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УДК  597.6/.9(497.11)

Aleksandar M. Urošević

Vodozemci smederevskog  
kraja – pregled dosadašnjih 
istraživanja, distribucija i 
biogeografska pripadnost

Apstrakt: Rad se bavi faunom vodozemaca opštine Smede-
revo. Iznosi prikaz publikovanih nalaza vodozemaca na teri-
toriji Smedereva, kao i nove, do sada neobjavljene nalaze sa 
terena. Smederevo predstavlja tranzicionu zonu između pa-
nonskih i balkanskih ekoregiona, što se ogleda i u relativnom 
bogatstvu faune vodozemaca. Prisustvo različitih horotipa 
svedoči o mešanju fauna vodozemaca severa, istoka i juga. 
Smederevo je tokom proteklih decenija pretrpelo značajne 
antropogene izmene usled urbanizacije, industrijalizaci-
je i klimatskih promena, a naročito su se na udaru izmena 
našle površinske vode. Zbog toga je izmenjen ili izgubljen 
veliki broj prirodnih staništa vodozemaca. Takođe, nalazi 
pojedinih vrsta – podunavskog velikog mrmoljka, šarenog 
daždevnjaka i balkanske češnjarke, postoje samo u literaturi 
odnosno nisu potvrđeni na terenu. Izostanak potvrde nala-
za u prethodne dve ili više decenija može biti posledica izo-
stanka sistematskih istraživanja ovih vrsta koje se odlikuju 
skrovitim načinom života. Drugi razlog mogu biti izmene i 
gubici adekvatnih staništa usled gorepomenutih antropoge-
nih faktora. Buduća faunistička istraživanja trebalo bi kon-
centrisati upravo na ponovnu potvrdu prisustva tih vrsta. 
Preostala netaknuta staništa vodozemaca na području opšti-
ne Smederevo predstavljaju konzervacioni prioritet. 

Ključne reči: Amphibia, faunistika, rasprostranjenje, horoti-
pi, konzervacija.
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Aleksandar M. Urošević

Uvod

Moglo bi se reći da područje naše opštine ima veliki istorijski značaj kada 
su istraživanja batrahofaune u pitanju iako su tokom dugog vremenskog pe-
rioda izostale studije koje bi imale sistematski karakter. Najveći deo dosa-
dašnjih podataka, počev od Karamana (1948), rekapituliran je u poslednjih 
desetak godina objavljivanjem većeg broja publikacija (Krizmanić, 2008; 
Vukov i sar., 2013; Džukić i sar., 2015, 2016; Urošević i sar., 2018; Vučić i sar., 
2020) i, pre svega, Crvene knjige faune Srbije 1 – vodozemci (Kalezić i sar., 
2015). Terenskim istraživanjima prikupljeni su i dodatni podaci koji do sada 
nisu objavljeni. Nakon studije o rasprostranjenju gmizavaca smederevskog 
kraja (Urošević, 2018) ova studija predstavlja logičan nastavak i sistematiza-
ciju postojećih saznanja o distribuciji faune Smedereva.

Konfiguracija šireg područja Smedereva zahvata krajnji sever Pomoravlja 
i severoistočni deo šumadijskog pobrđa. Iz ravničarskog dela u dolini Velike 
Morave postepeno se uzdižu lesne zaravni do maksimalne visine od 273 m. 
Nizijske površine (ispod 100 m n. v.) zauzimaju preko 50% opštine, a površi-
ne između 100 i 200 m n. v. oko 40%, što Smederevo svrstava u ravničarske 
opštine (Gavrilović i Miladinović, 2009). Zahvaljujući svojoj konfiguraciji 
terena, klima Smedereva je tipična kontinentalna, sa pretežno stepsko-kon-
tinentalnim elementima („Sl. list grada Smedereva”, br. 3/2018). Godišnje 
temperaturne amplitude su preko 20 ºC, a preko 50% godišnje količine pa-
davina izluči se u periodu od aprila do septembra, što nije pogodno za vod-
ne režime reka. Većina vodotokova koji su u slivu Dunava i Velike Morave 
periodičnog su karaktera i presušuju tokom leta (Gavrilović i Miladinović, 
2009). Izgradnja HE „Đerdap“ dovela je do promene režima isticanja povr-
šinskih voda, te je veliki broj smederevskih vodotokova, poput Petrijevskog 
i Vučačkog potoka, regulisan i pretvoren u kolektore otpadnih voda 
(Gavrilović i Miladinović, 2009). Reka Jezava je regulisana zatrpavanjem 
starog (1967) i novog korita (1970) (Tasić, 2014). Vode Smedereva veoma su 
zagađene, najveći deo fekalnih voda se preko Petrijevskog potoka izliva u 
Dunav, a industrijske vode iz železare ispuštaju se u reku Ralju (Gavrilović 
i Miladinović, 2009). Pored toga, opština Smederevo spada među najmanje 
pošumljene opštine u Srbiji, sa klimatogenim šumama sladuna i cera koje 
zauzimaju manje od 5% površine („Prirodni resursi“, s. a.).

Najveća biološka raznovrsnost vodozemaca očekivana je u ravničarskim 
krajevima naše zemlje, pri čemu je najveći broj vrsta zabeležen u dolini 
Velike Morave, severozapadnoj Srbiji i jugoistočnom Banatu (Vukov i sar., 
2013). Karaman (1948) je brdske delove Smedereva opisao kao relativno siro-
mašne vrstama, suve, delom pod vinogradima i sa oskudnim biljnim pokri-
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vačem, dok je močvarnu dolinu Velike Morave opisao kao „oazu“ sa velikim 
brojem vrsta, bogatu pašnjacima, šumama vrbe, johe i topole, močvarnim 
livadama i kanalima. 

Danas teritorija opštine Smederevo, sa svojim nepovoljnim vodnim reži-
mom, naročito nakon regulacije vodotokova, zagađenim vodama i oskudnim 
šumskim pokrivačem, u najvećoj meri ne pruža adekvatna staništa za odre-
đene vrste vodozemaca, čak i one koje su istorijski beležene u našem gradu. 
Kada je Karaman 1948. godine publikovao rezultate svojih istraživanja, kao 
nove vrste vodozemaca za Srbiju navedene su mala zelena žaba, balkanska 
češnjarka i podunavski mrmoljak. Kasnije publikacije mahom potvrđuju 
Karamanove nalaze vrsta, sa dodatkom šarenog daždevnjaka (Džukić, 1993; 
Džukić i sar., 2016). Važno je napomenuti da su poslednji literaturni nalazi 
podunavskog mrmoljka i šarenog daždevnjaka za Smederevo stari preko 20 
godina. Karamanov nalaz balkanske češnjarke, iako je kasnije navođen u 
svim publikacijama koje se tiču ove vrste, nije ponovno potvrđen na terenu, 
verovatno usled skrovitog načina života same životinje.

Cilj ove studije je sistematizacija dosadašnjih saznanja o distribuciji i di-
verzitetu vodozemaca na području Smedereva, uz uzimanje u obzir antro-
pogenih izmena staništa i klimatskih promena, kao i definisanje prioriteta 
za buduća faunistička istraživanja u našem kraju. 

Materijal i metode

Značajan broj podataka o rasprostranjenju vodozemaca Smedereva (27% 
od ukupnih unosa) uzet je iz postojeće literature. Kod Vukov i sar. (2013) po-
daci o rasprostranjenju svih vrsta vodozemaca Srbije kartirani su kao aprok-
simativni konturni areali, sa potencijalnim i potvrđenim distribucijama, a u 
drugim publikacijama kao tačni uži lokaliteti (Krizmanić, 2008) i unosi na 
10 x 10 km UTM kartama (Kalezić i sar., 2015; Džukić i sar., 2016; Urošević i 
sar., 2018; Vučić i sar., 2020). Mali broj primeraka vodozemaca sa područja 
Smedereva deponovan je u batrahološkoj zbirci Instituta za biološka istraži-
vanja „Siniša Stanković“ (Džukić i sar., 2015). Karaman (1948) je često davao 
veoma široke odrednice na osnovu kojih je bilo nemoguće precizno mapi-
rati nalaze, osim kada je davao konkretne uže lokalitete poput naziva sela. 
Veliki broj dodatnih podataka o rasprostranjenju batrahofaune na području 
Smedereva (73% od ukupnih unosa) prikupljen je od strane autora vizuel-
nom ili audio-detekcijom, sa fotografisanjem in situ kad god je bilo moguće 
i precizno je georeferenciran. 
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Rezultati i diskusija

Mali mrmoljak (Lissotriton vulgaris Linnaeus, 1758)
Ovaj sitan repati vodozemac naseljava čitavu Evropu, izuzev južne 

Francuske, Pirinejskog poluostrva i juga Apeninskog poluostrva, kao i veći-
ne sredozemnih ostrva (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 
Rasprostranjen je praktično na čitavoj teritoriji naše zemlje, s tim što je naj-
veći broj nalaza vezan za krajeve ispod 500 m n. v. (Vukov i sar., 2013; Džukić 
i sar., 2016). Naseljava širok spektar vlažnih staništa, a reproduktivni period 
provodi u vodi, najčešće u malim, plitkim stajaćim vodama bogatim vege-
tacijom. U toku leta, kad temperatura vode poraste, odrasle jedinke napu-
štaju vodu, a larve metamorfoziraju. Tokom terestrične faze mali mrmoljak 
obično se skriva na vlažnim mestima – ispod panjeva i kamenja, a aktivan je 
noću i po kiši, kada napušta skrovište da bi se hranio. Zimu provodi u skro-
vištima zaštićenim od mraza – podzemnim hodnicima glodara, šupljinama 
u korenju drveća, kao i podrumima, šahtovima i drenažnim cevima (Džukić 
i sar., 2016). Mali mrmoljci hrane se raznim beskičmenjacima i zglavkarima, 
ali tokom akvatične faze napadaju i larve žaba (Speybroeck et al., 2016).

Mali mrmoljak (slika 1a) dug je do 11 cm, obično manje, i najsitniji je 
repati vodozemac Evrope i naših krajeva. Koža mu je glatka. Osnovna boja 
tela je žućkasta ili smeđa, sa ventralne strane može imati narandžast preliv 
i tamne pege. Mužjaci na smeđoj osnovi imaju krupne crne pege i uzdužne 
pruge na glavi, a u akvatičnoj fazi dobiju visoku krestu koja se bez preki-
da pruža od glave do kraja repa (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et 
al., 2016). Karaman (1948) navodi malog mrmoljka kao čestog po nizijama 
i brežuljcima dok se kasnije u literaturi navodi i Smederevo kao toponim, 
verovatno podrazumevajući pod tim užu gradsku zonu (Džukić i sar., 2016). 
Neobjavljeni terenski podaci o nalazima ove vrste ukazuju na njeno prisu-
stvo u Provaliji i Šalincu, u kanalima pored Šalinačkog luga (slika 2a). Malog 
mrmoljka bi bilo moguće očekivati u većini malih i privremenih voda na po-
dručju Smedereva, s tim što bi terenska istraživanja trebalo koncentrisati na 
rano proleće, kada ovi repati vodozemci masovno ulaze u vodu radi parenja 
– tada ih je moguće posmatrati u najvećem broju. Tokom većeg dela godine 
mali mrmoljci vode skrovit način života (Džukić i sar., 2016). 

Podunavski veliki mrmoljak (Triturus dobrogicus Kiritzescu, 1903)
Podunavski veliki mrmoljak, pripadnik kompleksa vrsta velikih mrmo-

ljaka, prati plavnu zonu donjeg toka Dunava i njegovih pritoka od Austrije 
do ušća u Crno more (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016).  
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U Srbiji je podunavski veliki mrmoljak prisutan u Panonskoj niziji i delu 
peripanonske oblasti, sa disjunktnom populacijom u oblasti Ključa (Džukić 
i sar., 2016; Vučić i sar., 2020). U graničnim delovima svog areala hibridizuje 
sa drugim vrstama velikih mrmoljaka, što čini prostor naše zemlje, a naroči-
to zonu južno od Save i Dunava, najkomplikovanijom zonom razgraničenja 
taksona u Evropi (Džukić i sar., 2016; Vučić i sar., 2020). Podunavski veliki 
mrmoljak smatra se nizijskom formom (po pravilu nalazi se do maksimalno 
600 m n. v.), koja naseljava stajaće i sporotekuće vode – jezera, rukavce, ka-
nale i jarke, obično bogate vegetacijom i neretko sa prisustvom ribe. Dugo se 
zadržava u vodi – aktivnost može početi već krajem februara, a vodu obično 
napušta tokom leta (Karaman, 1948; Arnold & Ovenden, 2002; Džukić i sar., 
2016). Tokom terestrične faze, kao i druge vrste velikih mrmoljaka, boravi na 
skrovitim mestima koja nisu daleko od reproduktivne vode (do 300 m, mak-
simalno 1 km), a periode aktivnosti ima noću, po vlažnom vremenu (Džukić 
i sar., 2016).

Podunavski mrmoljak (slika 1b) najmanji je od velikih mrmoljaka. Dug 
je do 13 cm, izuzetno do 16 cm. Telo je dugo i „jeguljasto“, udovi kratki, koža 
gruba. Osnovna boja tela je tamnosmeđa ili tamnosiva, sa tamnim pegama, 
trbuh je upadljivo narandžast sa crnim mrljama, grlo je crno sa sitnim belim 
tačkicama. Mužjak tokom sezone parenja ima visoku, nazubljenu krestu na 
leđima koja je odvojena od glatke kreste na repu, po kojoj je cela grupa dobila 
naziv krestasti mrmoljci (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016).

Kada je otkriven na području Smedereva, podunavski veliki mrmoljak bio 
je, na osnovu razlike između tih mrmoljaka i onih iz okoline Beča, opisan 
kao zasebna forma (forma je u to vreme priznata taksonomska kategorija 
ispod podvrste): Molge cristata danubialis Wolt. f. smederevana (Karaman, 
1948). Kasnije je forma smederevana sinonimizovana sa podvrstom Triturus 
cristatus dobrogicus (Mertens & Wermuth, 1960). Taksonomskom revizi-
jom T. dobrogicus dobio je status vrste (Bucci-Innocenti et al., 1983) i sma-
tra se monotipskom (Vörös & Arntzen, 2010; Naumov & Biserkov, 2013;  
Wielstra et al., 2016). 

Podunavski veliki mrmoljak naveden je kao čest u svim stajaćim vodama, 
kanalima i močvarama nizine Godomina kod Smedereva (Karaman, 1948). 
Kasniji nalazi ponovljeni su za Godominski rit (Godominsko polje), a navo-
de podunavskog velikog mrmoljka kao prisutnog i u smederevskoj Tvrđavi 
i „Đurđevom gradu“ (verovatno Mali grad) (Džukić, 1993; Džukić i sar., 
2016; Vučić i sar., 2020) (slika 2b). Važno je napomenuti da se radi o starim 
nalazima (pre 1993. godine) koji kasnije nisu ponovljeni na terenu. Veliki 
vodoprivredni zahvati velikim mrmoljcima, koji su jako osetljivi, sužavaju 
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Slika 1. Vrste repatih i bezrepih vodozemaca beleženih u Smederevu
a) Mali mrmoljak; b) Podunavski veliki mrmoljak; c) Šareni daždevnjak; d) Crvenotrbi mukač 
Foto: A. Urošević

Slika 2. Rasprostranjenje repatih i bezrepih vodozemaca beleženih u Smederevu
a) Mali mrmoljak; b) Podunavski veliki mrmoljak; c) Šareni daždevnjak; d) Crvenotrbi mukač
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životni prostor ispod biološkog minimuma. Moguće je da se to desilo i na 
teritoriji Smedereva gde su, na području Godominskog polja, izvršeni veliki 
regulatorni zahvati, a preostale vodene površine, poput starog korita reke 
Jezave, završile su kao kolektori fekalnog i industrijskog otpada (Gavrilović 
i Miladinović, 2009). 

Velike mrmoljke moguće je sretati i na neadekvatnom, razorenom stani-
štu na koje se vraćaju usled nagona zavičajnosti i tu egzistiraju u ekstremno 
nepovoljnim uslovima, ali takve populacije osuđene su na propast (Džukić i 
sar., 2016). Nije isključeno da je podunavski veliki mrmoljak i dalje prisutan 
na području doline Velike Morave u Smederevu, u starom koritu reke Jezave 
i okolnim vodama. Da bi se utvrdilo eventualno prisustvo, neophodna su 
intenzivna, sistematska istraživanja u rano proleće kada ove životinje zapo-
činju svoju aktivnost. 

Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758)
Šareni daždevnjak naseljava veći deo zapadne, centralne i južne Evrope. 

Odsutan je sa Britanskih ostrva, iz većeg dela severne i istočne Evrope i glav-
nih sredozemnih ostrva (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 
U Srbiji areal obuhvata gotovo ceo planinsko-kotlinski deo Srbije, uključu-
jući i rečne doline južno od Save i Dunava. U panonskom delu Srbije ogra-
ničen je na uzane eksklave na Fruškoj gori i Vršačkom bregu (Vukov i sar., 
2013; Džukić i sar., 2016). Šareni daždevnjak naseljava šumovite podgorine i 
srednjegorje, ponekad idući i na veće nadmorske visine (Džukić i sar., 2016). 
Tipična je silvikolna vrsta, koja mahom živi u tamnim, vlažnim listopadnim 
šumama, u okolini manjih reka ili potoka u kojima se razmnožava (Arnold 
& Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Šareni daždevnjaci žive skrovito, aktivni su obično noću, po vlažnom vre-
menu ili po kiši (otuda i njihovo ime, od staroslovenske reči dažd – kiša). 
Pare se u proleće, tokom leta ili na jesen. Hiberniraju obično u grupama, 
u slučaju blage zime mogu biti aktivni i u zimskom periodu. Ženke u rano 
proleće, u godini koja sledi nakon parenja, rađaju žive larve u bistrim, čistim 
vodenim staništima bogatim kiseonikom, ponekad i u podzemnim vodama. 
Većina larvi metamorfozira do kraja avgusta, a one koje ne uspeju prezime i 
metamorfoziraju u toku sledećeg proleća (Džukić i sar., 2016). 

Odrasle jedinke šarenog daždevnjaka (slika 1c) obično su duge do 20, izu-
zetno do 25 cm. Iza očiju uočljive su uvećane parotidne žlezde. Osnovna 
boja tela je crna, sa upadljivim žutim pegama. Rep je relativno kratak i valj-
kast, noge kratke i robusne. Kod nas je odraslog šarenog daždevnjaka nemo-
guće pomešati sa bilo kojim drugim vodozemcem ili gmizavcem (Arnold & 
Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016; Džukić i sar., 2016). 



18

Aleksandar M. Urošević

Ukoliko su uznemireni, šareni daždevnjaci iz kožnih i parotidnih žlezda 
luče beli toksični sekret. Ako dođe do ingestije otrova ili on dospe u krvotok, 
može doći do ozbiljnijih trovanja predatora, kod eksperimentalnih životinja 
dolazilo je i do smrtnih slučajeva. Treba napomenuti da je u normalnim okol-
nostima stvarna opasnost od trovanja ljudi daždevnjačkim otrovom zanemar-
ljiva, ali se mogu se javiti reakcije sluzokože usta i očiju (Džukić i sar., 2016). 

Karaman (1948) ne spominje prisustvo šarenog daždevnjaka na području 
Smedereva. Kasnija literatura pominje Srednje brdo, zabarke Jezave i nalaz 
u samom gradu (Džukić, 1993; Džukić i sar., 2016) (slika 2c). Nijedan od ovih 
nalaza nije ponovljen u naknadnom periodu. Neki od pomenutih lokaliteta, 
poput Srednjeg brda i centra grada, usled izgradnje i urbanizacije, danas 
jednostavno ne pružaju adekvatno stanište za šarene daždevnjake i njihove 
larve (lično zapažanje). Pored toga, Smederevo važi za izuzetno malo po-
šumljenu opštinu u Srbiji. Danas bi šarenog daždevnjaka na području naše 
opštine moglo biti u oblastima gde postoje šumski fragmenti, izvori i potoci 
sa nezagađenom vodom. Ponovljeni obilasci nekih od potencijalnih staništa 
daždevnjaka u proteklih nekoliko godina i dalje nisu dali nesumnjiv dokaz o 
prisustvu ove vrste u Smederevu danas. 

Crvenotrbi mukač (Bombina bombina Linnaeus, 1761)
Ova žaba naseljava veći deo centralne, istočne i jugoistočne Evrope, sa 

populacijama u Švedskoj i Danskoj koje predstavljaju severnu granicu areala 
dok populacije u Srbiji, duž obale Crnog mora i u evropskom delu Turske, 
čine južnu granicu rasprostranjenja. Van Evrope ima je na severu Anadolije, 
u oblasti Kavkaza i u Rusiji na istoku do Kazahstana (Arnold & Ovenden, 
2002; Speybroeck et al., 2016; AmphibiaWeb, 2019). U Srbiji crvenotrbi mu-
kač naseljava celu panonsku oblast kao i rečne doline Save i Dunava, spu-
šta se daleko na jug dolinama Velike i Južne Morave, a na istoku naseljava 
Vlašku niziju – oblast Ključa i Negotinsku krajinu (Vukov i sar., 2013). 

Crvenotrbi mukač je gotovo striktno ravničarska vrsta, većina populacija 
je nalažena ispod 250 m n. v., izuzetno do 730 m n. v. Tipično stanište su plit-
ke stajaće, dobro osunčane vode sa dosta vegetacije – jezera, rukavci, vlažne 
livade, polja i šume u plavnim zonama reka. Iako se može naći i u vodama 
koje imaju privremeni karakter, preferira one sa bogatim pojasom submerzne 
vegetacije (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Sezona parenja 
obično počinje u aprilu, može se produžiti do kraja avgusta. Hibernacija se 
odvija na kopnu (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Crvenotrbi mukač (slika 1d) mala je žaba dužine do 5 cm, kratkih nogu, dor-
zoventralno spljoštena i bradavičave kože. Telo je ovalno, ekstremiteti su kratki. 
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Osnovna boja tela je siva ili smeđa, retko zelenkasta, sa slabo definisanim 
tamnijim pegama. Donja strana tela je crna sa upadljivim narandžastim ili 
crvenim (retko žućkastim) mrljama nepravilnog oblika i sitnim belim tač-
kama (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Oglašavanje je ka-
rakteristično, melanholično up-up koje mužjaci horski emituju sa površine 
vode tokom dana i naročito uveče (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et 
al., 2016).

Karaman (1948) navodi da se crvenotrbi mukač često nalazi u svim nizij-
skim delovima Smedereva i povremeno se javlja na brežuljcima, kao kod sela 
Udovice, na oko 150 m n. v. U zbirci Instituta za biološka istraživanja „Siniša 
Stanković” (IBISS) nalazi se uzorak crvenotrbih mukača sakupljen na po-
dručju Kuliča (Džukić i sar., 2015). Neobjavljenih podataka ima za Šalinac 
– kanal kod Šalinačkog luga, kao i za plavnu zonu Velike Morave kod Kuliča 
(slika 2d). Nalazi ove vrste mogući su i u svim drugim podesnim vodama na 
teritoriji Smedereva, naročito u ravničarskoj oblasti. 

Balkanska češnjarka (Pelobates balcanicus Karaman, 1928)
Balkanska češnjarka dugo je smatrana podvrstom sirijske češnjar-

ke (Pelobates syriacus) i tako je tretirana (Frost, 2019). Podvrstu je opisao 
Karaman na osnovu primeraka koje je našao u oblasti Starog Dojrana u 
Makedoniji (Karaman, 1928), što je predstavljalo i prvi nalaz sirijske češ-
njarke (sensu lato) u Evropi. Na osnovu molekularnih podataka, ovaj tak-
son podignut je na nivo vrste i predstavlja balkanski endemit (Dufresnes et 
al., 2019a). Severnu granicu njenog rasprostranjenja predstavlja tok Dunava, 
od južnog Banata do Crnog mora, a zapadnu granicu predstavlja tok Velike 
Morave (Džukić et al., 2008). Severni deo areala odvojen je od južnog, koji 
čine populacije u Severnoj Makedoniji, istočnoj Albaniji, jugozapadnoj 
Bugarskoj i Grčkoj, gde naseljava oblast oko Korintskog zaliva, Peloponez, 
severne i severoistočne delove kopnene Grčke i obalu Egejskog mora do 
Trakije (Džukić et al., 2008; Dufresnes et al., 2019a). U Srbiji prati tok Dunava 
istočno od Beograda, ima je u južnom Banatu, u oblasti ušća Velike Morave, 
čiji tok prati sve do Južne Morave, a izolovane populacije nalaze se u oblasti 
Ključa, sa velikim jazom u zoni Đerdapa i Karpatskih planina (Džukić et al., 
2008; Crnobrnja-Isailović i sar., 2012; Vukov i sar., 2013). 

