свечаност. За госте је
приређен банкет, а поподне народно весеље.“.37
Дневни лист Политика наводи и ову ситуацију: „Говорили су М. Матић, месни свештеник, па је онда председник одбора г. А. Миловановић
требао да открије споменик, но то је учинио каменорезац. Па пошто
је председник одбора за подизање споменика предао споменик на чување председнику општине, узео је реч краљев изасланик, који вели, да
овај хладни камен скрива велику љубав и говори како треба љубити
отаџбину и свој дом.“38
У броју подигнутих спомен-обележја током последња два века војнички споменици предњачили су над свим осталим формама и споме37 „Освећење споменика у Сараорцима“, Правда, 2. новембар 1926. год, 3. http://
ubsm.bg.ac.rs/cirilica/zbirka/novina/pravda-1904-1941
38 „Откривање споменика изгинулим борцима у Сараорцима“, Политика, 3. 11. 1926.
године, 5. http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Novine_i_casopisi
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ничким представама. Њихова хиперпродукција посебно је означила
деценије између два светска рата у Европи, како у земљама победницама, тако и међу пораженима. У земљама победницама војнички споменик је изражавао моћ и тријумфализам, док је истовремено у Немачкој,
Италији, Мађарској искоришћен као позив на нове мобилизације због,
како је представљано јавности, издаје елита и незаслуженог пораза.39
У таквој атмосфери и истицању централне позиције војничке жртве
одвијала се тридесетих година постепена милитаризација европских
друштва, која се завршила четрдесетих година новим великим светским ратом.40
Меморијали Првог светског рата који су подизани у периоду између
два светска рата у Краљевини Југославији и ван њених граница представљају јавне феномене једног времена. Циљ њиховог подизања, као
вида меморијализације и глорификације жртве и патриотске борбе,
био је промоција нових идеолошких симбола и стварање слике јединственог, готово монолитног друштва. Конципирани на идеји херојске
смрти, уобличени у различитим архитектонским и ликовно-обликовним решењима са којих се ишчитавају на хиљаде имена и презимена
палих ратника, ови својеврсни „олтари сећања“, заједно са манифестацијама које су их пратиле, од самог почетка су представљали основу
формирања и одржавања колективног сећања нације.
Нажалост, у периоду после Другог светског рата, због стварања
јединствене слике друштва41 без националних обележја, перцепција
ових меморијала искључиво као великосрпских државно-политичких
артефактa, довела је до њиховог занемаривања и уништавања.42

39 Видети: O. M. Pintar, Uprostoravanje ideologije: Spomenici Drugog svetskog rata i
kreiranje kolektivnih identiteta, Zagreb 2008, 288–289.
40 O. M. Pintar, „Rušenjem spomenika menja se istorija“, Novi Magazin od 15. 10. 2014.
http://www.novimagazin.rs/vesti/
41 L. Fevr, Borbe za istoriju, Beograd 2002, 157; И. Борозан, „Репрезентативна култура и политичка пропаганда“, Споменик кнезу Милошу у Неготину, Београд 2006,
17–106. D. Stojanović, „U ogledalu 'drugih'“, у: Novosti iz prošlosti, znanje, neznanje,
upotreba i zloupotreba istorije, Beograd 2010, 14.
42 То се посебно односило на уклањање верских, а пре свега државних симбола
некадашње Краљевине Србије, односно Југославије.
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ИЗГИНУЛИМ И УМРЛИМ БОРЦИМА
У РАТОВИМА 1912–1920.
ВАРОШИЦЕ САРАОРЦА
..................................................................................................................

Н

Вечно живи који часно гине!
:
Ко с' осврне да погледа
Бистрим оком и погледом
На гробове оне светле,
– Повеснице дугим редом, –
Мора чути како ј' живо,
Кроз векове, кроз маглину,
Дед унуку, отац сину,
Борац борцу довикив'о:
„Где ја стадох – ти ћеш поћи!”
„Што не могох – ти ћеш моћи!”
„Куд ја нисам – ти ћеш доћи!”
„Што ја почех – ти продужи!”
„Још смо дужни – ти одужи!”
То су збори, то су гласи
Којима се прошлост краси,
Што продиру кроз свет мрачни,
Са гробова оних зрачни',
Спајајући громким јеком,
И Божанском силом неком.
Спајајући век са веком
И човека са човеком.
Око сваког светлог гробаБаш ка' горе она звездаПовесница прича ово:
Хватало се неко коло,
Коло младо, коло ново,
Нове клице – стара нада,
Ново цвеће – стабла стара.

Н

Душе чисте, срца млада,
Наследници света жара; –
Ту се слег'о живот млади
Да се с гробом разговара.
„И ти паде, брате драги!”
– „Нисам, децо, вас док траје!”
„Је л' ти борба била тешка?”
– „Покушајте, милина је!”
„Шта си хтео, куд си пош'о?”
– „Тамо куд се стићи мора!”
„Зар је вера тако јака?”
– „Увек јача од злотвора!”
„Мало нас је кој' би смели” –
– „Ал' вас јака сила креће!”
„Зар ко може стићи цељи?”
– „Ко посумња, никад неће!”
„А ко беху они диви,
Који су те напред звали,
Који су те ојачали,
Који су ти крила дали?”
– „То бејаху идеали!
Без њих нема више лета
Над облаком мрака густа:
Без њих би се малаксало,
Без њих би се брзо пало.
Свет би био гроб без цвета.
Живот празан, – младост пуста!”

:
Марко В. Живановић
Михајло Ђ. Јанковић
Танасије Ивковић
Милан С. Ђорђевић

Алекса Хранисављевић
Љубомир Богосављевић
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Summary
Anita Marković

Memorials of the First World War as a Symbols
of State and National Identity.
Monument to the Soldiers Fallen and Passed
in the Wars 1912-1920 from a Saraorci town,
in Saraorci

The First World War had left behind a large number of victims whose
graves, places of suffering and heroism, it was necessary to adequately
commemorate and preserve. At the initiative of the state, military and
civil associations, families of fallen warriors and local communities, in the
period between the two world wars it was raised a number of memorials,
not only in Serbia but also outside its borders.
Conceived on the idea of the heroic, patriotic death, shaped in a
variety of architectural and artistic shape solutions from which can be
read thousands of names and surnames of fallen warriors, these kind of
“altars of remembrance”, together with the concomitant manifestations,
from the beginning were the basis of the formation and maintenance to
the collective memory of the nation.
Through a special review of the fallen and passed fighters in the wars
from 1912 to 1920. town of Saraorci in Saraorci, it is analyzed the importance
and role of public figural monuments as a unique social artifacts whose
art form is supposed to win transience, to celebrate heroism, to mention
innocent victims and once again confirm the statepolitical idea of
unconditional patriotism.
Monument in Saraorci was solemnly consecrated on October 31st, 1926.
It is located in the center of the village, by the regional road SmederevoVelika Plana, on a smaller, enclosed area. It is designed in the form of
public figural monument consisting of a stepped plinth, high pedestal
and sculptural work - figure of a soldier. Soldier figure is a work of the
artist Kruno Mihelić, Dalmatian, while the stone-cutting work on the
monument undertook Joseph Dajch from Belgrade.
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Consideration of the First World War memorials in the phenomenological
context as unique social and historical artifacts, allows us to partially
define their character and role as a unique symbols that contributed to the
establishment and confirmation of state and national identity.
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