Balkanska češnjarka je uobičajena za ravničarske terene (obično do 500 
m n. v.) sa rastresitim zemljištem, poput peska i lesa, mada se nalazi i na 
čvršćem supstratu poput kamenjara ili homogenih zemljišta. Tipična stani-
šta su peščane dine i obalske zone reka i jezera, kao i poljoprivredne oblasti. 

Razmnožava se u dubokim, bistrim vodama bez mnogo vegetacije,  
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Slika 3. Vrste bezrepih vodozemaca beleženih u Smederevu
a) Balkanska češnjarka; b) Obična krastača; c) Zelena krastača; d) Gatalinka

Slika 4. Rasprostranjenje bezrepih vodozemaca beleženih u Smederevu
a) Balkanska češnjarka; b) Obična krastača; c) Zelena krastača; d) Gatalinka
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koje mogu imati privremen karakter. Vodi fosorijski način života – najveći 
deo vremena provodi ispod zemlje, u jazbinama glodara, ispod kamenja ili u 
rupama koje sama iskopa. Aktivna je gotovo isključivo noću, uglavnom posle 
kiše. Najintenzivnija aktivnost je u sezoni parenja, obično između februara 
i aprila, dok hibernacija traje od novembra do februara (Arnold & Ovenden, 
2002; Speybroeck et al., 2016).

Balkanska češnjarka (slika 3a) duga je do 10 cm, obično je manja. Telo je 
punačko, noge kratke, oči su veoma krupne sa vertikalnim zenicama. Koža 
je glatka, osnovna boja tela je svetla sa brojnim tamnim mrljama nepravil-
nog oblika koje mogu imati zelenkastu nijansu. Prisutne su i crvene pege. 
Gornja strana glave je ravna, bez vidljivog ispupčenja. Na zadnjim nogama 
prisutna je rožnata tvorevina koja ovim žabama služi za kopanje. Punoglavci 
su izuzetno krupni, dugi i do 16 cm, obično metamorfoziraju za tri do četiri 
meseca (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Oglašavanje je 
klokotanje, nalik coktanju jezikom o nepce, koje mužjaci ispuštaju ispod 
površine vode, pa ga je ponekad teško detektovati (Arnold & Ovenden, 2002; 
Speybroeck et al., 2016). 

Karaman (1948) navodi da je u vodama na području Smedereva nalazio 
punoglavce ove žabe, a jednog odraslog mužjaka, tipično obojenog, našao 
je na obali reke Jezave (slika 4a). Ovaj nalaz je, kao prvi nalaz ove vrste na 
teritoriji Srbije, kasnije citiran u relevantnoj literaturi koja se tiče rasprostra-
njenja vrsta roda Pelobates na Balkanu (Džukić, 1974; Džukić et al., 2008). 
Sam Karaman (1948) navodi da ovu vrstu, zbog noćne aktivnosti i fosorij-
skog načina života, nije lako naći. Ka severnoj granici svog areala, ova vr-
sta postaje sve malobrojnija, a u Srbiji se generalno smatra neuobičajenom 
(Speybroeck et al., 2016) iako postoje podaci o sporadično brojnim popu-
lacijama (Džukić, 1974). Sistematska istraživanja ove vrste u Srbiji bila su 
usredsređena na region južnog Banata, Ključa i nekoliko lokaliteta u dolini 
Velike Morave, tako da Karamanov nalaz sa teritorije Smedereva nije kasnije 
neposredno potvrđen. Ipak, iako osporavan jedno vreme (v. Džukić, 1974), 
nalaz balkanske češnjarke posredno je potvrđen svim kasnijim nalazima u 
dolini Dunava i Velike Morave, od kojih je najbliži na području susednog 
Kovina (Džukić, 1974; Džukić i sar., 2008). Balkanska češnjarka ostaje jedna 
od vrsta čija bi ponovna detekcija na teritoriji Smedereva bila jedan od fau-
nističkih prioriteta za našu opštinu. 

Obična krastača (Bufo bufo Linnaeus 1758)
Ova vrsta naseljava gotovo čitavu Evropu osim Irske, nekih delova 

Skandinavije i većine sredozemnih ostrva, u južnoj i zapadnoj Francuskoj 
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i na Pirinejskom poluostrvu smenjuje je srodna vrsta Bufo spinosus. 
Rasprostranjena je i u Maloj Aziji, a areal joj na istoku dopire duboko u 
Rusiju i do severa Kazahstana (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 
2016). U Srbiji je očekivana na čitavoj teritoriji naše zemlje, s tim što su po-
tvrđeni nalazi koncentrisani u brdsko-planinskim oblastima i uz tokove ve-
likih reka (Vukov i sar., 2013).

Obična krastača naseljava širok spektar staništa na svim nadmorskim 
visinama – od šibljaka, obraslih dina i stepa do močvara, šuma ili visoko-
planinskih pašnjaka. Razmnožava se u relativno dubokim, dobro osunča-
nim vodama, kao što su stalne bare, priobalni delovi jezera, rukavci reka 
ili plavne zone (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Aktivna 
je pretežno noću, osim u sezoni parenja. Krije se u stelji, ispod kamenja ili 
panjeva, obično se jedna jedinka sakriva uvek na istom mestu. Kreće se ho-
dajući ili u skokovima ako je uznemirena. Period hibernacije obično počinje 
u novembru. Sezona parenja je u rano proleće, obično već sredinom marta 
i traje veoma kratko. Tada se ove žabe masovno spuštaju do reproduktivnih 
voda – tzv. eksplozivno razmnožavanje. Mnoge od njih stradaju na saobra-
ćajnicama koje presecaju put od mesta za hibernaciju do reproduktivnih 
voda. Mužjaci provode više vremena u vodi dok ženke ostaju samo koliko im 
treba da nađu partnera i polože jaja. Mužjaci često pokušavaju da se pare i 
sa neživim objektima ili se aktivno bore za ženke, ponekad i 5 do 6 mužjaka 
istovremeno pokušava da se pari sa istom ženkom. Parenje ovih žaba je ve-
oma stresno i u toku parenja očekivan je mortalitet određenog broja životi-
nja, naročito ženki koje brojni mužjaci mogu ugušiti pod vodom (Arnold & 
Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016).

Obična krastača (slika 3b) duga je do 18 cm – najveća je krastava žaba i je-
dan od najvećih vodozemaca u Evropi. Oko je zlatnožuto ili bakarnocrvenka-
sto, zenica je horizontalna. Koža im je gruba i bradavičava, iza očiju prisutne 
su velike parotidne žlezde. Osnovna boja tela je smeđa, ponekad žućkasta 
ili crvenkasta, ujednačena. Mogu postojati blage tamnije mrlje. Obična kra-
stača iz kože i parotidnih žlezda luči toksični sekret koji odbija predatore, 
toksična su i jaja i punoglavci (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 
2016). Jaja su položena u dva paralelna niza, duga do 5 metara. Punoglavci 
su sitni, crni i drže se u ogromnim jatima. Tek metamorfozirane obične kra-
stače su veoma sitne – 7 do 12 milimetara. U toku sezone parenja mužjaci se 
mogu tiho oglašavati visokim kvark-kvark-kvark koje podseća na oglašavanje 
crne liske, a sličan zvuk ispuštaju i ukoliko su uhvaćene (Arnold & Ovenden, 
2002; Speybroeck et al., 2016).

Običnu krastaču Karaman (1948) navodi kao čestu u celoj okolini, ali 
ni izdaleka mnogobrojnu kao zelenu krastaču. Prema Vukov i sar. (2013),  
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konturni areal na području Smedereva uzano prati tok Dunava dok je južnije 
navedeno očekivano prisustvo. Neobjavljenih podataka o nalazima ove vrste 
ima za Pionirski park, Plavinac, Provaliju (gde je beleženo i razmnožavanje 
u rano proleće), Šalinački put i Zlatno brdo, kao i za selo Vučak kod raskr-
šća (slika 4b). Vrstu bi sporadično bilo moguće očekivati na čitavoj teritoriji 
Smedereva, gde god postoje vode podesne za reprodukciju. 

Zelena krastača (Bufotes viridis Laurenti, 1768)
Zelena krastača je rasprostranjena od centralne Evrope (granično sa 

Danskom, južnom Švedskom i istočnom Francuskom), preko Balkanskog po-
luostrva i istočne Evrope, sve do centralne Azije (Arnold & Ovenden, 2002; 
Speybroeck et al., 2016). Vrsta je istorijski imala mnogo širi areal koji je obu-
hvatao i Bliski istok, severnu Afriku i veliki deo Azije, ali je skorom taksonom-
skom revizijom podeljena u veći broj vrsta (Colliard et al., 2010; Dufresnes et 
al., 2019b). U Srbiji očekivana je praktično na čitavoj teritoriji (Vukov i sar., 
2013). Iako prevashodno ravničarska vrsta, zelena krastača se može naći i u 
planinskim staništima, do 2.400 m n. v. Veoma dobro podnosi sušu i može 
se sresti u toplim, peskovitim staništima poput stepa, obalskih dina, peščara, 
šibljaka, čak i plaža. Takođe, može se naći i na kamenjarima, šljunkarama, po-
ljoprivrednim površinama, u urbanizovanim ili industrijskim zonama. Može 
biti naročito brojna u naseljima. Razmnožava se u širokom spektru stajaćih 
voda koje su najčešće plitke i bez vegetacije, često privremenog karaktera – 
poplavljena polja, jarkovi, bare, razlivi reka i većih potoka. Tolerantna je na 
slanu vodu i zagađenje (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 
Ova žaba aktivna je uglavnom noću, dan provodi u rupama koje sama iskopa, 
u jazbinama glodara ili ispod panjeva i kamenja. Hibernacija traje od oktobra 
do marta. U toku sezone parenja mužjaci mogu biti aktivni i preko dana, u 
plitkoj vodi. Parenje obično počinje u aprilu i može trajati tokom čitavog leta 
(Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016).

Zelena krastača (slika 3c) duga je do 10 cm, ženke su veće od mužjaka. 
Oči su zelenkaste boje sa horizontalnim zenicama. Iza očiju prisutne su dve 
izdužene parotidne žlezde. Koža je gruba, bradavičasta. Kožne i parotid-
ne žlezde luče toksični sekret koji može biti jako iritabilan ako dospe na 
sluzokožu. Mužjaci imaju jedan rezonantni mehur ispod brade. Telo je 
punačko, noge su kratke i robusne. Osnovna boja tela je beličasta, sivka-
sta, zelenkasta ili žućkasta, sa dobro definisanim zelenim šarama nepravil-
nog oblika. Šare su kontrastnije i upadljivije kod ženki. Mogu biti prisutne 
i male crvenkaste ili braonkaste mrlje po telu (Arnold & Ovenden, 2002; 
Speybroeck et al., 2016). Jaja su položena u dva do četiri duga, paralelna niza.  
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Punoglavci su sitni i crni sa svetlom ivicom, tokom leta metamorfoziraju 
u sitne žabice koje su duge od 1 do 1,7 cm. Oglašavanje je dugo, zvonko i 
vibrirajuće r-r-r-r-r-r-r-r-r, koje počinje tiho i traje desetak sekundi do mi-
nut. Moguće ga je pomešati sa oglašavanjem nekih insekata (rovac) ili ptica 
(obični cvrčić, lično zapažanje) (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et 
al., 2016). 

Karaman (1948) navodi da je zelena krastača česta u celom smederev-
skom kraju, naročito na obalama voda i po poljima. Takođe, konturni areal 
dat kod Vukov i sar. (2013) obuhvata skoro celu površinu opštine Smederevo. 
Neobjavljeni podaci su raštrkani po većem delu opštine. U samom gradu 
nalaza ima kod autobuske stanice, u Donjem gradu, na Dunavskom keju, u 
Godominskom polju, Malom krivaku, u smederevskoj Marini, na Šalinačkom 
putu, u Tvrđavi, kod Veslačkog kluba i na Zlatnom brdu. Takođe je nalažena 
i u selima – Dobri Do, Kulič (u samom selu i na nasipu na Velikoj Moravi), 
Orešac i Vučak (kod raskršća) (slika 4c). Zelena krastača je jedan od najče-
šćih vodozemaca našeg kraja i dalja istraživanja samo bi trebalo da potvrde 
da je rasprostranjena na području čitave opštine. 

Gatalinka (Hyla arborea Linnaeus, 1758)
Rasprostranjena je kroz severozapadnu, centralnu i jugoistočnu Evropu, 

od Francuske (osim južnih delova), preko Nemačke i Poljske, kroz celu 
Panonsku niziju do masiva Karpata, i na jugu preko najvećeg dela Balkanskog 
poluostrva, osim njegovih istočnih delova (Speybroeck et al., 2016). Ranije 
se smatralo da je vrsta rasprostranjena u čitavoj Evropi (Arnold & Ovenden, 
2002), međutim, skorije taksonomske revizije pokazale su da je u pitanju 
kompleks više kriptičnih vrsta (Stöck et al., 2012; Dufresnes et al., 2015). 
Prema Vukov i sar. (2013), distribucija gatalinke očekivana je na teritoriji či-
tave Srbije. Trebalo bi imati u vidu da se, prema genetičkim analizama, na 
istoku naše zemlje nalazi kontaktna zona kriptičnih vrsta Hyla arborea i 
Hyla orientalis (Stöck et al., 2012; Dufresnes et al., 2015). Pošto je te dve vrste 
gatalinki nemoguće razlikovati morfološki ili po oglašavanju, jedino bi op-
sežnom molekularnom analizom bilo moguće utvrditi tačnu liniju razgrani-
čenja ove dve vrste u Srbiji. 

Gatalinka se može naći u dobro osunčanim, gusto obraslim staništi-
ma – šibljacima, živicama, tršćacima, livadama ili svetlim šumama. Penje 
se na vegetaciju, može ići i do 10 m visoko na drveće. Za reprodukciju bira 
stajaće, dobro osunčane vode sa dosta vegetacije i bez ribe – razlive reka, 
močvare, jezera ili veće bare (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et 
al., 2016). Aktivnost je uglavnom noćna, gatalinka dan provodi skrivena u  
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vegetaciji i veoma teško se uočava. Hibernacija traje od novembra do marta. 
Reproduktivni period obično traje od aprila do juna i tada se mužjaci ma-
sovno oglašavaju iz vode ili sa okolne vegetacije. Tokom jeseni može se javiti 
drugi period oglašavanja (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016).

Gatalinka (slika 3d) duga je do 5 cm. Koža je sa dorzalne strane glatka, 
sa ventralne granulisana. Noge i prsti su dugi, na krajevima prstiju prisut-
ni su adhezivni jastučići. Boja tela varira, najčešće je jarko zelena, ali može 
biti i žućkasta, siva ili braonkasta. Od oka, preko bubne opne i duž boka 
pruža se po jedna tamna pruga sa svake strane tela, koja u nivou zadnjih 
nogu ima gornju „granu“. Mužjaci ispod brade imaju jedan veliki rezonan-
tni mehur koji može biti žućkast ili narandžast. Ženke polažu jaja u malim 
grozdovima (do 60 jaja) koja lepe za vegetaciju. Punoglavci su do 5 cm 
dugi, zlatnozelenkasti, sa visokim leđnim perajem i očima sa strane glave. 
Metamorfoziraju u žabice duge 1–2 cm. Oglašavanje je prodorno i glasno 
kreketanje metalnog prizvuka, koje se emituje u brzim serijama. Brzina 
kreketanja može varirati, obično se ubrzava na početku i usporava na kraju 
fraze. Horovi gatalinki mogu se čuti i do kilometar udaljenosti, iz daljine 
zvuk može podsećati na oglašavanje divljih pataka (Arnold & Ovenden, 
2002; Speybroeck et al., 2016). 

Po Karamanu (1948), gatalinka je česta u celoj niziji, gde je nalažena na 
plitkim mestima uz močvare. U zbirci IBISS nalazi se jedan primerak gata-
linke sakupljen u Provaliji, u blizini fudbalskog stadiona FK „Smederevo“ 
(Džukić i sar., 2015). Neobjavljenih podataka ima za Godominsko polje, 
Šalinački put, Provaliju, Zlatno brdo, kao i za sela Vučak i Kulič (put prema 
nasipu na Velikoj Moravi) (slika 4d). Raštrkani nalazi pokazuju da je gata-
linku u Smederevu moguće očekivati i u ravničarskim i u brdskim delovima, 
gde god u okolini postoji podesna reproduktivna voda i dovoljno odgovara-
juće vegetacije. 

Šumska žaba (Rana dalmatina Bonaparte, 1839)
Šumska žaba je široko rasprostranjena u zapadnoj, centralnoj i jugoistoč-

noj Evropi, uključujući Apeninsko i Balkansko poluostrvo. Sa severa Evrope 
je uglavnom odsutna, ivične populacije postoje na ostrvima u Lamanšu i 
na jugu Skandinavije. Ima je i u severozapadnoj Turskoj i u oblasti Kavkaza 
(Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). U Srbiji vrsta je očeki-
vana praktično svuda (Vukov i sar., 2013). Nalazi su podjednako zastupljeni 
u panonskim, peripanonskim i brdsko-planinskim oblastima, a razmaci u 
distribuciji mogu se interpretirati pre kao rezultat nedostatka sistematskih 
istraživanja nego kao moguće odsustvo vrste (Urošević i sar., 2018).
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Slika 5. Vrste bezrepih vodozemaca beleženih u Smederevu 
a) Šumska žaba; b) Velika zelena žaba; c) Mala zelena žaba; d) Jestiva zelena žaba

Slika 6. Rasprostranjenje bezrepih vodozemaca beleženih u Smederevu 
a) Šumska žaba; b) Velika zelena žaba; c) Mala zelena žaba; d) Jestiva zelena žaba
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Šumska žaba je prevashodno vezana za vlažne listopadne šume, kao i za 
livade u okviru takvih šuma. Tipičan je predstavnik faune centralnoevrop-
skih hrastovih šuma, ali može naseljavati i druge tipove šuma ili otvorenija 
staništa poput šibljaka. Izvan sezone parenja može se naći i u prilično su-
vim staništima. Razmnožava se u širokom spektru voda – jarcima, barama, 
potopljenim šumama, vlažnim livadama ili sporotekućim rekama, obično u 
blizini šuma (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Često bira 
i sasvim plitke efemerne vode, poput bara u kolotrazima na šumskim pute-
vima ili lokve koje ostanu nakon otapanja snega (lično zapažanje). Šumska 
žaba ima karakteristično eksplozivno razmnožavanje rano u proleće, od-
mah nakon izlaska iz hibernacije, što je ponekad već sredinom februara 
(Radovanović, 1951). 

Šumska žaba (slika 5a) duga je do 8 cm, izrazito vitka i dugonoga – kada 
se zadnja noga razvuče ka napred, petni zglob prevazilazi vrh njuške. Njuška 
je špicasta, dorzolateralni nabori su široko razmaknuti. Bubna opna je velika 
i upadljiva. Osnovna boja tela je obično ujednačena, svetlosmeđa, ponekad 
sa žućkastim ili rozikastim prelivom (često opisana kao boja opalog lišća – 
šumske žabe se savršeno kamufliraju u šumskoj stelji). Mogu biti prisutne 
i sitne tamne markacije nalik mrljama mastila ili obrnutog latiničnog „V“ 
u nivou ramena, a na zadnjim nogama uočljive su poprečne pruge. Na bo-
kovima i slabinama može se javiti sumpornožuti preliv. Stomak i grlo su 
potpuno beli, bez markacija (Arnold & Ovenden 44, 2002; Speybroeck et 
al., 2016). Ženke polažu sferične grozdove od oko 2.000 jaja, obično zaka-
čene za grane ili drugu vegetaciju pod vodom, mogu i slobodno plutati na 
površini vode. Jaja su tamne boje, sa providnom galertom. Punoglavci su 
do 6 cm dugi, smeđe boje sa tamnijim pegama, leđno peraje je relativno 
visoko, rep se završava špicasto (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 
2016). Oglašavanje šumske žabe je relativno tiho, visoko kvar-kvar-kvar, sa 
metalnim prizvukom koji mužjaci emituju pod vodom da bi privukli ženke 
(Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Šumsku žabu Karaman (1948) navodi kao malobrojnu, ali rasprostranje-
nu svuda po vlažnim livadama i uz močvare u Godominskom polju. Prema 
Vukov i sar. (2013), i potvrđeni i potencijalni areal ove vrste nalaze se na 
teritoriji naše opštine, s tim što potvrđeni areal odgovara potezu uz Dunav i 
susednom pobrđu. Urošević i sar. (2018) navode je kao prisutnu na Plavincu, 
u Provaliji, selima Jugovo i Orešac. Neobjavljeni podaci postoje za Godomin, 
Šalinačko jezero, za selo Kolari (u kanalima na ivici sela), selo Vučak (za 
njive i šumarke na ivici sela) i za jezera Lipski bageri (slika 6a). Vrsta je za 
sada u Smederevu nalažena po pravilu sporadično i nikada u velikom broju,  
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čemu verovatno pogoduje i veoma kratak period aktivnosti u rano proleće, 
nakon koga se ova vrsta uglavnom nalazi slučajno. Njeno prisustvo je očeki-
vano svuda van najuže gradske zone. 

Velika zelena žaba (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771)
Velika zelena žaba naseljava veći deo Evrope, izuzev Skandinavije, 

Apeninskog i Pirinejskog poluostrva, i najveći deo Balkanskog poluostrva, 
izuzev Albanije i Grčke. Ka istoku rasprostranjena je do centralne Azije 
(Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Velika zelena žaba na-
seljava čitavu teritoriju Srbije i naš je najuobičajeniji vodozemac (Vukov i 
sar., 2013). 

Ova žaba obično živi u velikim grupama, izrazito je akvatična i ima dnev-
nu aktivnost kao i periode noćne aktivnosti. Povremeno se može naći i da-
leko od vode. Može se naći i u planinama do 2.000 m n. v. Tipično naseljava 
velike vodene površine poput dubokih bara, jezera i reka, ali i praktično sve 
tipove površinskih voda, uključujući i male bare, jarke i potoke. Obično se 
sunča na obali, flotantnoj vegetaciji ili pluta na površini vode. Ako je uzne-
mirena, skače u vodu i sakriva se na dnu. Hibernira od oktobra do februara 
u mulju na dnu vode. Sezona parenja je obično u kasno proleće i početkom 
leta (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Velika zelena žaba (slika 5b) duga je do 15 cm (retko do 18 cm) i predstavlja 
jednu od najkrupnijih vrsta vodozemaca u Evropi. Odrasle jedinke su velike 
i robusne, grube kože. Mužjaci imaju parne rezonantne mehure sa obe stra-
ne glave, koji su obično sive boje. Njuška je izdužena i zašiljena. Zadnje noge 
su duge, metatarzalna kvržica je slabo izražena. Osnovna boja tela varira u 
velikoj meri, od svetlosive ili svetlozelene do tamnosmeđe, tamnomaslina-
ste, ponekad čak i potpuno crne, prisutne su tamne nepravilne mrlje. Često 
se javlja svetlozelena uzdužna pruga na sredini leđa. Zadnje noge i bokovi 
su obično sa beličastim mrljama. Stomak je beo sa tamnosivom marmora-
cijom (Karaman, 1948; Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 
Ženke polažu i do 12.000 jaja u toku sezone, obično u nekoliko grozdova 
koje pričvrste za podvodnu vegetaciju. Jaja su svetla, sa providnom galertom. 
Punoglavci narastu do 8 cm, retko su i veći. Oči se nalaze sa gornje strane 
glave. Smeđi su, maslinasti ili sivi, u kasnijim fazama zeleni, sa zlatnim pre-
livom i belim stomakom. Vrh repa je zašiljen. Metamorfoziraju u toku leta 
u žabice duge od 1,5 do 2,5 cm (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 
2016). Oglašavanje velike zelene žabe varira, može se opisati kao širok opseg 
kreketanja i „smejanja“ sa metalnim prizvukom. Najkarakterističnije oglaša-
vanje je bre-ke-ke-ke-ke-ke-kek, koje mužjaci emituju u serijama sa površine 
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vode u sezoni parenja, u velikim horovima, veoma glasno i sa puno varijacija. 
Oglašavanje se spontano javlja i van sezone parenja, tokom čitave godine 
(Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Po Karamanu (1948), velika zelena žaba je najčešća oko tekućih voda, uz 
Jezavu i potoke, retka je uz obalu Dunava ili na brežuljcima (Provalija). Za 
morfološke analize je, zajedno sa druge dve srodne vrste, sakupljana na po-
dručju Šalinca (Krizmanić, 2008). Neobjavljenih podataka ima za smede-
revsku Marinu, kanal u Godominskom polju, železarin kanal i staro korito 
Jezave uz Lipske livade, kao i za više lokaliteta na Jugovu, jezero Mihajlovac, 
Šalinačke bagere (kupalište), Radinačke bagere, selo Kulič, selo Lipe – reku 
Badriku, Lipske bagere i obalu Jezave kod Lugavčine (slika 6b). Očekivano je 
da je ima na teritoriji čitave opštine, u svim podesnim vodama. 

Mala zelena žaba (Pelophylax lessonae Camerano, 1882). 
Rasprostranjena je od centralne Francuske, preko većeg dela sever-

ne i centralne Evrope do zapadne Rusije. Na jugu je rasprostranjena na 
Apeninskom poluostrvu i okolnim ostrvima (osim Sardinije) i uz severnu 
granicu Balkanskog poluostrva. U Skandinaviji i Velikoj Britaniji (gde se 
smatrala iščezlom i reintrodukovana je) prisutne su izolovane populacije 
(Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). U Srbiji mala zelena 
žaba prisutna je u panonskoj oblasti i uz rečne doline Save i Dunava od ko-
jih se ne spušta mnogo južnije. Moguće je i prisustvo u donjim tokovima 
Kolubare i Velike Morave (Vukov i sar., 2013; Krizmanić, 2015).

Prvenstveno je vezana za male vode poput bara, jaraka, šljunkara, isko-
pina gline i poplavljenih kolotraga u poljoprivrednim oblastima, šumama 
ili pustarama. Ka jugu svog areala nalazi se i u planinskim oblastima, do 
1.550 m n. v., ali se smatra primarno ravničarskom vrstom. Akvatična je i voli 
sunce, aktivna je primarno danju, ali noću može da napušta vodu i hrani 
se na kopnu (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Karaman 
(1948) navodi da je mala zelena žaba terestričnija od svih zelenih žaba, da 
se zadržava mahom na travnatim površinama i vlažnim livadama i da se, 
kada je uznemirena, radije skriva bežanjem u vegetaciju nego što skače u 
vodu. Period aktivnosti je između marta i oktobra, parenje se obično odvija 
u maju i junu. Hibernira na kopnu (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck 
et al., 2016). 

Mala zelena žaba (slika 5c) duga je do 8,5 cm, ali obično ne prelazi 6,5 
cm. Veoma je slična velikoj zelenoj žabi, od koje se razlikuje po sledećim 
dijagnostičkim karakterima: koža je glatka, parni rezonantni mehuri su bele 
boje, njuška je kratka i zatupasta, noge su kratke, metatarzalna kvržica je  
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velika i polukružnog oblika (v. Krizmanić, 2008). Osnovna boja tela je obič-
no travnatozelena do tamnozelena, noge mogu biti smeđe, prisutne su kru-
pne tamne mrlje koje se na bokovima mogu spojiti u nepravilne uzdužne 
nizove. Duž leđa je često prisutna uzdužna svetla pruga, a dorzolateralni na-
bori mogu biti svetli, što daje utisak tri uzdužne pruge koje se lako uočavaju 
(v. Karaman, 1948). Mužjaci u vreme parenja mogu biti uniformno žuti ili 
žutozeleni dok su juvenilne jedinke ili ženke ponekad smeđe. Zadnje noge i 
bokovi pokriveni su sumpornožutim do narandžastim mrljama, naročito u 
sezoni parenja. Stomak je obično čiste bele boje (Karaman, 1948; Arnold & 
Ovenden, 2002; Krizmanić, 2008, 2015; Speybroeck et al., 2016). Ženke polažu 
600 do 3.000 jaja u toku sezone, obično u nekoliko grozdova koje pričvrste za 
podvodnu vegetaciju blizu površine. Grozdovi jaja i punoglavci podsećaju na 
one velike zelene žabe, samo su manji i praktično ih je nemoguće razlikovati 
na terenu (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Oglašavanje je 
karakteristično kreketanje, smenjuju se kvak-kvak-kvak, koje podseća na ogla-
šavanje patke gluvare i glasno, jednolično i hrapavo kreee, koje može trajati 
nekoliko sekundi (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Karaman (1948) je malu zelenu žabu nalazio u Godominskom polju, na-
vodi je kao čestu na livadama uz močvare, ali nikad prisutnu pored tekuće 
vode. Uzorkovana je i na području Šalinca, zajedno sa druge dve vrste zele-
nih žaba (Krizmanić, 2008). Neobjavljenih podataka ima za smederevsku 
Marinu, Plavinac, Šalinačko jezero, kanal između Šalinca i Kuliča i za plavnu 
zonu Velike Morave kod Kuliča, u mrtvajama pored nasipa i u privremenim 
barama dublje u forlandu (slika 6c). Ova vrsta je najređa od svih zelenih 
žaba u Srbiji, a to bi trebalo da se reflektuje i na njenu distribuciju na po-
dručju opštine Smederevo, gde se može očekivati na ravnim, močvarnim te-
renima ili oko malih voda. 

Jestiva zelena žaba (Pelophylax kl. esculentus Linnaeus, 1758)
Jestiva zelena žaba je hibrid male i velike zelene žabe (Berger, 1970, 1973). 

Kako između te dve vrste ne postoji reproduktivna izolacija, one se ukrštaju 
u procesu koji se naziva hibridogeneza – neuobičajeni tip reprodukcije pri 
kome dolazi do selektivnog, klonalnog (bez rekombinacije) prenošenja jed-
nog od roditeljskih genoma, a drugi se obnavlja parenjem sa odgovarajućom 
vrstom (Lavanchy & Schwander, 2019). Pošto se ovakva reprodukcija smatra 
vrstom genetičkog parazitizma (Lavanchy & Schwander, 2019), taksoni koji 
nastaju hibridogenetskim putem označavaju se kao klepton (kl.), od grčkog 
kleptein (κλέπτειν) – krasti (Bogart, 2009). Populacije jestive zelene žabe 
mogu se održavati i u prisustvu samo jedne roditeljske vrste, pa čak i bez 
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ijedne roditeljske vrste (Arnold & Ovenden, 2002). Morfološke karakteri-
stike jestive zelene žabe su intermedijerne u odnosu na malu i veliku zele-
nu žabu, pri čemu je po obojenosti sličnija maloj, a po većini morfoloških 
karaktera velikoj zelenoj žabi (Arnold & Ovenden, 2002; Krizmanić, 2008; 
Speybroeck et al., 2016). To čini prepoznavanje sve tri vrste na terenu izu-
zetno teškim, te se često koristi odrednica Pelophylax esculentus complex 
ukoliko je nemoguće izvršiti identifikaciju na terenu. 

Distribucija jestive zelene žabe generalno prati distribuciju male zele-
ne žabe, s tim što se sama javlja u Danskoj, na jugu Švedske i raštrkano u 
Velikoj Britaniji, a u oblasti Balkanskog poluostrva njena granica distribu-
cije je znatno pomerena ka jugu u odnosu na malu zelenu žabu (Arnold & 
Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). U Srbiji distribucija jestive zelene 
žabe vezana je za Panonsku i Vlašku niziju (oblast Ključa i Negotina) i prati 
rečne doline južno od Save i Dunava – Kolubare, Velike, Zapadne i Južne 
Morave, Timoka i Nišave (Vukov i sar., 2013). Svuda, osim u Panonskoj niziji 
i njenim južnim obodima, koegzistira samo sa velikom zelenom žabom. 

Jestiva zelena žaba je akvatična i naseljava širok spektar vodenih staništa 
koja odgovaraju i velikoj i maloj zelenoj žabi, rado se sunča i često izlazi na 
kopno. Može se naći do 1.500 m n. v., naročito u južnim delovima svoje dis-
tribucije. Mlade jedinke mogu migrirati i do 2,5 km daleko od rodne vode, 
na taj način kolonizuju nova staništa (Arnold & Ovenden, 2002; Speybroeck 
et al., 2016). Period aktivnosti i sezona parenja odgovaraju onima velike i 
male zelene žabe. Hibernacija se odvija na kopnu ili pod vodom (Arnold & 
Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). 

Dužina tela jestive zelene žabe (slika 5d) je do 12 cm, ali je najčešće manja. 
Generalno je najsličnija maloj zelenoj žabi, sa sledećim razlikama: njuška je 
izdužena, oštra, rezonantni mehuri sivkasti, noge su dugačke, metatarzalna 
kvržica je srednje veličine i asimetrična, stomak je obično sa sivim mrljama 
(Arnold & Ovenden, 2002; Krizmanić, 2008; Speybroeck et al., 2016). Ženke 
polažu do 8.000 (u nekim populacijama i do 10.000) jaja u toku sezone. 
Grozdovi jaja i punoglavci isti su kao oni velike i male zelene žabe. Punoglavci 
se često sunčaju u pitkoj vodi preko dana, noću se povlače u dubinu (Arnold 
& Ovenden, 2002; Speybroeck et al., 2016). Oglašavanje je kreketanje koje je 
po karakteru između oglašavanja velike i male zelene žabe, glasno, pulsira-
juće i hrapavo reh-reh-reh, pri čemu svaki kreket traje 1,5 sekundu (Arnold & 
Ovenden, 2002; Krizmanić, 2008; Speybroeck et al., 2016).

Karaman (1948) navodi da u Smederevu ova vrsta nije toliko če-
sta kao druge dve zelene žabe – u donjem toku Jezave je nema, ali ju 
je nalazio uzvodno od grada, gde su obale obrasle travom i voda je plića.  
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U nizini je pomešana sa velikom i malom zelenom žabom i uvek je malo-
brojnija, dok na brežuljcima, kao u Provaliji, preovlađuje. Uzorkovana je i 
na području Šalinca, zajedno sa druge dve vrste zelenih žaba (Krizmanić, 
2008). U zbirci IBISS nalazi se uzorak sakupljan na području sela Šalinca, 
pri čemu su u njemu verovatno prisutne sve tri vrste (Džukić i sar., 2015). 
Neobjavljenih podataka ima za smederevsku Tvrđavu (obala Dunava i jarak 
kod Malog grada), smederevsku Marinu, Jugovo, Godomin (Godominsko 
polje, više kanala, staro korito Jezave, Lipske livade), Provaliju, Ribarsko na-
selje, Šalinački put i železarin kanal, Šalinačke bagere (kupalište) i Šalinačko 
jezero, zatim za selo Kulič (u mrtvajama Velike Morave, na nasipu i u for-
landu), Kolare (u kanalima na kraju sela), Radinačke bagere, Udovice, na 
udovičkom putu i Lipske bagere (slika 6d). Jestiva zelena žaba čini se čestom 
u svim krajevima Smedereva i bila bi očekivana u svim podesnim vodama, 
najčešće zajedno sa velikom zelenom žabom. 

Zaključak 

U opštini Smederevo za sada je potvrđeno prisustvo 12 vrsta vodozema-
ca, koji se prema zoogeografskoj pripadnosti mogu svrstati u šest horoti-
pa (prema Vigna Taglianti et al., 1999) (tabela 1). Na teritoriji čitave Srbije 
živi 21 vrsta vodozemaca svrstanih u šest horotipa (Vukov i sar., 2013), tako 
da su svi vodozemački horotipi registrovani u Srbiji prisutni i na područ-
ju Smedereva (tabela 1, slika 7). Srbija je inače prepoznata kao tranzicioni 
region u kome se sustiču različiti faunistički elementi i stoga je prioritetna 
za konzervaciju batrahofaune (Kalezić & Džukić, 2001; Vukov i sar., 2013). 
Područje Smedereva takođe možemo posmatrati kao tranzicionu oblast u 
kojoj se sustiču ekoregioni panonskih stepa/šumo-stepa i balkanskih mešo-
vitih šuma. Otuda potiče i relativno faunističko bogatstvo našeg kraja kada 
su vodozemci u pitanju (za razliku od gmizavaca, v. Urošević, 2018). Na po-
dručju Smedereva dominiraju predstavnici centralnoevropskog (4) i tura-
no-evropskog (3) horotipa, zatim južnoevropskog (2) horotipa, što svedoči 
o mešanju faunističkih elemenata sa severa, istoka i juga (slika 7). 

Kada su u pitanju pogodna staništa za vodozemce, područje op-
štine Smederevo je pretrpelo značajne antropogene izmene, pre svega 
kroz regulaciju površinskih vodotokova, ali i zagađenje (Gavrilović i 
Miladinović, 2009). Naravno, uz to treba računati i na efekte klimatskih 
promena, jer je od 1951. godine do danas, a naročito u poslednjih 20 godina, 
zabeležen porast srednje godišnje temperature (Popović i sar., 2008, 2009).  
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Vrsta Horotip

Globalna 
kategorija 
ugroženosti 
(IUCN)

Nacionalna 
kategorija 
ugroženosti

Nacionalni 
nivo zaštite 
vrsta

Po 
kriterijumima 
IUCN

po DEŽI 
kriterijumima

Lissotriton 
vulgaris Evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Triturus 
dobrogicus

Centralno-
evropski

Gotovo 
ugrožena vrsta 
(NT)

Gotovo 
ugrožena vrsta 
(NT)

Ranjiva vrsta 
(VU)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Salamandra 
salamandra

Južno-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Bombina 
bombina

Centralno-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Pelobates 
balcanicus

Turano-
mediteranski / Ranjiva vrsta 

(VU)

Kritično 
ugrožena vrsta 
(CR)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Bufo bufo Evropsko-
mediteranski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Bufotes 
viridis

Turano-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Hyla arborea Turano-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Rana 
dalmatina

Južno-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Strogo 
zaštićena 
vrsta

Pelophylax 
ridibundus

Turano-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Zaštićena 
vrsta

Pelophylax 
lessonae

Centralno-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Vrsta sa 
nedostatkom 
podataka (DD)

Ranjiva vrsta 
(VU)

Zaštićena 
vrsta

Pelophylax 
kl. 
esculentus

Centralno-
evropski

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Najmanje 
zabrinjavajuća 
vrsta (LC)

Zaštićena 
vrsta

Tabela 1. Spisak vrsta vodozemaca beleženih u Smederevu, sa biogeografskom pripadnošću  
(horotipom) i kategorijama ugroženosti – globalnom po IUCN kriterijumima, i nacionalnim 
prema Kalezić i sar. (2015) i nacionalni nivo zaštite vrsta prema Službenom glasniku  
Republike Srbije, br. 5/2010 i 47/2011) 
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Nalazi nekih vrsta vodozemaca, poput podunavskog velikog mrmoljka, ša-
renog daždevnjaka i balkanske češnjarke, postoje samo kao stari literaturni 
unosi, a njihovo prisustvo nije kasnije potvrđeno na terenu. Mahom se radi o 
izuzetno skrovitim životinjama čije je prisustvo teško detektovati, ali u sve-
tlu velikih antropogenih izmena i klimatskih promena postoji i mogućnost 
njihovog lokalnog izumiranja. Dalja faunistička istraživanja na području 
Smedereva trebalo bi usmeriti na ciljano traženje ovih vrsta, naročito u rano 
proleće kada je očekivana njihova najintenzivnija aktivnost. Važno je napo-
menuti da je jedna vrsta vodozemaca zabeležena na teritoriji Smedereva, 
podunavski veliki mrmoljak, gotovo ugrožena na globalnom nivou, po kri-
terijumima IUCN, a tri vrste – podunavski veliki mrmoljak, balkanska češ-
njarka i mala zelena žaba, imaju nacionalnu kategoriju ugroženosti (prema 
Kalezić i sar., 2015, tabela 1). Očuvanje staništa ovih vrsta trebalo bi da pred-
stavlja konzervacioni prioritet za opštinu Smederevo.

Postoji nekoliko vrsta vodozemaca koje je potencijalno moguće očekivati 
u smederevskom kraju. Burešov dugonogi veliki mrmoljak (Triturus ivan-
bureschi Strauch, 1870) ima disjunktnu distribuciju, sa južnim delom areala 
koji obuhvata istočnu i jugoistočnu Srbiju i severnim delom u Šumadiji i 
Pomoravlju (Džukić i sar., 2016; Vučić i sar., 2020). Ova vrsta naseljava ra-
zličite vodene bazene (sporotekuće delove potoka, bare ili jarkove) u zoni 
listopadnih šuma i uglavnom je brdsko-planinska vrsta (Vukov i Kalezić, 
2015; Džukić i sar., 2016). U južnim delovima Smedereva mogao bi se oče-
kivati u podesnim vodama, a tamo gde dolazi u kontakt sa podunavskim 
velikim mrmoljkom očekivano je i da te dve vrste hibridizuju. Žutotrbi mu-
kač (Bombina variegata Linnaeus, 1758) u Srbiji naseljava brdsko-planinske 
krajeve južno od Save i Dunava, sa izolovanom enklavom na Fruškoj gori 
(Vukov i sar., 2013). Granica potencijalne distribucije ove vrste završava se 
jugozapadno od Smedereva, potencijalno bi mogla biti očekivana u pobr-
đima na krajnjem jugu naše opštine. Obična češnjarka (Pelobates fuscus 
Laurenti 1768) naseljava panonski deo naše zemlje, dolinu Velike Morave i 
oblast Ključa (Džukić et al., 2008; Vukov i sar., 2013). Teorijski je očekivana i 
u oblasti Smedereva na podesnim staništima – u dubokim stajaćim vodama, 
oblastima sa rastresitom podlogom, uključujući i poljoprivredne površine. 
Slično balkanskoj češnjarki, obična češnjarka vodi fosorijski način života, 
aktivna je noću i teško ju je detektovati i tamo gde je prisutna. 

Slično kao i za herpetofaunu (Urošević, 2018), na području Smedereva 
uočljivo je odsustvo sistematskih faunističkih istraživanja, a mnogi distribu-
cioni podaci stari su više od 30 godina. Takođe, primetno je da su distribuci-
oni podaci ka jugu Smedereva relativno retki i raštrkani, a koncentrisanost 
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podataka postoji uz Dunav, ušće Velike Morave i u užoj gradskoj zoni. Dalja 
istraživanja trebalo bi koncentrisati na oblasti u kojima nedostaju podaci, 
pre svega pobrđa u južnom delu opštine, kao i ciljano na vrste čije prisustvo 
decenijama nije beleženo. Pritom, potvrđivanje prisustva podunavskog ve-
likog mrmoljka i balkanske češnjarke i zaštita povoljnih staništa, kao i re-
stauracija potencijalnih staništa, trebalo da budu konzervacioni imperativ.
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Slika 7. Zastupljenost različitih horotipa na području Srbije i Smedereva
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Summary

Aleksandar Urošević

Amphibians of the Smederevo region -  
an overview of previous research,  
distribution and biogeographical affiliation

The territory of the municipality Smederevo is historically important for 
the research of the batrachofauna of Serbia and the whole region. Howev-
er, after the extensive research conducted during the mid-XX century (Kar-
aman, 1948), there were no further systematic research until the renewed 
interest in the faunistic and biogeographic research during the last decade 
that resulted in publishing The Red Books of Fauna of Serbia I and II – Am-
phibians and Reptiles. Smederevo municipality is situated in the transitional 
area between the ecoregions of the Pannonian steppe and forest-steppe and 
the Balkan mixed forests. Still, it is among the least forested municipalities 
in Serbia and urbanization and industrialization had led to the change in 
the water regime of the surface waters and the great extent of polution by 
the sewage and industrial waste. 

Smederevo is still among the areas with large diversity of the amphibian 
species – there have been detected 12 of 21 amphibian species for Serbia in 
total, and association to different chorotipes, and associaton of these spe-
cies with different chorotypes confirms mixing of the faunal elements from 
the North, East and South. However, as much as three amphibian species, 
of which some were for the first time in our country detected in Smedere-
vo (Balkan Spadefoot Toad, Danube Crested Newt), are present only as the 
literature entries, without subsequent confirmation in the field. This could 
be a result of the lack of the aimed, systematic research since the species in 
question are secretive, fossorial, aquatic or active only at night or during the 
humid weather conditions, but it could also result from the change of the 
water regime throughout the municipality and loss of the adequate habitat, 
to which these species are especially vulnerable. It is also important to men-
tion the effect of the climate changes, that lead to the extreme temperatures 
and frequent drougths that lead to the further draining of the wetlands and 
surface waters. 
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A few species of amphibians are potentially present in our municipali-
ty, especially in the southern parts or along the Great Morava river. As for 
the reptilian fauna of our municipality, it is necessary to conduct detailed, 
systematic research of the amphibian fauna, in order to find out the exact 
distribution of all amphibian species, especially those that are document-
ed only as the literature entries or their potential presence is expected in 
our area. 
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Primena geometrijske 
morfometrije na ostacima 
mamuta iz muzejskih zbirki Srbije

Apstrakt: Primena GM u svetu na muzeološkim predmetima 
tek je u povoju. Razlozi za to su: nedostatak kvantitativne i 
statističke obuke – za ovaj vid analiza potrebna je skupa digi-
talna oprema (profesionalna fotografska oprema, 3D skeneri 
i dr.) i optimizam istraživača kada su u pitanju morfometrij-
ske metode (Lycett, 2009; Lycett i Chauhan, 2010; Paunović, 
2016; Okumura & Arajo, 2019). U Srbiji pionirski rad sa ek-
splorativnim prikazom primene metoda GM na muzejskom 
materijalu prezentovan je u radu Paunović i dr. (2016).
U ovom stručnom radu prikazani su rezultati dobijeni prime-
nom geometrijske morfometrije na dobro očuvanim donjim 
vilicama dve vrste mamuta koje su pronađene na tlu Srbije, 
a koje su tezaurus Muzeja i privatnih kolekcija. Dobijeni su 
statistički rezultati koji nedvosmisleno ukazuju na značajne 
morfološke razlike kod dve sukcesivne vrste (Mammuthus 
trogontherii i Mammuthus primigenius). Pored toga, detalj-
no su ilustrovane ontogenetske promene oblika u okviru vr-
ste Mammuthus primigenius, ali bez statističke potvrde tih 
rezultata. Iako je analiza fosilnog materijala u velikoj meri 
problematična, zbog dostupnosti malog broja uzoraka i či-
njenice da je materijal u velikom procentu oštećen, naš uzo-
rak pokazao se dovoljnim da ilustruje morfološke promene 
između dve sukcesivne vrste i da dâ statističku potvrdu tih 
rezultata. Dalja istraživanja trebalo bi usmeriti ka povećanju 
broja uzoraka i proširivanju analiziranog područja.
Iako u geometrijskoj morfometriji postoje konceptualno i 
metodološki različiti pristupi, oni mogu da pruže korisne 
rezultate u pogledu morfoloških varijacija živog i izumrlog 
sveta, kao i velikog broja predmeta materijalne kulture. 

УДК  903:599.611.4(497.11)
069.51:599.611.4(497.11)



42

Gordana S. Paunović

Potrebno je da se u budućnosti u okviru muzeologije, kako 
u svetu tako i kod nas, podigne nivo svesti o mogućnostima 
koje pruža geometrijska morfometrija. Ove metode bi treba-
lo da se uvrste kao jedne od važnih alatki za analizu pokret-
nih predmeta kulturne baštine (paleontološke, arheološke, 
etnološke) kako bi se bolje razumela njihova varijacija veliči-
ne i oblika u vremenu i prostoru.

Ključne reči: mamuti, muzealije, geometrijska morfometrija, 
pleistocen, Srbija.

Uvod
U ovom radu dat je multidisciplinarni prikaz primene metoda geome-

trijske morfometrije na ostacima pleistocenskih mamuta koji se čuvaju u 
Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i u Muzeju u Smederevu. 

Ostaci mamuta na teritoriji Srbije su brojni. Najčešći nalazi su iz alohto-
nih sredina, i to iz aluvijalnih nanosa reka. Tako pronađen materijal nema 
tačne stratigrafske podatke. U manjem procentu pronađen je autohtoni ma-
terial u pleistocenskim sedimentima, lesu, glini i u pećinskim sedimentima 
(Lister i dr., 2012; Dimitrijević i dr. 2013; Dimitrijević i dr., 2015). 

Na teritoriji Srbije do sada nije određena detaljna sistematizacija ostataka 
mamuta. Uvođenem centralizacije podataka putem IMUS-a, počela je siste-
matska obrada podataka svih prirodnjačkih zbirki na teritoriji cele Srbije.

Geometrijske morfometrije – istorijat i primena

Morfometrija je deo morfologije koji kvantitativno analizira i prezentu-
je promene veličine i oblika živih i izumrlih organizama i njihovih delova 
na osnovu metričkih podataka. Glavni cilj morfometrije je da se statistički 
testiraju hipoteze o činiocima koji utiču na promenu oblika i veličine (Ro-
hlf, 1990; Bookstein, 1991; Ivanović i Kalezić, 2009). U okviru morfometrije 
razlikuju se dva pristupa: tradicionalni (stariji pristup) zasniva se na ana-
lizi linearnih mera, njihovih odnosa i uglova koje zaklapaju (Oxnard 1978; 
Reyment 1996) dok je geometrijska morfometrija analiza svih konstelacija 
specifičnih tačaka u dve ili tri ravni prostora (Rohfl 2000; Adams i dr., 2004, 
2013). Prva primena geometrijske morfometrije bila je početkom XX veka. 
Njen začetnik je bio D’Arcy Wentworth Thompson, škotski biolog i mate-
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matičar, koji je pomoću deformacionih mreža prikazao promene oblika ži-
vih bića kroz prizmu matematičke transformacije. Tek sa razvojem tehnike 
i multivarijantne statistike omogućena je praktična primena geometrijske 
morfometrije u nauci.

Geometrijska morfometrija je deo morfometrije koja statistički i kon-
ceptualno pruža mogućnost za analize varijabilnosti u veličini i obliku slo-
ženih morfoloških struktura, u ovom slučaju je to muzealija.

U Srbiji se GM u nauci primenjuje nešto više od desetak godina. Prva pri-
mena bila je u evolucionoj biologiji pri analizi ontogenetskih nizova i filo-
genetskih odnosa repatih vodozemaca (Ivanović i dr., 2007, 2008). Pionirski 
rad sa primenom GM na sukcesivnim vrstama mamuta, koji su pronađeni na 
terenima Srbije (Paunović i dr., 2017), pokazuje da su metode GM postale do-
bar alat za eksplorativne studije ili potvrđivanje hipoteza i u ovoj grani nauke. 

U svetu je koncept GM počeo da se primenjuje pre desetak godina i u 
evolucijskoj arheologiji (Okumura i Araujo, 2019). Analiza GM najviše je pri-
menjivana na kamenim artefaktima (Lycett, 2009, 2010). 

Način rada – primena GM na paleontološkim muzealijama

U studijama morfometrije najvažnije je napraviti izbor i formiranje uzor-
ka. Uzorak mora da sadrži sve činioce koji karakterišu ispitivanu grupu. 
Studije geometrijske morfometrije, koje se zasnivaju na muzejskim paleon-
tološkim predmetima, retko se rade zato što je materijal malobrojan i ret-
ko očuvan u meri koja zadovoljava potrebe GM analiza (Ivanović i Kalezić, 
2009). Međutim, u dosadašnjim radovima pokazalo se da i mali broj ana-
liziranih primeraka jedne grupe može da dâ dobre informativne rezultate 
(Langue, 2015; Paunović i dr., 2017).

U ovom radu cilj je bio da se prikaže primena geometrijske morfometrije 
na sukcesivnim vrstama mamuta (Mammuthus trogontherii i M. primigenius).

Ekplorativna analiza fosilnog materijala dve sukcesivne vrste 
mamuta (Mammuthus trogontherii i Mammuthus primigenius)

Uzorak

U ovoj studiji korišćeno je 15 donjih vilica mamuta dve sukcesivne vrste 
(12 Mammuthus primigenius i 3 M. trogontherii), pri čemu su u uzorku M. 
primigenius bile dve juvenilne jedinke (tabela 1). 
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Nalazi potiču iz aluvijalnih nanosa reka Dunava i Save i tezauriraju se 
u fundusu Prirodnjačkog muzeja u Beogradu (8) i Muzeja u Smederevu 
(7). Svi uzorci iz Muzeja u Smederevu su paleontološki obrađeni i publi-
kovani (Paunović, 2006, 2012, 2013). Odabrani su samo primerci koji su 
bili dovoljno dobro očuvani da budu pogodni za studije geometrijske mor-
fometrije. Pripadnost vrsti određena je pre svega na osnovu morfoloških 
karakteristika zuba, kao i čitave donje vilice (Maglio, 1973; Siegfried, 1983; 
Lenardić, 1991; Lister, 1996).

Iako su veliki uzorci optimalni za morfološke studije, a posebno onto-
genetske (Cardini i Elton, 2007; Álvarez-Lao i Mendez, 2011), takve uzorke 
je veoma teško prikupiti kada je u pitanju fosilni materijal. To je slučaj i 
sa vrstom M. trogontherii, čiji se nalazi smatraju retkim (Lenardić, 1994; 
Mol i Lacombat, 2009; Lister i Stuart, 2010; Athanassiou, 2012). Male veli-
čine uzorka (N < 10) mogu dati relativno precizne procene srednje veličine, 
standardne devijacije i varijanse oblika (Cardini i Elton, 2007). Isto tako, 
eksplorativne studije mogu, primenom metoda geometrijske morfometri-
je, dati validne rezultate, čak i sa veoma malim brojem uzorka (Ivanović i 
dr., 2013). 

Fotografisanje vilica i specifične tačke

Sve donje vilice fotografisao je Ljubomir Zlatanović digitalnim SLR fo-
to-aparatom Canon EOS 60D (rezolucije 18 MP, Canon inc., Tokyo, Japan), 
sa objektivom žižne daljine 85 mm (135 mm ekvivalent). Donje vilice su fo-
tografisane u okluzalnoj, anteriornoj i lateralnoj perspektivi. Svi primerci su 
postavljeni paralelno sa ravni fotografisanja i u centru vidnog polja – kako bi 
se minimalizovali efekti distorzije i paralakse (Mullin i Taylor, 2002). Kori-
steći TpsDig2 program (Rohlf, 2013), postavljeno je 16 specifičnih tačaka na 
okluzalnoj, 10 na anteriornoj i 7 na lateralnoj projekciji (slika 1). 

Konfiguracije specifičnih tačaka birane su prema prisustvu tačaka na 
svim eksponatima, njihovoj pouzdanosti u adekvatnom predstavljanju mor-
fologije donje vilice i podudarnosti sa prethodnim studijama o morfologiji 
kod mamuta, baziranim na linearnim merama (Dubrovo, 1960; Álvarez-Lao 
i Méndez, 2011; Paunović, 2013). Na slici svake individue data je referentna 
dužina (10 cm) radi skaliranja.
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Geometrijska morfometrija i statistička obrada podataka

U ovom radu primenjena je generalizovana Prokrustova analiza na sve 
tri projekcije kako bismo dobili Prokrustove koordinate (varijable oblika), 
sa uklonjenim efektima veličine, pozicije i orijentacije, i veličinu centroide 
(CS) – zbir kvadratnih rastojanja svake tačke od geometrijskog centra konste-
lacije tačaka, kao geometrijsku meru veličine (Rohlf i Slice, 1990; Bookstein, 
1996; Dryden i Mardia, 1998). Za okluzalnu i anteriornu projekciju korišćene 
su srednje vrednosti originalne konfiguracije i njenog lika u ogledalu kako bi 
se dobila simetrična komponenta varijacije oblika (Klingenberg i dr., 2002). 

Kako bi se ispitala varijacija u obliku mandibule između dve sukcesivne 
vrste mamuta, kao i varijacija oblika između juvenilnih i adultnih runastih 
mamuta, korišćena je analiza glavnih komponenti (PCA) na kovarijacionoj 
matrici varijabli oblika. Ovom analizom vizuelno su prikazani morfološki 
prostori: matematički način vizuelnog predstavljanja oblika fenotipa u od-
nosu na jednu ili više promenljivih (Polly, 2008).

Da bi se ilustrovale alometrijske promene oblika između juvenilnih i 
adultnih primeraka runastih mamuta, primenjena je multivarijantna regre-
sija varijabli oblika na logaritmovanu veličinu centroide.

Konfiguracija srednjeg oblika je izračunata za obe vrste, uključujući samo 
adultne individue. Mahalanobisove distance, koje prikazuju distance izme-
đu vrsta u odnosu na varijaciju unutar vrsta, i Prokrustove distance, koje 
prikazuju sumu distanci između specifičnih tačaka srednjih konfiguracija 
oblika, računate su između srednjih oblika obe vrste (Klingenberg i Montei-
ro, 2005). Razlike u obliku vizuelno su prikazane deformacionim mrežama. 
Permutacioni test sa 10.000 iteracija izvršen je da bi se utvrdila statistička 
značajnost divergence u obliku između vrsta, za Mahalanobisove i Prokru-
stove distance.

Sve analize oblika rađene su MorphoJ softverskim paketom (Klingen-
berg, 2011).

Rezultati

Juvenilne jedinke runastog mamuta imaju značajno manju veličinu cen-
troide od adultnih jedinki. Iako stepski mamut ima u proseku krupniju veli-
činu centroide za okluzalnu i anteriornu projekciju (ali manju za lateralnu) 
od runastog mamuta, vrednosti standardnih devijacija kod ove dve vrste se 
preklapaju (tabela 2).
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Prve dve PC ose opisuju 73% totalne varijacije u obliku za okluzalnu pro-
jekciju. PC 1 opisuje razlike u obliku od širih donjih vilica sa simfizom pome-
renom anteriorno, koje odgovaraju vrsti M. trogontherii, do suženih vilica sa 
simfizom pomerenom posteriorno, koje odgovaraju vrsti M. primigenius. PC 
2 opisuje posteriorno izmeštanje bočne ivice mandibule u nivou vertikalne 
grane i anteriorno izmeštanje najšire lamele. Ove promene oblika odgova-
raju juvenilnim jedinkama runastog mamuta, koje se odvajaju od adultnih 
po obe ose (slika 2). 

Za anteriornu projekciju prve dve PC ose opisuju 68% ukupne varijabil-
nosti u obliku. PC 1 opisuje promene u obliku od širih, dorzoventralno ni-
žih donjih vilica sa molarima pomerenim lateralno, koje odgovaraju vrsti M. 
trogontherii, do užih i viših donjih vilica sa molarima pomerenim medi-
jalno, koje odgovaraju vrsti M. primigenius. Po prvoj osi, juvenilne jedinke 
se nisu jasno odvajale od adultnih. PC 2 opisuje promene oblika vezane 
za širu i dorzoventralno nižu donju vilicu. Ove promene oblika odnose se 
isključivo na individualnu varijaciju u obliku, bez jasne separacije grupa 
po ovoj osi (slika 3). 

Za lateralnu projekciju prve dve ose opisuju 65% ukupne varijabilnosti 
u obliku. PC 1 daje prikaz promena oblika od donjih vilica sa izraženom 
kompresijom u anteriornom delu i anteriornim pomeranjem molara, koje 
odgovaraju vrsti M. trogontherii, do donjih vilica sa povećanjem visine u an-
teriornom delu i posteriornim pomeranjem molara, koje odgovaraju vrsti 
M. primigenius. Po PC 2 osi, grupe se u najvećoj meri preklapaju sa adultnim 
runastim mamutima. Ipak, kod juvenilnih jedinki promene oblika dešavaju 
se prevashodno u posteriornim delovima donje vilice, s tim što se baza koro-
noidnog nastavka i ramus pomeraju posteriorno, a ventralna ivica mandibu-
le se pomera anteriorno. Po drugoj PC osi, vrstu M. trogontherii karakterišu 
sužavanje u anteriornom i širenje u posteriornom delu mandibule (slika 4). 

Alometrijske promene oblika između juvenilnih i adultnih jedinki ru-
nastog mamuta na okluzalnoj projekciji uključuju generalno skraćivanje i 
širenje donje vilice kod adultnih jedinki, sa posteriornim izmeštanjem sim-
fiznog žljeba, elongacijom i širenjem okluzalnih površina. Na anteriornoj 
projekciji promene oblika kod adultnih jedinki vezane su za povećanje vi-
sine donje vilice, sužavanje simfiznog žljeba i podizanje molara. Za lateral-
nu projekciju promene oblika kod adultnih jedinki vezane su za skraćiva-
nje donje vilice u anteriornom delu i povećanje visine u posteriornom delu. 
Procenat alometrijskih promena oblika najveći je za okluzalnu, a najmanji 
za lateralnu projekciju. Permutacioni test nije dao statistički značaj ni u jed-
nom slučaju (slika 5). 
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Mahalanobisove distance između srednjih oblika vrsta statistički su zna-
čajne za sve tri projekcije, а najveće su kod lateralne projekcije. Prokrustove 
distance između srednjih oblika najveće su za okluzalnu projekciju i sta-
tistički značajne samo za okluzalnu i anteriornu projekciju (tabela 3). Kod 
vrste M. trogontherii donje vilice su proporcionalno raširene i skraćene, sa 
raširenim okluzalnim površinama u odnosu na runastog mamuta. U ante-
riornoj projekciji kod M. trogontherii dolazi do bukalnog širenja lateralnih 
delova donje vilice i dorzoventralne kompresije mandibule, a simfizni žljeb 
je plići i širi u odnosu na mlađu vrstu. U lateralnoj projekciji kod vrste M. 
trogontherii dolazi do kompresije u anteriornom i širenja u posteriornom 
delu donje vilice. Kod runastog mamuta donja vilica je sužena i izdužena, 
sa okluzalnim površinama užim u odnosu na predačku vrstu. U anteriornoj 
projekciji donja vilica vrste M. primigenius je sužena i viša, sa užim i dubljim 
simfiznim žljebom i podignutim molarima. U lateralnoj projekciji dolazi do 
izdizanja i posteriornog pomeranja molara i izduživanja anteriornog dela 
donje vilice (slika 6).

Diskusija

Evolucija lobanje i donje vilice mamuta vezana je za povećanje visine i 
širenje ovih skeletnih elemenata, sa proporcionalnim skraćenjem (Maglio, 
1973; Lister i dr., 2005), a do sada opisane ontogenetske promene oblika do-
nje vilice mamuta bile su analogne sa evolutivnim promenama oblika, opi-
sanim između sukcesivnih vrsta (Fisher i Beld, 2003; Álvarez-Lao i Mendez, 
2011). Naši rezultati se u velikoj meri poklapaju sa generalnim obrascem on-
togenetskih i evolutivnih promena oblika kod mamuta. Ipak, neke promene 
su detaljnije opisane – M. trogontherii ima mandibulu koja je dorzoventral-
no kompresovana i sa nižim molarima, ali je takođe proširena, sa skraćenim 
anteriornim delovima i širim simfiznim žljebom. Oblik donje vilice takođe 
može biti korelisan sa oblikom molara i okluzalnih površina, koje su proši-
rene i pomerene ka napred kod vrste M. trogontherii. Povećana hipsodon-
cija kod vrste M. primigenius takođe je vodila ka produbljivanju horizontal-
nog ramusa (Maglio, 1973; Lister, 1996). Sa druge strane, oblik molara može 
biti uslovljen brojem lamela. Povećani broj lamela kod progresivnije vrste 
(Vaufrey, 1958; Maglio, 1973; Siegfried, 1983; Malez i Lenardić-Fabić, 1988; 
Lenardić, 1991) povećava mastikatornu površinu i omogućava smanjenje ši-
rine okluzalne površine u odnosu na predačku vrstu, kao što se može videti 
na ovim ispitivanim primercima vrste M. primigenius. Povećanje lamelarne  



48

Gordana S. Paunović

frekvence je obrnuto proporcionalno širini molara kod vrste M. primigeni-
us, koja ima viši LF po datoj širini molara nego M. trogontherii (Lister i 
Joysey, 1992).

Evolucija lobanje i mandibule mamuta išla je naporedo sa drugim evo-
lutivnim promenama koje su bile pod uticajem klimatskih promena: razvoj 
guste dlake, smanjenje dimenzija ušiju i repa (Lister i dr., 2005). Promene 
veličine i oblika lobanje i mandibule takođe su interpretirane kao vezane 
za generalni evolucioni trend kod surlaša i kao mehanička kompenzacija 
za povećane kljove (Eales, 1931; Prothero i Schoch, 2002; Lister i dr., 2005). 
Ipak, M. primigenius nije pratio ovaj trend generalnog povećanja telesnih 
dimenzija i kljova. Ova vrsta bila je znatno manja od predačke vrste, visina 
u nivou ramenskog pojasa bila je od 2,4 do 3,7 metra, a telesna masa oko 
6 tona, u poređenju sa vrstom M. trogontherii kod koje je visina u nivou 
do ramena bila preko 4 metra, a telesna masa je prelazila 10 tona (Garutt i 
Nikolskaya, 1988; Lister i Bahn, 2007; Larramendi, 2015). Runasti mamut 
je takođe imao i manje kljove: maksimalno 4,2 metra kod mužjaka u ek-
stremnim slučajevima dok je kod M. trogontherii dužina kljova bila do 5,2 
metara (Lister i Bahn, 2007). 

Važno je napomenuti da, u našem uzorku, mandibule vrste M. trogon-
therii nisu značajno veće od mandibula vrste M. primigenius. Jedinke M. 
trogontherii, dosad nalažene na teritoriji Srbije, pripadaju kasnom sred-
njem pleistocenu (Dimitrijević i dr., 2015). Kasne forme stepskog mamuta, 
sa područja zapadnog palearktika, imale su sitniju telesnu građu i morfo-
loški su bile sličnije kasnijoj formi, odnosno runastom mamutu (Kahlke, 
2014). U našem uzorku razlike u morfologiji mandibule vezane su isključi-
vo za oblik. Proporcionalno šire mandibule vrste M. trogontherii mogu biti 
u vezi sa većim telesnim dimenzijama i većim kljovama. Sa druge strane, 
M. primigenius ima povećanu visinu molara i mandibula, što bi mogla biti 
kompenzacija za manje telesne dimenzije i proporcionalno užu mandi-
bulu. Promene u morfologiji molara i hipsodonciji mogu biti vezane za 
razlike u ishrani, od stepske vegetacije srednjeg pleistocena do vegetacije 
tundro-stepe kasnog pleistocena (Lister i dr., 2005). 

Mammuthus trogontherii predstavnik je srednjopleistocenskog step-
skog staništa širokih rečnih dolina. Osteološki ostaci ove vrste nađeni su 
u asocijacijama sa biljnim ostacima, koji ukazuju na dominaciju travna-
tog staništa. Međutim, drveće i grmlje su česta vegetacija duž reka tokom 
srednjeg pleistocena, njihovo lišće i grane je stepski mamut koristio kao 
dopunu ishrani (Lister i Bahn, 1994).



49

Primena geometrijske morfometrije na ostacima mamuta ...

U istočnoj Engleskoj pronađen je jedan kompletan skelet stepskog ma-
muta u tresetnom depozitu sa šumskim biljkama starosti oko 0,6 miliona 
godina. To je dokaz da je ova populacija mogla i dalje da živi u toplim 
šumovitim oblastima, ali i u hladnijim i otvorenijim staništima, koji je za 
njih bilo optimalno stanište (Lister i Stuart, 2010). 

Tokom čitavog pleistocena, zaključno sa holocenom, na prostoru da-
našnje Srbije utvrđena je tendencija postepene kserizacije klime, koja se 
odvijala u dva pravca: kserotermizacija (letnje suše) i frigorizacija (oštre i 
hladne zime). U glacijalnim periodima na području Panonske nizije dolazi 
do prelaska aridne stepe u mešovitu stepo-tundru i tundro-stepu, koje su 
bile glavna staništa runastog mamuta (Janković, 1990; Kahlke, 2014). Kse-
romorfnija vegetacija tundro-stepe i stepo-tundre dovodi do pojave zuba 
sa većim brojem lamela, kao i povećane hipsodoncije koja inicira poveća-
nje dubine mandibule. 

Statistička potvrda, koja je dobijena za razlike u obliku između vrsta, 
bez obzira na veoma mali broj predmeta koji su bili na raspolaganju (sve-
ga 10 adultnih jedinki runastog i 3 jedinke stepskog mamuta), dokazuje 
da su metode geometrijske morfometrije primenjive na paleontološkom 
materijalu, čak i kada je uzorak mali, što je često slučaj sa takvom vrstom 
materijala. Iako je savetovan oprez prilikom tumačenja rezultata vezanih 
za srednji oblik kada je veličina uzorka ograničena (Cardini i Elton, 2007), 
metode geometrijske morfometrije su dovoljno osetljive za eksplorativne 
analize morfološke divergence (Ivanović i dr., 2013).

Ovde opisane ontogenetske promene oblika konkordantne su sa pret-
hodno opisanim promenama u literaturi: povećanje visine i širine mandi-
bule kod adultnih jedinki, sa elongacijom i produbljenjem simfiznog žlje-
ba i povećanjem visine simfize (Maschenko, 2002; Álvarez-Lao i Mendez, 
2011). Ipak, permutacioni test nije dao statističku potvrdu ontogenetske 
alometrije. Alometrija, tj. diferencijalni rast, po pravilu je prisutna u bio-
loškim sistemima, naročito tokom ontogenije (Gould, 1966; Klingenberg, 
1998; Shingleton, 2010) i prikazane ilustracije jasno pokazuju da postoji 
diferencijalni rast različitih delova mandibule tokom ontogenije. Iz toga se 
može izvesti zaključak da je u ovom slučaju nedostatak statističke potvrde 
ontogenetske alometrije, usled neadekvatne veličine uzorka (dve juvenil-
ne i 10 adultnih jedinki), lažni negativni rezultat za analizu multivarijan-
tne regresije i kvantifikaciju krive rasta (Cardini i Elton, 2007).
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Zaključak

U ovom stručnom radu prikazani su rezultati dobijeni primenom geo-
metrijske morfometrije na dobro očuvanim donjim vilicama dve vrste ma-
muta koje su pronađene na tlu Srbije, a koje su tezaurus Muzeja i privatnih 
kolekcija. Dobijeni su statistički rezultati koji nedvosmisleno ukazuju na 
značajne morfološke razlike kod dve sukcesivne vrste (Mammuthus trogon-
therii i Mammuthus primigenius). Pored toga, detaljno su ilustrovane on-
togenetske promene oblika u okviru vrste Mammuthus primigenius, ali bez 
statističke potvrde tih rezultata. Iako je analiza fosilnog materijala u velikoj 
meri problematična, zbog dostupnosti malog broja uzoraka i činjenice da je 
materijal u velikom procentu oštećen, naš uzorak pokazao se dovoljnim da 
ilustruje morfološke promene između dve sukcesivne vrste i da dâ statistič-
ku potvrdu tih rezultata. Dalja istraživanja trebalo bi usmeriti ka povećanju 
broja uzoraka i proširivanju analiziranog područja, što uključuje mogućnost 
uvođenja većeg broja vrsta kako bi se sveobuhvatnije ispitale promene obli-
ka donje vilice kroz evolutivno stablo mamuta.
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Prilozi radu

Tabele

Tabela 1. Spisak primeraka donjih vilica vrsta M. trogontherii i M. primigenius  
koje su analizirane u ovom radu.

Naziv vrste Inventarni broj Uzrast Mesto čuvanja Publikovano

Mamuthus 
primigenius RAM-1 Adult Muzej u Smederevu Paunović, 2013.

Mamuthus 
primigenius RAM-2 Adult Muzej u Smederevu Paunović, 2013.

Mamuthus 
primigenius RAM-3 Adult Muzej u Smederevu Paunović, 2013.

Mammuthus 
trogontherii RAM-4 Adult Muzej u Smederevu Paunović, 2013.

Mammuthus 
trogontherii RAM-9 Adult Muzej u Smederevu Paunović, 2013.

Mammuthus 
trogontherii P/V-7 Adult Muzej u Smederevu Paunović, 2006.

Mammuthus 
primigenius RAM-6 Juvenil Muzej u Smederevu Paunović, 2012.

Mamuthus 
primigenius 475 Juvenil Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
primigenius 474 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
primigenius 473 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
primigenius 444 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
primigenius 437 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
primigenius 435 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
primigenius 433 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.

Mamuthus 
trogontherii 432 Adult Prirodnjački muzej u 

Beogradu Paunović i dr., 2017.
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Tabela 2: Srednje vrednosti veličina centroide ± standardna devijacija.

      Projekcija  

Vrsta Starost Okluzalna Anteriorna Lateralna

M. primigenius Adult 59.5 ± 4.3 58.1 ± 5.9 38.9 ± 3.2

M. primigenius Juvenile 39.2 ± 4.9 36.7 ± 3.0 26.5 ± 1.8

M. trogontherii Adult 61.7 ± 2.8 61.3 ± 4.3 36.2 ± 8.3

Tabela 3. Divergenca u obliku između vrsta u Mahalanobisovim i Prokrustovim distancama, 
izračunata za sve tri projekcije donje vilice. Statistički značaj Mahalanobisovih i Prokrusto-
vih distanci utvrđen je permutacionim testom (10000 ponavljanja) i dat kao p vrednosti.

  Mahalanobisova distanca p Prokrustova distanca p

Okluzalno 2.5835 0.0355 0.1422 0.0406

Anteriorno 3.3832 0.0001 0.1014 0.0398

Lateralno 3.7472 <.0001 0.1073 0.2865

Slike

Slika 1. Specifične tačke na vrstama Mammuthus trogontherii i Mammuthus primigenius, pri-
kazane u tri projekcije: 1.okluzalna; 2. lateralna; 3. bazalna (preuzeto iz Paunović i dr., 2017)

Okluzalna projekcija: 
1) medijalna tačka simfiznog žljeba u nivou njegove prednje ivice;
2) posteriorna medijalna tačka simfiznog žljeba;
3), 10) prednja ivica alveolusa; 
4), 11) medijalna ivica najšire lamele na okluzalnoj površini;
5), 12) lateralna ivica najšire lamele na okluzalnoj površini; 
6), 13) posteriorna ivica okluzalne površine; 
7), 14) najbočnija tačka donje vilice u nivou koronoidnog nastavka; 
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8), 15) tačka najvišeg zakrivljenja donje vilice u nivou prednje ivice alveolusa;
9), 16) tačke spoja simfiznog žljeba i korpusa donje vilice.

Anteriorna projekcija:
1) medijalna ventralna ivica mandibule (bez mentalnog nastavka); 
2) medijalna tačka simfiznog žljeba u nivou njegove prednje ivice;
3), 7) medijalna ivica alveolusa; 
4), 8) medijalna ivica molara; 
5), 9) tačka najvećeg zakrivljenja na ventralnoj ivici donje vilice; 
6), 10) najšira ivica mandibule u nivou koronoidnog nastavka, u visini molara.

Lateralna projekcija: 
1) posteriorna intersekcija alveolusa i vertikalne grane;
2) anteriorno-dorzalna ivica molara;
3) anteriorno-ventralna ivica molara;
4) prednja ivica alveolusa;
5) prednja ivica donje vilice, bez mentalnog nastavka;
6) tačka najvećeg zakrivljenja na ventralnoj ivici mandibule;
7) posteriorna tačka koronoidnog nastavka u nivou njegove baze.

Slika 2. Morfološki prostor okluzalne projekcije donje vilice obe vrste mamuta, dobijen PCA 
analizom. Linearni dijagrami opisuju promene oblika vezane za prve dve PC ose. Sive linije 
i prazni krugovi: srednji oblik. Crne linije i puni krugovi: konfiguracije sa skorom -0.1 i +0.1 
Prokrustovih distanci na odgovarajućoj PC osi (preuzeto iz Paunović i dr., 2017).
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Slika 3. Morfološki prostor anteriorne projekcije donje vilice obe vrste mamuta, dobijen PCA 
analizom. Linearni dijagrami opisuju promene oblika vezane za prve dve PC ose. Sive linije 
i prazni krugovi: srednji oblik. Crne linije i puni krugovi: konfiguracije sa skorom -0.1 i +0.1 
Prokrustovih distanci na odgovarajućoj PC osi (preuzeto iz Paunović i dr., 2017). 

Slika 4. Morfološki prostor lateralne projekcije donje vilice obe vrste mamuta, dobijen PCA 
analizom. Linearni dijagrami opisuju promene oblika vezane za prve dve PC ose. Sive linije 
i prazni krugovi: srednji oblik. Crne linije i puni krugovi: konfiguracije sa skorom -0.1 i +0.1 
Prokrustovih distanci na odgovarajućoj PC osi (preuzeto iz Paunović i dr., 2017).
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Slika 5. Ontogenetska alometrija kod runastog mamuta, za okluzalnu, anteriornu i 
lateralnu projekciju, analizirana multivarijantnom regresijom oblika na logaritmovanu 
veličinu centroide (CS). Linearni dijagrami pokazuju promene oblika očekivane za promenu 
od -0.5 i +0.5 jedinica logaritmovane veličine centroide u odnosu na srednji oblik. Plave 
tačke – juvenilne jedinke, crvene tačke – adultne jedinke (preuzeto iz Paunović i dr., 2017).
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Slika 6. Promene oblika donje vilice između stepskog i runastog mamuta, date za sve tri 
projekcije. Linearni dijagrami daju promene oblika za 1.0 Prokrustovih distanci između 
srednjih oblika dve sukcesivne vrste (preuzeto iz Paunović i dr., 2017).
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Summary

Gordana S. Paunović

Application of geometric morphometrics  
on mammoths remains from the  
museum collections of Serbia

The use of the methods of geometric morphometrics on museum arti-
facts in the world is still in its infancy. Reasons for that are lack of quan-
titative and statistical training; these kinds of analyses require expensive 
digitization equipment (professional cameras, 3D scanners, etc) and opti-
mism of researchers towards morphometric methods (Lycett, 2009; Lycett 
& Chauhan, 2010; Paunović, 2016; Okumura & Arajo, 2019,). In Serbia, pio-
neering work on the explorative use of the methods of GM on the museum 
samples was presented in the study by Paunović et al. (2017). 

This professional paper presents the results acquired by the employ-
ment of the methods of geometric morphometrics on the well-preserved 
mammoth mandibles found on the Serbian territory, and which now be-
long to museum collections. The statistical results undoubtedly point 
out the significant morphological differences between the two successive 
species (Mammuthus trogontherii and Mammuthus primigenius). Besides 
that, the ontogenetic shape changes within the species Mammuthus primi-
genius are illustrated in detail, albeit without statistical support. Although 
the analyses of the fossil material are problematic due to the availability 
of the small samples and the fact that the material is often damaged, our 
sample was proven good enough to illustrate morphological differences 
between the two successive species and to provide statistical support for 
these results. Further analyses should strive toward increased sample size 
and expansion of the study area. 

Although there are conceptually and methodologically different ap-
proaches in geometric morphometrics, it can provide useful results re-
garding the morphological variation among the living and extinct life 
forms and a large number of material culture artifacts. 

In museology, here as in the world, there is a need to raise awareness 
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about the possibilities that geometric morphometrics provide in the fu-
ture. These methods should be included as important tools for the analy-
sis of the artifacts of the cultural heritage (paleontological, archeological, 
ethnological), to gain a better understanding of their size and shape vari-
ation in space and time. 

 

About the author:
Gordana S. Paunović PhD, Museum Consultant
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Надгробна стела са  
круништем са лавовима из  
Музеја у Смедереву

Aпстракт: У раду је проучаван фрагмент надгробне 
мермерне стеле са круништем који се чува у Музеју у 
Смедереву (инв. бр. А 266). Данас су очувани доњи део 
круништа са лавовима, забат са шишарком, акротерији 
са делфинима и горњи део централног поља са венцем у 
који је уписана розета. Проучавана је форма и декорација 
стеле, а указано је и на најближе уметничке аналогије.

Кључне речи: надгробнa стелa, круниште, лавови, горњо-
мезијски лимес, Смедерево.

Данас се у Музеју у Смедереву чува један фрагмент надгробне 
мермерне стеле са делимично очуваним круништем (инв. бр. А 

266), тип споменика који се не среће често на горњомезијском лимесу 
(сл. 1–6). Колико је познато, овај фрагмент није до сада привлачио по-
себну пажњу научне јавности.1 Његове димензије износе: ширина 91 цм, 
висина 64 цм, ширина 23 цм. Нажалост, натпис није сачуван, те не по-
стоје подаци о томе коме је стела била подигнута. Сачувани елементи 
не дозвољавају прецизније датовање овог фрагмента, осим у шири вре-
менски оквир II или III века. Не постоје ни подаци о његовом наласку, 
претпоставља се да је био узидан у Тврђаву у Смедереву.

Посебно значајну карактеристику ове стеле чини њено круниште. 
Изведено је од истог комада мермера као и сама стела, а данас је сачуван 
само његов доњи део (сл. 2). Пажљивим посматрањем уочавају се доњи 
делови тела два лава, окренута од центра према спољним странама, као 

1 С. Пилиповић, Надгробна стела са круништем са лавовима из Сингидунума, 
„Наслеђе“, Београд, 2021, у штампи; Lupa 28797.

УДК  904:726.825.04"652"(497.11)
069.51:904(497.11) 
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и да су њихове предње шапе биле постављене изнад овновских глава 
(сл. 2–4, 6). Сачувано је само подножје централне фигуре коју ови лаво-
ви фланкирају. Стела се у горњем делу завршава троугаоним уписаним 
забатом и акротеријима. Испод се налази поље од кога је остао горњи 
лучни део који улази у поље забата. У забату се налази борова шишарка, 
а у акротеријима делфини са главом окренутом надоле. У полукружном 
рељефном пољу, сачуваном само у горњем делу, види се део једног вен-
ца у који је уписана розета са четири листа. Са десне стране од венца 
сачуван је горњи део једног листа, а са леве само врх другог листа.

Фрагмент ове мермерне стеле привлачи посебну пажњу због тога 
што је на врху био завршен круништем са лавовима. На горњоме-
зијском лимесу интегрално је сачувана само једна стела са круништем, 
и то из Сингидунума (сл. 7). У Палмотићевој улици у Београду, прили-
ком извођења радова откривена је надгобна стела Марка Аурелија Бита 
(M. Aurelius Bitus).2 Начињена је од трошног ташмајданског пешчара. 
На круништу ове стеле, односно на профилисаном венцу, налазе се 
скулптуре два лежећа лава који фланкирају жртвеник са боровом ши-
шарком на центру.

Стеле са круништима су представљале посебан тип надгробних сте-
ла. Оне, нажалост, често нису сачуване у интегралном облику, између 
осталог зато што круништа нису чинила органску целину са стелом, већ 
су била спојена са клиновима. Круниште на стели из Музеја у Смеде-
реву било је начињено од истог комада камена, то јест мермера, као и 
сама стела.

Истраживања су показала да су, поред данас сачуване стеле са кру-
ништем из Сингидунума, највероватније и две стеле из Виминацијума 
имале круниште са лавовима.3 На стели Марка Валерија Сперата (M. 
Valerius Speratus) и стели Тита Бебија Еутиха (T. Baebius Eutyches) кру-
ниште је било постављено изнад правоугаоног рељефног поља, а не из-
над забата и акротерија као на стели из Музеја у Смедереву и оној из 
Сингидунума. Данас се на горњој страни ових виминацијумских стела 
могу видети и рупе за клинове којима је круниште било причвршћено. 

2 Стела припада збирци Музеја града Београда и заведена је под инвентарским 
бројем АА 5488, Z. Simić, Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja na prostoru jugoi-
stočne nekropole Singidunuma, Singidunum 1, Beograd 1997, 27, 34, гроб. бр. 19; M. Mir-
ković, Tri nova natpisa iz Singidunuma, Singidunum 1, Beograd, 1997, 59–60; S. Pop-Lazić, 
Nekropole rimskog Singidunuma, Singidunum 3, Beograd, 2002, 77, кат. бр. S. 43 и сл. 27. 
С. Пилиповић н. д. (у штампи), Lupa 6789.
3 S. Pilipović, Stele con cimasa orizzontale con coppia di leoni da Viminacium, Acta Archa-
eologica Academiae Scientiarum Hungaricae 73, Budapest, 2021, 67-76.
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Могуће је и да је стела Гаја Корнелија Руфа припадала овој групи спо-
меника.4

Иако се, како се види, стеле са круништем ретко срећу на горњоме-
зијском лимесу, сачувани су бројни фрагменти самог круништа. Данас 
се у Музеју града Београда чувају четири оваква фрагмента пореклом 
из Сингидунума.5 Литература бележи да се некада у поседу Народног 
музеја у Београду налазило неколико камених скулптура лавова.6 Да-
нас се у Лапидаријуму овог музеја чувају два фрагмента круништа од 
кречњака из Сингидунума7 и један мермерни фрагмент круништа не-
познатог места наласка.8 Камене скулптуре лавова потичу и са шире 
територије града, из Жаркова и Ритопека.9 Десет фрагмената профи-
лисаног венца и лавова из Виминацијума данас се налазе у Народном 
музеју у Пожаревцу.10

Круништа са лавовима су била посебно карактеристична за норич-
ко-панонске стеле.11 Посебно су бројне стеле на којима је круниште по-
стављено изнад забата и акротерија, као на стели из Музеја у Смедереву 
или стели Марка Аурелија Бита из Сингидунума. Таквих примера има 
највише у Горњој и Доњој Панонији, потом нешто мање у Норику.12

Далеки узори за оваква круништа са лавовима на надгробним сте-
лама могу се пронаћи у представама малих лавова који су због апо-
тропејских вредности постављани на италске аре, ципусе и урне, по-
том и у акротеријалним лавовима на северно-јадранским стелама.13  

4 S. Pilipović н. д. (у штампи).
5  Фрагменти се чувају у Музеју града Београда, инв. бр. АА 7, 13, 14, 1291, Pop-Lazić, 
н.д. 79; Р. Зотовић, Римски камени лавови из збирке Народног музеја у Пожаревцу, 
Viminacium 13–14, Пожаревац, 2003, 21.
6 Д. Гарашанин, Археолошки споменици у Београду, Годишњак града Београда 1, 
Београд, 1954, 66, 68, 88.
7 Народни музеј у Београду, инв. бр. 151 и 160, В. Нинковић, Римски епиграфски и 
анепиграфски споменици из лапидаријума Народног музеја, Београд, 2019, кат. бр.137 
и 140.
8 Народни музеј у Београду, инв. бр. 152, В. Нинковић, н. д., кат. бр.145.
9 Музеј града Београда, инв. бр. АА 17, 878, Зотовић н. д., 21.
10  Фрагменти се чувају у Народном музеју у Пожаревцу под инвентарским бројевима: 
2/2670, 2/2725, 2/2672, 2/2550, 2/2665, 2/2703, 2/2626, 2/2722, 2/2723, 2/2724.
11 G. Koch, A. Drack, Grabstelenbekrönungen in Noricum. Löwen, Cisten und bärtige Mas-
ken, Römisches Österreich, 34–35, Graz 2012, 63–87; B. Migotti, Jadranski utjecaj na proi-
zvodnju južnopanonskih stela: Dalmacija ili sjeverni Jadran?, Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 44/1, Split, 2019, 239.
12 За примере стела са круништем изнад забата и акротерија в. Lupa.
13 M. Marini Calvani, Leoni funerari romani in Italia, Bollettino d’arte 65, 6/8 (aprile-giu-
gno), Roma1980, 7sqq; E. Bianchin Citton, E. Zerbinati, Il territorio in età preromana e 
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Вероватно се мотив малих лавова изнад косих страна забата италских 
стела потом развио у Норику и Панонији, одакле се преносио даље до 
горњомезијског лимеса.

Данас се не може са сигурношћу рећи који су централни мотив флан-
кирали лавови на круништу стеле из Mузеја у Смедереву. Пуна скулпто-
рална форма личи на доњи део тела орла док се са предње стране могу 
препознати двa стопала птице. Орао је често приказиван на надгроб-
ним стелама, мада се најчешће може видети као украс забата. Слична 
представа орла, са овако постављеним стопалима, може се видети на 
забату стела из Норика,14 Горње Паноније,15 и Доње Паноније.16 Међу-
тим, колико је до данас познато, на норичко-панонским стелама, као 
и на онима са горњомезијског лимеса, орао се не среће као централни 
симбол круништа. Централни мотив на круништима ових стела је нај-
чешће била циста или маска са брадом.17 Могу се срести и представе 
Генија, шишарке, Атиса или коцки, жртвеника са различитим рељефи-
ма.18 Уколико би се заиста централни мотив на круништу стеле из Му-
зеја у Смедереву разумео као приказ фигуре орла, радило би се о веома 
неуобичајеном круништу.

Тешко је прецизно разумети улогу коју је круниште са лавовима има-
ло на надгробним стелама. Често су оваква круништа повезивана са 
мистеријским култовима Деметре/Церере, Диониса/Бахуса, Сераписа, 
Издиде, Кибеле или Митре.19 Сматрана су и изразом синкретичких кул-
това Кибеле и Сераписа. Међутим, без обзира на религиозни аспект, 
оваква круништа су за своју популарност свакако могла да захвале и 
својој изузетној декоративности и сугестивности.

Мотиви декорације стеле из Смедерева били су уобичајени. У акро-
теријима стеле су приказани делфини. Сматрано је да делфини као пси-
хопомпи преносе душу умрлог на Острва блажених, као и да су били 
симболи за спашавање. На стели из Смедерева испред главе сваког од 

romana, у: А. Rigon (прир.), Monselice storia, cultura e arte di un centro minore del Veneto, 
Monselice: Canova 1994, 32sqq. G. Rosada, Le stele funerarie a pseudoedicola (pseudoarchi-
tettoniche) in area padano-adriatica, Histria Antiqua 8, Pula 2002, 347–358.
14  Lupa 361, 378, 8456, 1180, 1181, 1234, 1602sqq.
15  Lupa 438, 454, 456, 457, 458sqq.
16  Lupa 3056, 9786sqq.
17  G. Koch, A. Drack, н. д., 63–87.
18  С. Пилиповић, н. д. (у штампи).
19  Z. Gregl, B. Migotti, Nadgrobna stela iz Siska (CIL 3985), Vjesnik Arheološkog muzeja 
u Zagrebu 32–33/1, Zagreb 1999, 130, 151–154; G. Koch, A. Drack, н. д., 63–87 са прегледом 
раније литературе о овој теми.
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делфина приказана је риба, чиме је могло да буде истакнуто њихово 
значење воденог елемента.20 Шишарка у забату је такође била познати 
фунерарни симбол бесмртности.21 Овај плод бора повезиван је са Ди-
онисом и Атисом, као и са Кибелом и Сераписом.22 И венац на цен-
тралном пољу, у који је уписана розета, био је уобичајени фунерарни 
симбол победе над смрћу, коме су често придруживана и апотропејска 
својства.23 Могао је да буде повезиван и са чином хероизације покојника 
и идејом тријумфа, а додељиван је војницима за изузетне доприносе.24 
Розети у центру венца су придруживане астралне вредности, а тума-
чена је и као приказ декорације којом су се украшавали споменици у 
част мртвих током светковина, као што су биле Dies Violares, Rosalia 
или Rosaria.25

Међутим, на стели из Музеја у Смедереву пажњу привлачи подела 
поља, односно забат у који улази полукружно поље са његове доње стра-
не, што се не среће често. Нажалост, не може се рећи да ли је испод за-
бата било представљено полукружно поље у облику лунете или кружно 
поље. Постоје примери стела из Аквилеје са краја I века са забатом у 
који са доње стране улази лучно завршено поље, то јест једна лунета.26 
На једној стели се у акротеријима налазе делфини, у лучном рељефном 
пољу налази се кошара са плодовима и два листа док је друга сложеније 
декорације и у лунети има фигуру пса који лежи. 

Овакав забат, у који са његове доње стране улази лунета или ме-
даљон, види се и на појединим стелама из Дакије, продукцији локал-
них радионица. На једној стели из Апулума испод забата се јавља лу-
нета са портретима,27 а на једној из Миције полукружно поље, које се 

20  Делфини приказани како једу рибу јесу симболи Горњих Вода, F. Cumont Re-
cherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, 154 нап. 3 и 155 нап. 4. О 
представама делфина на горњомезијским стелама видети S. Pilipović, Dolphin repre-
sentation on stelae from Upper Moesia, Balcanica 34, Belgrade, 2003, 357–283.
21  Из шишарке се рађало ново дрво након што је пала са зимзеленог стабла, F. Cumont 
н. д., 29.
22  С. Пилиповић, н. д. (у штампи).
23  D. Rogić, J. Anđelković, E. Nikolić, Wreath - Its Use And Meaning In Ancient Visual 
Culture, Religion and Tolerance 18, 2012, 341–358.
24  A. Dardenay, Virtus et pietas du défunt. Hypothèses de lecture de l’iconographie officielle 
en contexte funéraire, у: A. Dardenay, E. Rosso, Dialogues entre sphère publique et sphère 
privée dans l’espace de la cité romaine, Bordeaux, 2013, 304.
25  J.M.C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, Baltimore: Johns Hopkins Un. 
1996, 295, нап. 255.
26  Lupa 14485, 17785.
27  Lupa 11034.



68

Сања М. Пилиповић

продужава у натписно поље фланкирано стубовима.28 Медаљон са упи-
саном розетом, који са доње стране сече троугаони забат, појављује се 
на две стеле из Сармизегетузе (Ulpia Traiana).29 У музеју у Деви чува се 
стела чији је забат пресечен са доње стране медаљоном са портрети-
ма.30 Управо медаљони уклопљени на различите начине у конструкцију 
стеле са забатом одликују стеле типа „Alba Iulia“.31 Колико се може уо-
чити, карактеристика ових дакијских стела јесте управо медаљон који 
сече забат, за разлику од стеле из Смедерева, на којој није приказан ме-
даљон. На стели из Смедерева ово поље је уоквирено истим двостру-
ким рамом као и троугаони забат. У том погледу, стела из Смедерева је 
много ближа онима из Аквилеје, на којима су такође и троугаони забат 
и полукружно поље које га сече са доње стране, уоквирени двоструким 
рамом. Нажалост, стела из Смедерева није сачувана у потпуности и не-
могуће је претпоставити њен првобитни изглед и форму поља у које су 
уписани венац и розета, а самим тим и разумети утицаје који су довели 
до њеног настанка. 

Стела из Музеја у Смедереву израђена је од мермера. Новија истра-
живања о фукнционисању officina дозвољавају претпоставку да су се 
полупроизводи и готови производи од источноалпског мермера (из 
каменолома Gummern, Pohorje и Kainach) извозили све до Виминацију-
ма.32 Претпоставка да је и ова стела увезена као полупроизвод или готов 
производ, нажалост, не може да буде потврђена. Евентуалне будуће ми-
неролошко-петролошке анализе самог камена, то јест мермера, сигур-
но би могле да допринесу бољем разумевању њеног порекла. Међутим, 
евидентно је да је круниште било елемент који је на простор горњоме-
зијског лимеса стигао са норичко-панонских простора.

На крају, могло би се закључити да је надгробна стела из Музеја у 
Смедереву, данас сачувана као фрагмент, значајна потврда постојања 

28  Lupa 11831.
29  Lupa 14982; 19420.
30  L. Bianchi, I monumenti funerari della Dacia: nuovi studi, note integrative e precisazio-
ni, Archeologia Classica 57, 2006, 255sqq, сл. 9.
31  L. Bianchi, Le stele funerarie della Dacia. Un’espressione di arte romana periferica, Roma, 
1985, 59sqq.
32  B. Djurić, Poetovio and the Danube marble trade, у: M. Mirković (прир.), Römische 
Städte und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz, Beograd 16–19. оk-
tober 2003, Beograd, 2005, 75–82; B. Djurić, The Logistics behind Ancient Art. The Case of 
Noricum and Pannoniae, у: Akten des 15. Internat. Kolloquiums zum Provinzialrömischen 
Kunstschaffen, 2017, Graz: Universalmuseum Joanneum; Uni Graz, 2019, 2019, 16sqq са 
прегледом раније литературе.



69

Надгробна стела са круништем са лавовима из Музеја у Смедереву

стела са круништем на простору горњомезијског лимеса. Управо овак-
во круниште повезује стелу са мермерним споменицима из уметничких 
норичко-панонских центара. Нажалост, стела је очувана само као фраг-
мент, што отежава њено сагледавање. Евентуалне будуће петролошке 
анализе мермера свакако би могле да допринесу бољем разумевању 
овог изузетно значајног фрагмента стеле са круништем.

1. Стела са круништем. Народни музеј у Смедереву, инв. бр. А 266  
(фото: Музеј у Смедереву)

2. Стела са круништем. Круниште (фото: Музеј у Смедереву)
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3. Стела са круништем. Поглед са леве стране (фото: Музеј у Смедереву)

4. Стела са круништем. Поглед са десне стране (фото: Музеј у Смедереву)
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5. Стела са круништем. Централни мотив (фото: Музеј у Смедереву)

6. Стела са круништем. Лав са овновом главом (фото: Музеј у Смедереву)

7. Стела Марка Аурелија Бита. Музеј града Београда, инв. бр. АА 5488  
(фото: Љубомир Милановић)
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Summary

Сања М. Пилиповић

Tombstone stele with a cornice of lions  
from the Museum of Smederevo

The paper studies a fragment of tombstone marble stele kept in the Mu-
seum of Smederevo (inventory number A 266). Today the upper part of 
stele is preserved: lower part of cornice, gable from acroterium and upper 
part of the central field with relief. Stelae with cornice were not common on 
the Upper Moesian Limes. As it is known today, the only integral preserved 
stele with cornice is stele of Marcus Aurelius Bit from Singidunum.

The cornice of stele from the Museum of Smederevo displayed, as it was 
common, lions lying and holding the head of a ram with their front paws. 
The central figure is flanked by them but it is so damaged that it is hard to 
describe. Comparison to certain Noric-Pannonian stelae leads to the as-
sumption that it might have been an eagle. It is hard to confirm such an 
assumption given the fact that an eagle was not commonly depicted in cor-
nices. Stelae with cornices were particularly popular in Noric and Pannonia 
where influences, and probably final and semi-finished products of marble, 
came from and reached the Upper Moesian Limes. 

As much as can be seen, decorations on stele were with usual motifs. 
However, division of fields, i.e. gable into which semicircular field enters 
from the lower side, is not that common. Unfortunately, one cannot tell if 
it was a semicircular field in the shape of lunette or circular field below the 
gable. Stelae with this type of fields originate from Aquileia where both the 
gable and lunette -shaped field were double rimmed like on Smederevo 
stele. One group of stelae from Dacia also has the similar division of fields, 
however, most often it is a medallion cutting through the triangular gable 
field from the lower side.

Tombstone stela from the Museum of Smederevo, nowadays preserved 
as a fragment, is an exceptional confirmation that stelae could be found in 
the area of the Upper Moesian Limes. The existence of cornice links this 
stele to the ones from the center of art in Noric-Pannonian region. Unfortu-
nately, only a fragment of the stele is preserved, which makes it difficult to  
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examine it. Any subsequent petrographic analysis of the marble would 
certainly contribute to better understanding of this exceptional stelie frag-
ment with cornice.
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Последице пандемије  
шпанске грознице 1918-1919. 
године у делу смедеревског 
округа – у паланачком и 
великоорашком срезу

Апстракт: Сматра се да је од пандемије шпанске грозни-
це, која је од 1918. до 1919. године захватила целу планету, 
оболело око пет стотина, а да је умрло око педесет ми-
лиона људи. Пандемија није заобишла ни становништво 
у окупираној Србији, ни војнике на Солунском фронту. 
Ескалирала је непосредно по пробоју фронта, а врхунац 
је достигла у тренуцима одушевљења и еуфорије због ос-
лобођења. Иако је инфлуенца однела бројне жртве међу 
војницима и цивилним становништвом, њене последи-
це су до скоро у српској историографији биле у великој 
мери занемарене зарад истраживања војних и политич-
ких тема. Смрт у кревету није херојска – за разлику од 
смрти на бојном пољу. 
Циљ овога рада је указивање на последице које је панде-
мија имала на територији оног дела Смедеревског окру-
га за који постоји аутору доступна изворна грађа. Рад је 
заснован на анализама записа из матичних књига умр-
лих које се чувају у Историјском архиву у Смедеревској 
Паланци, а везане су за насеља са територије Паланачког 
и Великоорашког среза. Поред локалних цивила, у сме-
деревском крају су од последица светске пандемије уми-
рали и војници, српски и француски, као и ослобођени 
ратни заробљеници и интернирци, које је болест спречи-
ла да стигну до својих завичаја. Истраживања су указала 
да је на конкретним територијама од последица светске 

УДК 94:616.921.5(497.11 Смедеревски округ)"1918/1919" 
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пандемије умрло 1,1% локалног цивилног становништва, 
те да оне спадају међу оне делове Србије који су, игром 
случаја, били релативно мање угрожени, са европским 
просеком умрлог становништва док је просек смртности 
у Србији био око 3%.

Кључне речи: Први светски рат, епидемија 1918, панде-
мија, шпански грип, шпанска грозница, Смедеревски 
округ, Паланачки срез, Великоорашки срез, Паланка, 
Плана.

Увод

Сматра се да је током пандемије шпанскe грознице, која је од 1918. 
до 1920. године захватила целу планету, оболело око пет стотина, а да је 
умрло више од педесет милиона људи. Ако су ове претпоставке исправ-
не, како је недавно откривено, од последица болести изазване вирусом 
инфлуенце А (H1N1) страдало је пет пута више људи него од ратних су-
коба у Великом рату. По свему судећи, пандемија је почела да се шири 
из Сједињених Америчких Држава. Преко америчких регрута, који су 
се масовно искрцавали у луци Брест у Француској, вирус је страхови-
том брзином преплавио Европу, а потом и друге континенте. Цензура 
зараћених држава је сузбијала информације о појави нове болести док 
су медији у Шпанији, која није била учесник рата, отвореније писа-
ли о размерама епидемије, нарочито када су оболели краљ Алфонсо 
XIII, премијер и више чланова владе. Тако је, због транспарентности 
Шпаније и цензуре зараћених држава, створена погрешна прва слика 
да је почетно жариште заразе у Шпанији, што је дало име болести.1

Досадашња сазнања указују да се пандемија ширила у три главна та-
ласа. Први је наишао током пролећних и летњих месеци 1918. године и 
имао је релативно слабе последице. Други, јесењи био је веома снажан 
и апсолутна већина жртава пандемије је тада подлегла болести. Трећи 
налет је наступио током зимских месеци 1919. године; био је осетно сла-

1 Видети у: М. Radusin, „The Spanish Flu – Part I: the first wave”, Vojnosanitetski pregled 69 
(9) (2012), 812–817 и М. Radusin, „The Spanish Flu – Part II: the second and third wave”, Voj-
nosanitetski pregled 69 (10) (2012), 917–922; „Spanish Flu: The Real Origin of the 1918. Pan-
demic“, Knowledge snacks: https://www.knowledgesnacks.com/articles/spanish-flu-origin 
(приступ: 12. 12. 2020). Видети и: В. Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији 
1918–1919, са посебним освртом на Ваљевски крај, Нови Сад – Београд, 2020 (у даљем 
тексту: Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији).
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бији, али се и у време његовог удара уочавају смртне последице. Блажи 
епидемијски удари настављају се и током наредних зима, с тим што се 
за удар из 1920. године све чешће наводи да је био четврти талас, у којем 
се шпанска грозница стапа са сезонском појавом грипа.2

Запостављање пандемије и буђење интересовања 

Ескалација најморталнијег, другог јесењег удара хронолошки се пре-
клапа са завршетком Првог светског рата, а у засенак ју је потиснуло 
успешно окончање ратних напора и еуфорија због победе. Зато, упркос 
великој смртности, историографија овој пандемији није посвећивала 
пажњу. Када је владала, а и каснијем периоду, шпанска грозница је до-
живљавана као само једна од потешкоћа које је крај рата донео. Тако ау-
тори Енциклопедије Британика, у издању из 1924. године, набрајајући 
најзначајније догађаје 20. века, не помињу пандемију шпанског грипа. 
Енглеска књижевница Вирџинија Вулф у једном свом есеју, објављеном 
1926. године, са нескривеним чуђењем се запитала како то да велика 
пандемија шпанске грознице, упркос веома тешким последицама, није 
постала централна тема у белетристичкој литератури.3 

Осврћући се на оваква занемаривања велике пандемије, др Мејџор 
Гринвуд, британски професор епидемиологије и медицинске стати-
стике, констатовао је 1935. године да је емоционални утисак који је она 
оставила био слабији од оног које су произвели многи мање тешки епи-
демиолошки догађаји.4 Четири деценије касније амерички историчар 
Алфред Крозби, збуњен када се, започињући истраживања, сусрео са 
недостатком референци у савременој америчкој литератури, шпанску 
грозницу назвао је „заборављеном пандемијом Америке“.5 Тако је било 
не само у Америци, већ широм света.

Пандемија шпанске грознице почиње да долази у жижу интере-
совања током друге половине 20. века, можда не толико због новог  

2 Исто.
3 E. Vázquez-Espinosa, C. Laganà and F. Vazquez, „The Spanish flu and the fiction litera-
ture“, Rev. Esp. Quimioter 33 (5), 2020, 296–312. doi: 10.37201/req/049.2020.
4 Према: M. Honigsbaum, „Regulating the 1918–19 Pandemic: Flu, Stoicism and the Nort-
hcliffe Press“, Cambridge journals Medical History, v. 5 (2) 2013: doi: 10.1017/mdh.2012.10. 
и M. Honigsbaum, „Why historians ignored the Spanish flu“, The Conversation: Academic 
rigour, journalistic flair: https://theconversation.com/why-historians-ignored-the-spani-
sh-flu-101950 (приступ: 27. 6. 2020).
5 Према: Honigsbaum, „Regulating the 1918–19. Pandemic“, 2013.
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приступа прошлости, којем је развој друштвене историје сигурно до-
принео, колико због нових, сличних дешавања. На буђење интересо-
вања вероватно је утицала појава других пандемија, азијског (1957/58) и 
хонгконшког грипа (1968/1969), после којих почињу да се јављају обим-
нији радови посвећени пандемији из 1918.6 Додатно повећање пажње 
истраживача према феномену пандемије из 1918/19. године нарочито се 
уочава са почетком развоја „вирусне археологије“, односно са првим ис-
траживањима Џефрија Кеја Таубенбергера, који је од 1996. године за-
почео активности ексхумације упокојених америчких војника како 
би изоловао узрочника њихове смрти.7 Ново повећање пажње уочава 
се на почетку овога века појавом пандемије вируса SARS из 2002/3, као и 
настанком птичјег грипа (2003), свињског грипа (2009) и вируса MERS 
(2012), који се „глобалним селом“ нису ширили брзином кочија или ло-
комотиве, већ брзином млазног авиона. Изродио се велики страх, што 
је довело до поновног појачаног интересовања и за шпанску грозницу, 
те су се појавили и нови истраживачки радови.8 Томе је додатно допри-
нео и Таубенбергер, када је 2005. године објавио да је коначно успео у 
свом науму и да је изоловао вирус узрочник.9

Додатни импулс проучавању шпанске грознице и њених последица 
донело је и планетарно обележавање стогодишњице Првог светског 
рата, на чијем крају је пандемија избила. Сада се ратној тематици све 
више приступа и са аспекта све развијеније друштвене историје, што 
је иницирало да се широм света појачана пажња посвети и панде-
мији. Поред осталога, на Новом Зеланду, где су се појавиле две књиге  
професора Гофрија Рица,10 приступило се и пописивању имена свих 

6 Како је већ наглашено, овом темом се, између осталих, бавио и Алфред Крозби 
(Alfred W. Crosby), објављујући 1976. године монографију Epidemic and Peace: 1918 
(Greenwood Press), а четрнаест година касније и рад: America›s Forgotten Pandemic: The 
Influenza of 1918 (Cambridge University Press, 1990).
7 Према: S. Beštić-Bronza, „Spanish Flu 1918–1919: Aspects of Demographic Implications», 
Scripta Medica 51 (2), 2020, 110–9, DOI:10.5937/scriptamed51-27015.
8 Поред друге литературе, 2003. године објављено је и реиздање Крозбијевог рада: 
America›s Forgotten Pandemic: The Influenza of 1918, али и нове књиге попут: Howard 
Phillips and David Killingray (eds.), The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: New Per-
spectives, London and New York: Routledge, 2003; John M. Barry, The Great Influenza: The 
Epic Story of the Deadliest Plague in History, Penguin, 2005; Kirsty E. Duncan, Hunting the 
1918. Flu, University of Toronto Press, 2006; María-Isabel Porras-Gallo and Ryan A. Davis, 
The Spanish Influenza Pandemic of 1918–1919: Perspectives from the Iberian Peninsula and 
the Americas, Boydell & Brewer, University of Rochester Press, 2014; Laura Spinnay, Pale 
Rider: The Spanish Flu of 1918. and How it Changed the World,  Vintage 2017, и сл. 
9 J. K. Taubenberger et al, „Characterization of the 1918. influenza virus polymerase genes”, 
Nature vol. 437 (6), October 2005, pp. 889–893.
10 Geoffrey W. Rice, Black Flu 1918: The story of New Zealand’s worst public health disaster 
(Canterbury University Press, 2017) и That Terrible Time: Eye-witness accounts of the 1918. 
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тамошњих, како се сматра, око 9.000 жртава шпанске грознице. Тада 
је у САД Универзитет у Мичигену развио и својеврсну дигиталну 
Енциклопедију инфлуенце 1918–19. у Америци.11 Потом, са стогодишњи-
цом избијања пандемије, интересовање се додатно повећава.12

Последице пандемије у свету 

Данас је генерално најприхваћенији став да је пандемија шпанске 
грознице однела око педесет милиона живота, што је чинило око 3% 
светске популације.13 Смртност није била свуда иста. Највећа је била 
у заосталим колонијалним и полуколонијалним државама, са ниским 
стандардом живота, који је утицао на смањен имунитет и недостатак 
лекарске бриге, као и у земљама у којима мере превенције нису спро-
вођене. У Индији је страдало око 5% становништва, много мање (мање 
од 1%) Европљана и повлашћених брамана, а знатно више становника 
нижих касти – класа.14 У Кенији је умрло око 6%, а у Ирану више од 10% 
становништва.15 На Самоанским острвима под управом Новог Зеланда 

influenza pandemic in New Zealand (Hawthorne Press, 2018).
11  Influenza archive: www.influenzaarchive.org (приступ: 22. 11. 2021).
12 Поред другог, 2018. године појављују се и две књиге Катарине Арнолд (К. Arnold): 
Pandemic 1918 : The Story of the Deadliest Influenza in History и Pandemic 1918: Eyewitness 
Accounts from the Greatest Medical Holocaust in Modern History.
13 Прве темељније процене из 1927. године указивале су на више од 20 милиона 
жртава пандемије, потом на шири оквир од 20 до 40, са просеком од 30 милиона, а 
наредна процена са краја 20. века претпостављала је око 50 милиона жртава (K. D. Pat-
terson and G. F. Pyle, „The geography and mortality of the 1918 influenza pandemic“, Bulle-
tin of the History of Medicine vol. 65, no. 1 /SPRING 1991/, pp. 4–21; M. Honigsbaum, „Why 
historians ignored the Spanish flu“, The Conversation: Academic rigour, journalistic flair: 
https://theconversation.com/why-historians-ignored-the-spanish-flu-101950 (приступ: 
27. 6. 2020). Током последњих година усталило се мишљење да је болест однела знатно 
више живота, „преко 50 милиона“, па и „од 50 до 100 милиона“ (P. Johnson and J. Mu-
eller, „Updating the accounts: global mortality of the 1918–1920. Spanish influenza pande-
mic“, Bull. Hist. Med 76 (1), 2002, 105–115; DOI: 10.1353/bhm.2002.0022), мада се недавно 
појавио и рад који процене броја жртава „враћа“ на око 40 милиона (R. J. Barro, J. F. 
Ursua, J. Weng, „The Coronavirus and the Great Influenza Pandemic: Lessons from the 
Spanish Flue for Coronavirus’s Potential Effects on Mortality and Economic Activity“. NBER 
Working Paper 26866. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. https://
www.nber.org/papers/w26866 (приступ: 18. 8. 2021).
14 F. Duarte, „Španski grip: kako je svet izgledao posle pandemije 1918“, „BBC“ svetski servis: 
https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-52461408 (приступ: 27. 6. 2020).
15 Barro, Ursua, Weng, 2020, према: Б. Беговић, „Економске последице шпанске 
грознице (1918–1920), скица за економску историографију једне пандемије“, Анали 
69/1, 122–158.
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умрло је 22% житеља. Супротно томе, на делу тих острва, која су била 
под протекторатом САД, није било жртава, јер је уведен строги каран-
тин, са забраном приступа и рестриктивним заштитним мерама.16

У развијенијим земљама, у којима је стандард био виши, приступ ле-
карима олакшан, имунитет становништва снажнији због квалитетније 
исхране и хигијене, а уз то су се више или мање стриктно спроводиле 
превентивне мере (забране јавних окупљања, затварање кафана, спор-
тских дворана, школа, обавезно ношење маски и др.), смртност је била 
осетно мања. На целој територији Сједињених Америчких Држава 
страдало је око 0,5% популације, с тим што је у појединим ескимским 
селима у забитима Аљаске умрло и до 70% становника, а друга, њима 
суседна села, која су увела строги карантин са наоружаним стражарима 
на свим путним приступима, била су поштеђена страхота епидемије.17 
Генерално, у Европи је умрло око 1,1% становника континента,18 али је 
по државама смртност била различита: у Британији 0,35%, Француској 
0,75%, Немачкој 0,76%, а у пространој вишенационалној Аустроугарској 
1,61%. У оквиру ње се налазила и Хрватска где је умрло мање од 2% 
живља – колико и у Бугарској.19 У Грчкој је умрло око 2,5% становника, с 
тим што је на егејском острву Скирос од 3.200 острвљана за месец дана 
умрло њих 1.000.20

Последице пандемије у Србији

Што се тиче појаве пандемије у Србији, ескалација најморталнијег, 
другог, јесењег удара хронолошки се преклапа са временом ослобођења. 
Заражени ослободиоци журили су да ослободе своје заражене сународ-

16 J. Stout, „How American Samoa Kept a Pandemic at Bay – A story of quarantine“, Lapham 
s quarterly – A magazine of history ideas, april 2020.
17 D. Jordan, T. Tumpey and B. Jester, „The Deadliest Flu: The Complete Story of the 
Discovery and Reconstruction of the 1918. Pandemic Virus“, Centers for Disease Control 
and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 2019.
18 З. Радовановић, Грип, Београд: „Архипелаг“, 2010.
19 D. Feehan, KH. Hill, CJ Murray, AD Lopez, B Chin, D Feehan and KH Hill, „Estimation 
of potential global pandemic influenza mortality on the basis of vital registry data from 
the 1918–20 pandemic: a quantitative analysis», Lancet. Elsevier 368 (9554): (December 
2006) 2211–18. doi:10.1016/S0140-6736(06)69895-4; AT. Price-Smith, Contagion and Chaos, 
Cambridge, MA: MIT Press, 2008.
20 I. N. Mammas, M. Theodoridou and D. A. Spandidos, „The 1918. Spanish flu outbreak 
that devastated a Greek island underlines past lessons that must never be forgotten“, Acta 
Paediatrica, vol. 107, issue 11, November 2018, 2034-2034, DOI: 10.1111/apa.14351.
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нике. Умирали су и једни и други, и то масовно.21 Међутим, упркос ве-
ликој смртности, српска историографија овој пандемији није посвећи-
вала пажњу. Генерално, последице незапамћене пандемије стављане су 
у „исти кош“ са другим, сличним, потешкоћама, без неопходне засебне 
анализе.22 Док је владала, а и касније, шпанска грозница је доживљавана 
као само једна од потешкоћа које је крај рата донео, тако да јој дуго није 
посвећена истраживачка пажња коју заслужује. Изузетак представља 
рад Милорада Радусина објављен 2012. године,23 као и претходни 
радови у којима су презентоване последице пандемије на Златибору, у 
Шајкајшкој и у Трстеничком срезу.24

Нова истраживања, реализована током 2020. и 2021. године, инспи-
рисана ширењем пандемије вируса covid 19, резултирала су проценом 
да је у Србији од шпанске грознице страдало између 2,5 и 3,5% станов-
ништва. Ако се базирамо на просеку од око 3%, можемо да закључимо 
да је светска пандемија однела животе више од 100.000 житеља постку-
мановске Србије.25 Истраживања су такође указала да је смртност била 

21 В: Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији.
22 Примера ради, Селих Селимовић пише: „Наступиле су неродне и гладне године, за-
тим су харале разне заразне болести, као што су тифус, шпанска грозница (шпањолка), 
дизентерија, сифилис“ (С. Селимовић, „Ратна и друга збивања на сјеничко-пештерској 
висоравни у Првом светском рату“, Историјска баштина 23 (2014), 111–126).
23 Радусин 2012а и Радусин 2012б.
24 М. Ђенић, „Епидемије тифуса и шпанске грознице на Златибору у време Првог 
светског рата“, Ужички зборник бр. 14 (1985), 151–164; Ж. Гавриловић, „Пандемија 
шпанске грознице у Шајкајшкој 1918–1919“, Медицински преглед, бр. 7−8 (1995), 277–
280; Т. Миленковић, Трстеник и околина у Првом светском рату 1914–1918, Београд: 
Институт за савремену историју, 2007.
25 Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији, 241–242. Процена је начињена 
као полазна радна хипотеза, подложна корекцијама, као основа будућих темељних 
истраживања са знатно шире територије. Заснована је на чињеницама да су доса-
дашња истраживања указала да је на територији Ваљевског среза умрло 2,37% жи-
теља (Кривошејев, „Последице шпанске грознице у Ваљевском срезу“, Историја 20. 
века 1/2021/, 35–52), у Трстеничком срезу 3,74% (Миленковић, Трстеник и околина у 
Првом светском рату, 161–162), у Каменичком срезу 4,25% (В. Кривошејев, Ј. Криво-
шејев и А. Радосављевић, „Последице пандемије шпанске грознице у Каменичком 
срезу“, Војноисторијски гласник, 2020, 56–86), а у Златиборском срезу око 5% (Ђе-
нић, „Епидемија тифуса и шпанске грознице на Златибору“) док је на територијама 
Зајечарског, Бољевачког, као и Алексиначког и Моравичког среза, смртност била 
осетно мања, око 1%, уз извесна одступања (Ј. Илић, „Смрт од шпанског грипа у Заје-
чарском срезу“, у: Зборник радова са 12. конгреса историчара медицине „800 година 
српске медицине“, Београд, Српско лекарско друштво, 14–18. септембар 2021 / у про-
цесу припреме за штампу; Ј. Илић, „Смрт од шпанске грознице у Бољевачком срезу“, 
Флогистон 29/2021/ у процесу припреме за штампу и В. Кривошејев и А. Никезић, 
„Последице пандемије шпанске грознице у Алексиначком срезу“, у: Зборник радова 
са научног скупа: Алексинац и Поморавље у прошлости, Алексинац, 3. септембар 
2021, 265–279.
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релативно мала у урбаним срединама и селима у непосредној близини 
градова и вароши, а знатно већа у удаљенијим, забаченијим крајеви-
ма,26 уз ретке изузетке, који се односе на потпуно изолована сеоска на-
сеља, која су била донекле поштеђена.27 Примера ради, према попису 
из 1916. године, 39 умрлих грађана Ваљева је представљало 0,68% ва-
рошког становништва. Са друге стране, 58 умрлих са територије паро-
хије ваљевске цркве, која је уз варош обухватала и четири околна села, 
чинило је 0,79% житеља док је 650 упокојених са територије Ваљевског 
среза представљало 2,37% становништва ове шире административне 
јединице.28 Насупрот томе, у суседном Каменичком срезу, без урбаног 
језгра, а са претежно брдско-планинском територијом, шпанска гроз-
ница је однела животе 4,25% становништва.29 Док су у Трстенику умрле 
две, а у Врњачкој Бањи једна особа, епидемија је у целом Трстеничком 
срезу однела 1.267 живота – 3,74% становништва.30 Уочене разлике у 
смртности између урбаних и руралних средина тумаче се сплетом по-
везаних околности, насталих услед разлика у здравствено-хигијенским 
навикама, култури становања, материјалном стању, сниженом степену 
имунитета услед ратних потешкоћа (које су утицале и на исхрану, као и 
на стресно стање), доступности лекарске неге и сл.31 

За разлику од територија Трстеничког и Ваљевског среза, које су биле 
делом брдско-планинске, а делом равничарске, где је оквирно смрт-
ност била на нивоу просека у Србији, смртност у равнијим пределима 
Смедеревског округа, уз Дунав и његову долину, била је знатно мања, 
слична као у југоисточним крајевима, у околини Алексинца и Зајечара.32

Опште санитетске прилике у смедеревском крају  
и појава шпанске грознице

На ослободилачком путу од Солунског фронта ка северу Србије 
коњичка претходница српско-француских трупа је рано ујутру 28. 

26 Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији, 237–239.
27 Илић, „Смрт од шпанске грознице у Бољевачком срезу“.
28 Кривошејев, „Последице шпанске грознице у Ваљевском срезу“, 35–52.
29 Кривошејев и Радосављевић, „Последице пандемије шпанске грознице у 
Каменичком срезу“.
30 Миленковић, Трстеник и околина у Првом светском рату, 142–145.
31 Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији, 238–240.
32 Исто, 155–162.
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октобра ушла у Велику Плану. Истога дана непријатељ је напустио 
Смедеревску Паланку и Крњево. До вечери се претходница Моравске 
дивизије нашла у Паланци, а ујутру 30. октобра и у Смедереву. Убрзо 
су за српским јединицама кроз Смедерево прошле и француске форма-
ције. Забележено је да је већи број Француза био хоспитализован због 
болести. Убрзо по доласку њих 13 је преминуло у смедеревској болни-
ци, а потом још педесетак. За већину је као узрок смрти уписано: mort 
des suites de maladie contractée en service (умро од болести добијене 
током службовања). Иза овакве, прилично уопштене констатације уз-
рока смрти углавном се крио шпански грип. Француски лекар др Готје 
констатовао је да француски војници у Смедереву „не преболеше тешке 
бољке, већ кости оставише овде“.33

Због великог прилива болесних и рањених војника у Смедереву 
је била веома активна војна болница, у којој је организован прихват. 
Француска војна амбуланта је 20. новембра релоцирана из Ниша у 
Смедерево, где је смештена у две зграде у којима је пре рата била шко-
ла. Лечећи оболеле, нарочито се истакао француски лекар мајор Албер 
Гитон, који је и сам подлегао зарази 4. фебруара 1919. године у Новом 
Саду, где је средином јануара 1919. године болница поново релоцирана. 

У Смедереву је преминуо капетан Хомер Фолкс (Homer Folks), организа-
тор достављања помоћи америчког Црвеног крста, који је овде форми-
рао своју болницу. Он је средином фебруара 1919. године добио тешку 
упалу плућа од које је умро 22. фебруара.34

Војна болница оформљена је и у Паланци. У извештају о њеном стању, 
упућеном 6/19. новембра 1918. године, пише да је на лечење примље-
но више од 300 болесних и рањених, махом оних који су отпуштени из 
болница на југу и који су, идући за својим јединицама, неопорављени 
стигли до обале Дунава где сада масовно умиру. Такође, извештено је да 
је ту стациониран и већи број повратника из аустроугарског ропства са 
грипом и запаљењем плућа, који такође подлежу болести.35

У смедеревском крају умирали су и исцрпљени српски војници, ин-
тернирци, али и заробљеници непријатељских армија, као и дојуче-
рашњи српски и савезнички заробљеници које је по завршетку рата пут 

33 Б. Дукић, Немачко гробље у Смедереву, Смедерево, 2010: 60–70; према: Б. Богдановић, 
Велики рат: записано у камену, Београд, 2018, 271, 383, 412 и др. Видети и: М. Лазић, 
Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату 1914–1918, Смедерево, 2018. 
34 Лазић, Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату, 524–532.
35 В. Станојевић, „Рад санитета за време пробоја Солунског фронта“, Ратник: месечни 
војни лист, том 54/ део 9 / 1938, 160–187.
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навео у ове крајеве. У поменутом извештају је забележено да грип са за-
паљењем плућа и срдобоља владају и међу грађанима,36 а умирање 
цивилног становиштва је отпочело још пре доласка ослободилаца.

Шпанска грозница, односно њен други, смртоносни талас, на те-
риторији Србије појавила се, према грегоријанском календару, крајем 
септембра. Реална је претпоставка да се болест континентом шири-
ла главним комуникационим линијама железничког и друмског са-
обраћаја и да је из правца Аустроугарске прво стигла у Београд преко 
Земуна, у коме је само током октобра регистровано 300 смртних слу-
чајева. Одатле се даље преносила по северним деловима Србије. Негде 
је стигла током последњих дана септембра, негде почетком, средином, 
или крајем октобра, а негде тек почетком новембра. У јужне области 
државе стигла је са доласком ослободилаца. Тако се, што се тиче правца 
ширења вируса, територија Србије нашла у својеврсним „епидемијским 
маказама“.37

По свему судећи, до територије Смедеревског округа вирус шпанске 
инфлуенце стиже непосредно пошто се појавио у блиском и комуни-
кацијски добро повезаном Београду. Од последица које би могле да се 
припишу пандемији прве преминуле уочавамо још крајем септембра 
и почетком октобра, прво у Баничини (ако апстрахујемо ране смрти у 
Селевцу),38 потом у Кусатку, Крњеву и Милошевцу, а од друге недеље ок-
тобра, када умирање постаје учесталије, и у другим насељима округа.39 

Тако се по ширем окружењу пандемијска болест распростире две до 
три недеље пре доласка ослободилаца, а за њима и ослобођених ин-
тернираца, али у доскорашњим локалним истраживањима она није 
била препозната као веома мортална. Томе је допринела чињеница 
да, у околностима када становништво масовно умире, најчешће без 
лекарског надзора, свештеници, којих је мало, као и родбина која не-
ретко са закашњењем пријављује смрт својих блиских, не препознају 
шпанску грозницу као узрок смрти. Зато, док у исто време свуда у свету, 
као и на околним територијама, становништво масовно умире од по-
следица светске пандемије коју је изазвала до тада непозната болест, 
у овом делу Србије у књигама умрлих се као узрок смрти уписују неке 
познате болести. Најчешће је то запаљење плућа, које је фактички било  

36 Исто.
37 Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији, 96. и даље.
38 Видети даље, анализе уписа у књиге умрлих.
39 Видети даље, анализе уписа у књиге умрлих.
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уобичајена фатална компликација шпанске грознице, било примарна, 
вирусна, било секундарна, бактеријска. Неретко се наилази и на упи-
се неких других познатих болести, попут грипа и великог кашља, које 
су по основним симптомима подсећале лаике (али и стручњаке, бар у 
почетку)40 на актуелну, непознату болест. Некада се као узрок уписује 
и уопштена компликација: врућица (синоним појма грозница), па и на-
зеб. Има и примера да се актуелна болест меша са неком другом позна-
тијом, за коју се зна да односи бројне животе, попут тифуса. 41 

Како је већ наглашено, у време масовног умирања од последица 
другог таласа пандемије не би требало да буде сумње да се иза већег 
дела оваквих уписа узрока смрти крије управо до тада непозната пан-
демијска болест – шпанска грозница / инфлуенца / грип. У појединим 
парохијама се као узрок смрти среће и конкретан упис шпанска грозни-
ца, некада директно, а некада са двојном одредницом: запаљење плућа 
– шпанска грозница и грип – шпанска грозница.42 

Смедеревски округ, у коме је 1910. било пописано 143.216, а 1916. годи-
не 117.257 становника, био је подељен на три среза.43 Поред централног 
смедеревског, обухватао је Паланачки срез и Великоорашки срез. У ак-
туелном тренутку истраживачима су доступне матичне књиге умрлих 
из парохија цркава у Паланци, Ратарима, Церовцу, Селевцу, Кусатку, 
Баничини, Великој Плани, Крњеву, Лозовику и Новом Аџибеговцу (да-
нас Ново Село).44 Парохије првих шест цркава налазиле су се у оквиру 
Паланачког, а остале у оквиру Великоорашког среза. Према попису из 
1916. године, у седамнаест насеља из два среза, која су припадала овим 
парохијама, живело је 45.956 становника, тако да анализирана тери-
торија представља узорак од 39% у односу на цео округ. Осам насеља 
Паланачког среза представљају узорак среза од 47%, а девет насеља 
Великоорашког среза узорак од 66%.

40 Видети даље, сећања А. Радосављевића.
41 Видети даље, анализе уписа у књиге умрлих.
42 Видети даље, анализе уписа у књиге умрлих.
43 Ortsverzeichnis fur das von den k.u.k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens, Belgrade, 1917; 
даље: Ortsverzeichnis, 1917.
44 Трезориране у Историјски архив Смедеревске Паланке. Аутор се захваљују на 
драгоценој помоћи колегама из Архива, као и др Зорану Вацићу, председнику Секције 
за историју медицине Српског лекарског друштва.
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Последице пандемије у Паланачком срезу

Са територије Паланачког среза сачуване су и истраживачима су у 
Историјском архиву Смедеревске Паланке доступне црквене матич-
не књиге умрлих из Паланке, Ратара, Церовца, Селевца, Кусатка и 
Баничине. У оквиру ових шест парохија налазило се осам обрађених 
насељених места.

Анализа уноса узрока смрти из књиге умрлих из цркве у Паланци, 
Храма Светог преображења Господњег45 указује на више претходно на-
ведених чињеница. Иако се у њој шпанска грозница не наводи експли-
цитно као узрок смрти, уочава се да је масовно умирање почело управо 
у време удара другог таласа пандемије, и то још пре ослобођења. Поред 
цивилног становништва у паланачкој болници умирали су и српски и 
француски војници, али и интернирци, који су се по распуштању лого-
ра враћали својим кућама. Међу њима је било и странаца.

Књигу умрлих је веома уредно и ажурно водио парох Јерем(ија) 
Станковић. У њу су уписивани покојници из саме Паланке, као и из 
села Мала Плана и Водице. Током трајања морталног удара пандемије 
парох Станковић у рубрику Узрок смрти ниједном није уписао шпанску 
грозницу или било који други синонимни израз са атрибутом шпан-
ска/шпански (грип, инфлуенца, болест), али је констатовао масовну 
смрт од запаљења плућа. Већ смо нагласили да је запаљење плућа била 
главна, фатална компликација пандемијске болести, те да је веома че-
сто уписивано као узрок смрти од последица пандемије. Истина, појава 
пнеумоније није била неуобичајена, те по аутоматизму не мора да ука-
же на шпанску грозницу, али ако су смрти са таквом дијагнозом драс-
тично учестале управо у време харања пандемије, не би требало да буде 
дилеме да је у већини случајева управо пандемијска болест довела до 
упале плућа са смртним исходом.

Током целе 1916. године у парохијској књизи уписано је 125 упокоје-
них, наредне 1917. године уписано је 89, а у пандемијској, 1918. годи-
ни – 226. Од тога броја 80 људи се упокојило у првих девет месеци, а 
146 током последња три месеца. Већ ови подаци недвосмислено указују 
на присуство другог таласа светске пандемије у паланачкој парохији. 
Почетак масовног умирања уочава се више од две недеље пре осло-
бођења, са последњим данима септембра (по јулијанском календару, по 

45 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве паланачке, Храма Светог 
преображења Господњег, за уписивање умрлих за период 1915–1924.
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коме се воде црквене књиге). У наредне три недеље десет становника 
Паланке умире од запаљења плућа, углавном код својих кућа, а од 20. 
октобра (2. новембра) број умрлих се нагло повећава, пошто у паланач-
кој болници масовно умиру људи са стране. 

Од 146 особа, које су умрле током последња три месеца 1918. године, 
запаљење плућа је уписано као узрок за 117 смртних случајева. Од тог 
броја 29 покојника били су парохијани: 18 из Паланке, 9 из Мале Плане 
и 2 из Водице. Остали упокојени су били српски војници из различи-
тих делова Србије – њих 36. Регистрована је и смрт једног француског 
војника, као и смрт 51 ослобођеног заробљеника. Они су на повратку из 
различитих логора, у настојању да дођу до завичаја, некако стигли на 
пола пута, до Паланке и ту у болници умрли. Међу њима су била и два 
Италијана и четири Руса.

Сачувана је такође и књига умрлих из Цркве рођења Пресвете 
Богородице у Глибовцу,46 селу чији се атар ослања на Паланку. На терито-
рији парохије ове цркве у 1917. години уписано је 27 упокојених, а у пан-
демијској 1918. години њих 64. Двадесет две особе су умрле до половине 
августа, потом до половине октобра нема забележених смртних случаје-
ва, да би од тада и до краја године умрле 42 особе. Скоро сви упокојени су 
били из Глибовца, уз то је забележен један смртни случај Глибовчанина 
умрлог у Придворици и једног сељана Кусатка, умрлог у том селу. 

И ову књигу је веома уредно водио парох паланачки Јеремија 
Станковић и у њој, у време масовног умирања током трајања другог та-
ласа шпанске грознице, не користи тај назив као узрок смрти већ, као и 
у Паланци – запаљење плућа. Током октобра регистровано је 7 смртних 
случајева услед тог узрока. У новембру вођење књиге преузима глибо-
вачки парох Милан Павловић (вратио се из интернације?), који у том 
месецу уписује 20, а у децембру две смрти са истим узроком. До краја 
године и почетком наредне за све остале упокојене као узрок упокојења 
уписивано је природна смрт. Тако је у овој парохији запаљење плућа, 
иза кога се вероватно крије шпанска грозница, за око два месеца однело 
29 живота.

Доступна је и књига цркве у Ратарима, посвећене успењу Пресвете 
Богородице,47 у којој се шпанска грозница такође не помиње. На тери-
торији ове парохије, која се налази западно од Глибовца, током 1916. 

46 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве глибовачке, Храма рођења 
Пресвете Богородице, за уписивање умрлих за период 1910–1935.
47 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве ратарске, Храма успења 
Пресвете Богородице, за уписивање умрлих за период 1905–1924.
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регистрован је 61 смртни случај, у наредној 1917. години 45, да би у пан-
демијској 1918. у њу било уписано 117 упокојених, од којих је 78 умрло 
током последња четири, а 52 током последња три месеца. Овај податак 
указује да се повећана смртност уочава већ од септембра, током кога се 
упокојило 26 мештана. Већина њих је умрла од срдобоље, која је почела 
да хара још средином августа (по јулијанском календару). Пре налета 
другог таласа шпанске грознице, током лета и на почетку јесени, локал-
не епидемије срдобоље појављивале су се у различитим местима широм 
Србије, понекад и са великом смртношћу. У наведеном периоду она је 
била узрок 10 смртних случајева, а током септембра од ње је умрло 26 
парохијана (сви који су умрли у септембру). 

Смрт од срдобоље је настављена и током октобра, када је ова болест 
однела још 15 живота, али током тог месеца почиње и чешће умирање 
од запаљења плућа, вероватно услед компликација шпанске грознице. 
Први смртни случај са овим узроком регистрован је 7/20. октобра, а до 
краја месеца (по јулијанском календару) пнеумонија је однела укупно 
8 живота. Током новембра и децембра запаљење плућа је однело још 15 
живота, срдобоља још 2, а појављује се и регистровање смрти од тифуса 
од кога је страдало 6 сељана. 

Тако је у Ратарима, од краја лета до завршетка 1918. године срдобоља 
однела укупно 53 живота, запаљење плућа 23, а тифус 8. За умрле од за-
паљења плућа бисмо са великом сигурношћу могли да претпоставимо 
да су били жртве пандемијске болести, а реално је да се претпостави да 
је и понека особа, за коју је као узрок смрти уписана срдобоља и тифус, 
такође страдала од ње.48 

За разлику од претходно наведених парохија, смртност у парохији 
цркве у Церовцу49 је, под условом да су књиге умрлих вођење ажурно, 
била осетно мања. Ту се током 1916. упокојило 72 парохијана, наредне 
1917. године 62, а 1918, када је избила пандемија, нешто више – 89 особа, 
од тога 26 у последња три месеца. У књизи умрлих из ове парохије, у 
рубрици узрока смрти нема помена ни шпанске болести ни запаљења 
плућа, али има срдобоље, која се јавља још у августу. Она је до краја 
1918. године била узрок 24 смрти. Можемо да претпоставимо да се и иза 
неких од ових уписа крије непрепозната смрт од пандемијске болести, 
која је, по свему судећи, у већој мери заобишла церовачку парохију. 

48 Сличне примере видети у: Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији 
1918–1919: на више места.
49 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве церовачке, Храма Сот. 
Светог духа, за уписивање умрлих за период 1913–1932.
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Претпоставке су дате под условом да у црквеним уписима није било 
већих неажурности.

За разлику од претходно наведених парохија, у Селевцу, као и у даље 
наведеним селима, шпанска грозница се појављује као експлицитно на-
веден узрок смрти, али се уз њу наводе и други узроци који би директно 
и индиректно могли да се повежу са њом. 

Селевац се налази северно од Паланке, на путу ка Смедереву. На те-
риторији парохије селевачке, Храма силаска Светог духа,50 током 1917. 
умрла је 121 особа, а у 1918. години 225, од чега 137 током последња чети-
ри месеца. За већину упокојених током јесени 1918. као узрок смрти је 
у почетку уписивано запаљење плућа, а нешто касније се среће двојни 
упис: запаљење плућа (шпанска грозница). 

У Селевцу су 26. и 27. августа (8. и 9. септембра) регистровани слу-
чајеви смрти од запаљења плућа, за које се тешко може тврдити да је 
последица пандемије. Ако јесте последица ње, то би била њена прва за 
сада регистрована појава на тлу Србије током другог таласа. У наредне 
три недеље, до 28. септембра / 11. октобра ова болест је била узрок 12 
смртних случајева да би се 1/14. октобра појавио и први двојни упис: 
запаљење плућа (шпанска грозница). Од тада умирање постаје свако-
дневно, уз смењивање час једног, час другог облика писања узрока смр-
ти, с тим што је двојни упис полако почео да преовлађује.

Од 1/14. октобра до краја године запаљење плућа је било узрок за 26 
смртних случајева људи који су умрли у Селевцу, с тим што је за једнога 
било уписано да је био из Доброг Дола – Ћиће. Ако урачунамо и смртне 
случајеве са овим уписом из претходног периода, од 26. августа (8. сеп-
тембра), од када почиње повећано умирање, запаљење плућа је било 
узрок смрти 38 парохијана, али тешко да се баш сви, нарочито они са 
почетка тог периода, могу повезати са пандемијом. 

Са друге стране, двојни упис запаљење плућа (шпанска грозница) 
регистрован је код 53 смртна случаја. Сви су се упокојили у Селевцу, али 
по једна особа је претежно живела у Добром Долу, Михајловцу, Врбовцу, 
Азањи, Кусатку и Голобоку, а троје у Великој Крсни. Поред тога, за једну 
особу из Селевца, која је 14/27. новембра умрла у Крагујевцу, као узрок 
смрти је уписано: шпанска грозница – грип.

Сходно наведеним чињеницама, могли бисмо да претпоставимо да 
је светска пандемија у Селевцу однела животе 92 парохијана, уз ограду 

50 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве селевачке, Храма силаска 
Светог духа, за уписивање умрлих за период 1917–19??.
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да поједини смртни случајеви са уписом запаљење плућа не морају да 
буду повезани са њом.

И Кусадак, одакле је била једна особа упокојена у Селевцу и једна 
умрла у Глибовцу, имао је своју црквену парохију при Храму Светог ар-
ханђела Гаврила. И у књизи умрлих цркве кусадачке, Храма Светог ар-
ханђела Гаврила, 51 наилази се на упис узрока смрти шпанска грозница. 
У њој је 1916. уписано 96 смртних случајева, 1917. године 125, а 1918 – 149, 
од тога 95 током последња три месеца, што указује на знатно повећану 
смртност у време морталног, другог таласа пандемије.

У овој парохији је током лета уочено неколико смртних случајева 
са забележеним узроком непозната болест. Потом, од краја септембра 
више људи умире од срдобоље (9 упокојених), тифуса (8 упокојених) и 
дечје болести (5 упокојених) да би од 13/26. новембра почела да се као 
узрок смрти уписује и шпанска грозница. Од тада до краја године нема 
више уписа срдобоље и тифуса, среће се још пет смртних случајева ус-
лед дечје болести док шпанска грозница односи 33 живота. Нагли пре-
кид уношења срдобоље и тифуса као узрока смрти са почетком уписа 
шпанске грознице наводи на претпоставку да се иза бар дела страдања 
од ових болести крију жртве светске пандемије. 

И пример парохије баничинске указује на могућност да на самом по-
четку масовног умирања пандемијска болест није била препозната и 
да су свештеници, али и родбина која је пријављивала смртне случаје-
ве, сматрали да је узрок смрти нека од раније позната болест, за коју 
се знало да иза себе оставља велике поморе. У црквену књигу Храма 
Светог арханђела Гаврила у Баничини52 свештеник А. Илић је уписивао 
упокојене из Баничине и суседног Мраморца. Од почетка 1918. до краја 
јануара 1919. године у овој књизи је уписано 104 упокојених, од којих је 
32 умрло до краја августа; између осталога, по двоје у јуну, јулу и авгу-
сту. Масовније умирање је почело 11/24. септембра и до краја јануара 
упокојиле су се 72 особе, с тим што парох Илић за разлоге масовног 
умирања користи појмове назеб, шпанска грозница и маларија. По све-
му судећи, појам назеб био му је уобичајен и раније; од почетка 1918. 
године па до почетка масовног умирања, од 32 покојника половина је 
умрла од назеба, и то и у мају, јуну, јулу и августу. 

Од почетка масовног умирања 11/24. септембра, а што је најранији 
до сада забележени почетак масовног умирања у Србији у време другог 

51 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве кусатачке, Храма Светог 
арханђела Гаврила, за уписивање умрлих за период 1915–1927.
52 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве баничинске, Храма Светог 
арханђела Гаврила, за уписивање умрлих за период 1914–1921.
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таласа шпанске грознице (ако не рачунамо она прерана умирања од за-
паљења плућа из Селевца), до краја тог месеца назеб је однео шест жи-
вота. Током октобра још три особе су умрле од назеба, а једна од некак-
ве енглеске болести (можда се овај назив може тумачити као погрешна 
интерпретација новог појма шпанска болест). Умирање од назеба је 
настављено и у новембру, када је он био узрок 22 смрти, али тада се 
региструје и пет смртних случајева од шпанске грознице, као и десет од 
маларије. У децембру маларија односи један, а шпанска грозница осам 
живота док у јануару, како је забележено, пет особа умире од назеба.

Маларија Шпанска грозница Назеб Укупно

Баничина 6 7 32 45

Мраморац 5 5 5 15

11 12 37 60

Табела 1. Смртност у баничинској парохији крајем 1918. године

Овакво атипично именовање узрока смрти од стране свештеника, 
коме је и пре појаве пандемије назеб био главни узрок умирања паро-
хијана, знатно отежава препознавање последица пандемије која није 
заобишла ни ову парохију. Остаје отворено питање да ли од септембра 
упокојене од све три наведене болести треба убројати у жртве панде-
мије, што би указало на 60 жртава, или, будући да је током октобра 
смртност била релативно ниска, евентуалне жртве пандемије треба 
бројати тек од новембра, по чему би она усмртила 51 особу. Такође, 
остала је и непознаница да ли бисмо могли да за поједине умрле од 
назеба током лета 1918. године претпоставимо да су били жртве првог 
пандемијског таласа.

У досадашњој разради презентоване су анализе смртности у насељи-
ма која су припадала територији Паланачког (Јесеничког) среза, са сре-
диштем у Паланци. У осам насеља, за која имамо релативно прихватљи-
ве податке, живело је 23.497 становника, односно око 47% од 48.294 по-
писаних у целом срезу 1916. године.53 Ако претпоставимо да се иза свих 
претходно наведених узрока смрти у времену деловања другог таласа 
пандемије налази шпанска грозница, изузимајући оне раније, летње 
и ранојесење појаве срдобоље, можемо да прелиминарно закључимо 
да је у овом срезу пандемија однела 273 живота, односно 1,16% станов-
ништва. Слична смртност била је и у суседном, Великоорашком срезу. 

53 Ortsverzeichnis, 1917.
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Последице пандемије у Великоорашком срезу

Даље су анализиране књиге умрлих из четири парохије са терито-
рије Великоорашког среза, из Велике Плане, Крњева, Лозовика и Новог 
Аџибеговца. Овим парохијама је припадало девет насељених места.

Из цркве Покајнице (Храм Светог оца Николе) из Велике Плане са-
чуване су две различите црквене књиге умрлих,54 у којима су упокоје-
ни уписивани током 1918. године. Вероватно је реч о две потпарохије. 
Анализа прве књиге је указала да је на конкретном делу парохије 1916. 
године умрло 46, 1917. године 53, а 1918. године 63 парохијана, од чега 19 
у последња 3 месеца. Уписи указују да је на овој територији од јуна до 
почетка октобра харао тифус. Потом, у кратком периоду од двадесетак 
дана, од 5/18. октобра до 24. октобра (6.новембра), као упис се појављује 
шпанска грозница, која односи седам живота. Она се даље не помиње, 
али је до краја године записано да је тифус однео још четири живота. 
Слична ситуација се уочава и у другој књизи, чији уписи указују на пет 
жртава шпанске грознице. Ако би се овим уписима поклонило пове-
рење, светска пандемија је у Великој Плани однела 12 живота, а укупна 
смртност у пандемијској години је била за око 20% већа од смртности 
из претходне године. Вероватно је број жртава пандемијске болести 
био и већи, будући да се може претпоставити да су неке од жртава тифу-
са у ствари били упокојени због пандемије, али је немогуће да се одреди 
који је то број. 

Да су грешке у одређивању дијагнозе могуће, и то и у послератним, 
регуларнијим условима, па још под лекарским надзором, указује 
у својим сећањима родоначелник српске пулмологије др Александар 
Радосављевић. Према његовим записима, и крајем наредне 1919. годи-
не, када је шпанска инфлуенца у свом четвртом таласу поново харала у 
београдским касарнама, сада већ у блажем облику, догађало се да су у 
војну болницу стизали болесници са претходно постављеним дијагно-
зама тифус или маларија, што је брзо одбацивано.55

Северно од Велике Плане налази се село Милошевац, где је ситуа-
ција била знатно другачија. Током 1916. године на територији парохије 

54 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве великопланске, Храма 
Светог оца Николе (Покајница), за уписивање умрлих 1 и Књига цркве великопланске, 
Храма Светог оца Николе (Покајница), за уписивање умрлих 2.
55 А. Радосављевић, „О инфлуенци по својим и туђим искуствима у току светског 
рата“, у Историја српског војног санитета – наше ратно санитетско искуство (едит. 
Владимир Станојевић), Београд, 1925, 470–487. 
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Цркве рођења Пресвете Богородице у Милошевцу56 умрло је 94 мешта-
на, наредне 1917. њих 92 док је за 1918. годину уписан 141 смртни случај, 
од тога 57 у последња три месеца, што указује на снажнији епидемијски 
удар. Масовно умирање је почело 22. септембра (5. октобра) 1918. годи-
не. У наредних недељу дана шест парохијана је преминуло од запаљења 
плућа, а од 30. септембра / 13. октобра појављује се као узрок смрти 
шпанска грозница, уз наставак уписа и запаљења плућа, али и са поје-
диначним уписима назеба, грипа и великог кашља. Ако бисмо претпо-
ставили да се иза свих ових смртних случајева крије пандемијска бо-
лест, можемо да закључимо да је у милошевачкој парохији она однела 45 
живота. Овој парохији су припадала два села – Милошевац и Трнавча. 
У Милошевцу је страдало 30 сељана – од запаљења плућа 27, и по један 
од шпанске грознице, назеба и великог кашља, а у Трнавчи 15 – од за-
паљења плућа 10, од грипа двоје и по један од шпанске грознице, назеба 
и великог кашља.

Снажнији епидемијски удар регистрован је и у парохији Цркве 
Светог великомученика Георгија у селу Крњево.57 У овом селу је 1917. 
регистровано 75 смртних случајева, а наредне године 118, од чега више 
од половине, односно 65 у последња три месеца. Почетак масовнијег 
умирања уочава се 18. септембра (1. октобра), када је забележена смрт 
услед запаљења плућа. До краја године у овом селу је умрла 31 особа 
од узрока који би могли да укажу на последице пандемије. Запаљење 
плућа је уписано као узрок смрти за 11 упокојених парохијана, шпанска 
грозница за 10, двојни упис грип – шпанска грозница за једнога, а само 
грип за девет особа.

Повећана смртност је регистрована и у парохији Цркве Светих апо-
стола Петра и Павла у Лозовику.58 Током првих девет месеци 1918. године 
од свих узрока умро је 121 парохијан из Лозовика и Сараораца, а током 
последња три месеца још 115 особа. Још током септембра регистрована 
су четири смртна случаја од некакве непознате болести, да би од 27. 
септембра (10. октобра) почело чешће умирање од плућне болести и за-
паљења плућа. Потом је, од друге половине октобра, био учестао и упис 
тифус, као и непозната болест, а среће се спорадично и упис врућица 

56 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве милошевачке, Храма рођења 
Пресвете Богородице, за уписивање умрлих (?).
57 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве крњевске, Храма Светог 
великомученика Георгија, за уписивање умрлих (?).
58 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве лозовичке, Храма Светих 
апостола Петра и Павла, за уписивање умрлих (?).



96

Владимир А. Кривошејев 

(грозница). Ти узроци смрти, међу којима нема ни једног уписа шпан-
ске грознице, а који би евентуално могли да се повежу са пандемијом, 
однели су 95 живота.

Запаљење плућа Тифус Непозната болест Врућица Укупно

Лозовик 14 43 14 4 75

Сараорци 3 11 6 0 20

17 54 20 4 95

Табела 2. Смртност у лозовичкој парохији крајем 1918. године

За разлику од црквене књиге парохије цркве у Лозовику, шпанска 
грозница се, уз непознату болест, често спомиње као узрок смрти у па-
рохији коју су чинила села Стари и Нови Аџибеговац (данас Старо и 
Ново Село59). Сачувана матична књига умрлих у овој парохији вођена је 
веома неажурно. Уписи из 1918. године на више места су прекидани да 
би се уписали страдали из претходних година, понекад и у дужем низу. 
Стиче се утисак да књига није вођена неко време, те да су уписи ретро-
активно ажурирани. 

Анализа уписа из 1918. године указује да је до 22. августа (4. септем-
бар) књигу умрлих водио Ј. С. Дамљановић, а од 3/16. новембра Жив. 
С. Величковић. У интерегнуму од месец и по дана није било уписа, сем 
што су накнадно, крајем новембра и на почетку наредне године, ретро-
активно уписане смрти две особе умрле 11/24. октобра (од непознате 
болести) и 30. октобра / 12. новембра (од врућице). Имајући у виду да 
је масовно умирање у другим насељима у окружењу почело пар недеља 
раније, можемо да претпоставимо да прве смрти, са почетка морталног 
удара другог таласа пандемије, нису регистроване.

Од 3. новембра до краја месеца умрло је 30 особа, а током децембра 
још 6; рачунајући и један ретроактиван упис, то је 37 особа. Током прва 
три месеца наредне 1919. године умрло је још 17 особа (рачунајући други 
поменути ретроактивни упис). По свему судећи, иза већине смртних 
случајева стоји пандемијска болест.

Сам ток масовног умирања указује да се пандемија вероватно појави-
ла пре половине октобра (по јулијанском календару), да је врхунац до-
стигла у новембру, те да је престала у децембру. Могуће је и да је трећи 

59 Историјски архив Смедеревске Паланке: Књига цркве новоселске, Храма Светог 
Георгија, за уписивање умрлих (?).
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талас имао мање последице. Смртност током зимских месеци 1919. го-
дине није била велика, тешко је закључити узроке смрти, тим пре што, 
поред експлицитно наведених болести, нема уписа шпанске грознице, 
али је за више од половине смртних случајева као узрок уписана непо-
зната болест. 

Током јесени ситуација је била нешто другачија. За десет смртних 
случајева је као узрок уписана шпанска грозница (једном у виду шпан-
ска болест, а једном шпански грип), у 27 случајева непозната болест, а 
по једном се срећу и запаљење плућа и врућица. Како непозната болест 
односи животе управо у време морталног удара пандемије, не би треба-
ло да буде сумње да иза већине смртних случајева приписаних њој стоји 
управо шпанска грозница. Могли бисмо да претпоставимо да је панде-
мијска болест однела 39 живота, вероватно и више, будући да жртве из 
првих недеља нису регистроване.

Шпанска грозница Непозната болест Сродни узроци

Стари А. 5 10 / 15

Нови А. 5 17 2 24

10 27 2 39

Табела 3. Смртност у аџибеговачкој парохији крајем 1918. године

У девет насеља Великоорашког среза, за које постоје доступни по-
даци, 1916. године живело је 22.459 становника, што представља узорак 
од 65,65% у односу на 34.210 становника среза. Ако претпоставимо да се 
иза свих претходно наведених узрока смрти, у времену деловања дру-
гог таласа пандемије налази шпанска грозница, пандемијска болест је 
однела 235 живота, што у односу на број становника пописаних 1916. 
године представља 1,05%.

Закључак

При истраживању смртности од последица светске пандемије шпан-
ске грознице на територији Смедеревског округа анализирано је укуп-
но 17 насељених места из два од три окружна среза – Паланачког и 
Великоорашког док за Смедеревски срез у овој фази истраживања нису 
добијени доступни релевантни извори – матичне књиге умрлих. 

Истраживања су указала да су у смедеревском крају, поред локалних 
цивила, у болницама у Смедереву и Паланци, од последица светске 



98

Владимир А. Кривошејев 

пандемије умирали и војници, српски и француски, као и ослобођени 
ратни заробљеници и интернирци које је болест спречила да стигну до 
својих завичаја.

У осам насеља Паланачког среза, за која имамо релативно прихватљи-
ве податке, живело је 23.497 становника. Ако претпоставимо да се иза 
свих претходно наведених узрока смрти у времену деловања другог та-
ласа пандемије налази шпанска грозница, можемо прелиминарно да 
закључимо да је у овом срезу пандемија однела 273 живота, односно 1,16% 
становништва. Слична смртност је била и у суседном, Великоорашком 
срезу. У девет насеља овога среза живело је 22.459 становника, тако да 
претпостављених 235 жртава пандемије представља 1,05% становника.

Укупан број преминулих од претпостављених последица пандемије 
у 17 насеља из два среза Смедеревског округа је 508 особа, односно 1,10% 
становништва, што је скоро три пута мање од установљеног просека за 
целу Србију (око 3%), а у оквиру просека смртних последица у Европи.

Обрађени узорак од 17 насеља, са 46.956 становника представља 39% 
целог Смедеревског округа, који је према попису из 1916. године имао 
117.257 становника. Ако претпоставимо да се утврђени проценат смрт-
ности од 1,1% може применити на цео округ, долазимо до прелиминар-
ног закључка да је у њему светска пандемија однела животе око 1.300 
житеља, и то углавном за само пар последњих месеци 1918. године.
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1. ш.г. 2. з.п. 3.тф. 4. ма. 5. н.а. 6. в. к. 7. гр. 8. н. бл. 9. вр. УКУ. БР. СТ. %

Паланачки срез

Паланка 18 18 3484 0,62%

Водице 2 2 848 0,24%

Глибовац 29 29 1644 1,76%

Ратари 23 8 31 2698 1,15%

Селевац 54 38 92 6051 1,52%

Кусадак 33 8 41 5631 0,73%

Баничина 7 6 32 45 2273 1,98%

Мраморац 5 5 5 15 868 1,37%

273 23497 1,16%

Великоорашки срез

М. Плана 9 9 998 0,90%

В. Плана 12 4 16 4447 0,36%

Милошевац 1 27 1 1 30 3361 0,89%

Трновче 1 10 1 1 2 15 1307 1,15%

Крњево 11 11 9 31 3536 0,88%

Лозовик 14 43 14 4 75 3537 2,12%

Сараорци 3 11 6 20 1035 1,93%

С. Аџбегов. 5 10 15 2936 0,51%

Н. Аџбегов. 5 17 2 24 1302 1,84%

235 22459 1,05%

134 184 47 11 39 2 11 47 6 508 45956 1,10%

Табела 4. Последице пандемије шпанске грознице у Паланачком и Великоорашком 
срезу Смедеревског округа.  
1. ш. г. – шпанска грозница; 2. з. п. – запаљење плућа; 3. тф. – тифус; 4. ма. – маларија; 
5. на. – назеб; 6. в. к. – велики кашаљ; 7. гр – грип; 8. нбл. – непозната болест;  
9. вр. – врућица; УКУ. – укупно; БР. СТ. – број становника по попису из 1916. године.
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период 1914–1921 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве глибовачке, Храма рођења Пресвете Богородице, за уписивање умрлих за 
период 1910–1935 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве кусадачке, Храма Светог арханђела Гаврила, за уписивање умрлих за пери-
од 1915–1927 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве ратарске, Храма успења Пресвете Богородице, за уписивање умрлих за 
период 1905–1924 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве селевачке, Храма силаска Светог духа, за уписивање умрлих за период 
1917–19?? (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве церовачке, Храма Сот. Светог духа, за уписивање умрлих за период 1913–
1932 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве великопланске, Храма Светог оца Николе (Покајница), за уписивање умр-
лих 1 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве великопланске, храма Светог оца Николе (Покајница), за уписивање умр-
лих 2 (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве милошевачке, Храма рођења Пресвете Богородице, за уписивање умрлих 
(?) (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве крњевске, Храма Светог великомученика Георгија, за уписивање умрлих 
(?) (Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве лозовичке, храма Светих апостола Петра и Павла, за уписивање умрлих (?) 
(Историјски архив Смедеревске Паланке)

Књига цркве новоселске, Храма Светог Георгија, за уписивање умрлих (?) (Историјски 
архив Смедеревске Паланке)

Ortsverzeichnis fur das von den k.u. k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens, Belgrade, 1917.
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Summary

Vladimir А. Krivošejev 

Consequences of Spanish flu pandemic in 1918-1919 in 
parts of Smederevo district – in Smederevska Palanka  
and Veliko Orašje Counties

It is estimated that about five hundred million people were infected and 
about fifty million died of Spanish flu pandemic which affected the whole 
planet from 1918. to 1919. The pandemic did not go past the population in 
occupied Serbia, nor the soldiers in Thessaloniki front. It escalated immedi-
ately after the breakthrough of the front and it reached its peak at the time 
of enthusiasm and euphoria because of liberation. Although the influenza 
took many lives among soldiers and civilians, until recently its effects have 
been almost completely ignored in Serbian historiography for the sake of 
research of military and political issues. Death in bed was not heroic unlike 
death on the battlefield.

This paper aims to point out the consequences the pandemic had on the 
territory of Smederevo district for which there were original resources avail-
able to the author. The paper is based upon analysis of records from death 
registries kept in the Historical Archive and in Smederevska Palanka and 
which refer to the settlements on the territory of Palanka and Velikoorašje 
County. 

Currently, researchers have at their disposal death registries from church 
parishes in Palanka, Ratari, Cerovac, Selevac, Kusadak, Baničina, Velika Pla-
na, Krnjevo, Lozovik and Novi Adžbegovac (today’s Novo Selo). The parishes 
of the first six churches were located within Palanka and Velikoorašje Coun-
ty. Total number of settlements belonging to the aforementioned parishes 
is 17. Research has shown that in Smederevo area, not only did local civil-
ians die of consequences of global pandemic in hospitals of Smederevo and 
Palanka, but also soldiers, both Serbian and French, released war prisoners 
and internees who were prevented by the illness to reach their homelands.

In eight settlements of Palanka county, for which we have relatively ac-
ceptable data, population was 23.497. The analysis of entries in death reg-
istries leads to the preliminary conclusion that the pandemic took 273 lives 
i.e. 1.16% of population, in this county. Number of deaths was similar in 
the neighbouring Velikoorašje County. In nine settlements of this county  
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population was 22.459 so the assumed 235 victims of the pandemic presents 
1.05% of the population.

Total number of those who presumably died of effects of the pandemic in 
17 settlements from two counties of Smederevo district was 508 people i.e. 
1.10%, which is three times less than the established average for the whole 
Serbia (about 3%) but within the average rates of deaths in Europe.

The processed sample of 17 settlements, with 46.956 inhabitants repre-
sents 39% of the entire Smederevo district, which according to the census 
from 1916. had the population of 117.257. If we presume that the established 
percentage of mortality rate of 1.1% may be applied to the whole district, we 
may also presume that the global pandemic took about 1.300 lives in this 
district.
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Два писма смедеревском 
музеју - два прилога за историју 
експлозије у Смедереву 5. јуна 
1941. године

Апстракт: У раду су разматрана два писма која се чувају 
у архиви Музеја у Смедереву. Ради се о писму Светозара 
Спасојевића, првог управника Народног музеја Смеде-
рево, упућеном тадашњем управнику смедеревског му-
зеја др Леонтију Павловићу у јулу 1970. године и писму 
Владимира Д. Марковића, дугогодишњег службеника 
смедеревске општине, упућеном управи Музеја у Смеде-
реву 1991. године. Оба писма баве се питањима која и да-
нас побуђују највише контроверзи у вези са експлозијом 
муниције и другог запаљивог материјала у Смедереву 
5. јуна 1941. године – питањима о броју страдалих у овој 
трагедији, као и о узроцима експлозије. Писма се први 
пут објављују у целости, а у раду су контекстуализована и 
критички ишчитана.

Кључне речи: Други светски рат, Смедерево, Србија, Ју-
гославија, експлозија, 5. јун 1941, Светозар Спасојевић, 
Леонтије Павловић, Музеј у Смедереву.

Увод у тему

Експлозија муниције и других убојних средстава у Смедереву, која 
се догодила 5. јуна 1941. године, представља један од догађаја кратког 
трајања, али снажног одјека у повести Смедерева. Иако је историја 
Смедерева испуњена важним датумима, који превазилазе уске оквире 
локалне историје и имају национални значај, без претеривања се може 

УДК 94(497.11 Смедерево)"1941"(093)(044)
069.5:93/94(497.11)  
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рећи да петојунска трагедија представља својеврстан међаш у смеде-
ревској хронологији, датум на основу којег се може мерити време пре и 
после њега. 

Добро разумевајући тај значај, историчари, публицисти, новинари 
и књижевници писали су о овом догађају, објављивали студије и публи-
кације различитог квалитета и намене. Ове године, поводом осамдесе-
тогодишњице експлозије 5. јуна 1941. године у Смедереву, у смедерев-
ском музеју приређена је изложба Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. 
године – 80 година после1 и објављена је истоимена историографска 
студија2, у којој је консултована готово сва до сада позната релевантна 
литература, као и нови извори, нарочито они стране провенијенције. 

Разумевајући да је тема нарочито бременита питањима узрока и по-
следица, као и да је, услед недоречености извора и литературе, веома 
тешко ставити тачку на ова и друга важна питања петојунске трагедије, 
у овом раду ћемо објавити два јавности до сада непозната писма, која се 
тичу проблема који и данас побуђују највише пажње. Писма су се чува-
ла у архиви Музеја у Смедереву, у личним фасциклама Леонтија Павло-
вића и документацији некадашње управе. Овом приликом први пут се 
објављују у целости.

Светозар Спасојевић, истакнути просветитељ  
и чувар смедеревске културно-историјске баштине

Биографију Светозара Спасојевића, некадашњег професора смеде-
ревске гимназије, засновану на истраживању архивске грађе и бележе-
ну са много оправданог пијетета, написао је Небојша Јовановић, такође 
професор Гимназије у Смедереву.3 У овој књизи нарочито је и са добрим 
разлозима акцентована веома важна улога Светозара Спасојевића у 
културно-просветном животу града Смедерева. Небојша Јовановић је 
први расветлио многе недоумице у вези са несумњиво прворазредном  

1  Музеј у Смедереву, 5. јун – 30. септембар 2021. године. Изложба је била постављена 
у првој сали смедеревског музеја. Аутор изложбе је Мирослав П. Лазић, виши кустос 
историчар Музеја у Смедереву, а аутор архитектуре поставке је др Милорад Младено-
вић, редовни професор Архитектонског факултета у Београду.
2  М. П. Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 година после, Смедерево, 
2021, 9–19.
3  Н. Јовановић, Светозар Спасојевић: професор Гимназије и управник Градске књиж-
нице, Смедерево 2006. Краћа биографија објављена је у: Енциклопедија Смедерево, 
том 1, личности (ур. И. Стојић), Смедерево, 2012, 460.
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улогом Светозара Спасојевића у оснивању или уређивању и обогаћи-
вању рада неких од најважнијих установа културе и просвете у Смедере-
ву: смедеревске гимназије, Народног универзитета, Градске књижни-
це, претече данашње Народне библиотеке, Народног музеја Смедере-
во, данашњег Музеја у Смедереву, али и различитих фондова за помоћ 
ученицима и студентима.4 

У проблематику смедеревске петојунске трагедије Светозар Спасоје-
вић био је упућен како из личних, тако и из стручних разлога. Експло-
зију је лично доживео и преживео, а последице разарања покушавао 
је да превазиђе личним прегалаштвом у свом професионалном доме-
ну, радећи у смедеревској гимназији у тешким ратним условима. Осим 
тога, уз институционалну помоћ Изванредног комесаријата за обнову 
Смедерева, учинио је много на обнови и даљем развоју Градске књиж-
нице у Смедереву за време окупације.5 

За Спасојевића су прве године након ослобођења биле бремените 
неразумевањима и подозрењима нових револуционарних власти, пре 
свега због улоге његових синова за време ратних година и у првој годи-
ни након Другог светског рата.6 Он лично никада није био члан ниједне 
партије ни покрета, па је могуће да му је то била олакшавајућа околност 
у очима послератних власти. Осим тога, Спасојевић је био човек широ-
ких знања и вештина, али и истакнути јавни радник, па су нове власти 
ипак успеле да нађу заједнички језик са њим и укључе га у рад новоо-
снованих установа у Смедереву, као што је Народни музеј Смедерево, 
чији је био први управник од оснивања 12. априла 1950. до 1956. године.7 

У том контексту вредно је помена његово гласније укључивање у јав-
ни живот, тачније – објављивање новинских текстова из домена зави-
чајне историје у листу „Наш глас – лист Социјалистичког савеза радног 

4  Н. Јовановић, Светозар Спасојевић: професор Гимназије, 33–51; 54–96; 102–125.
5  С. Брадарић, „Трагом архивских докумената. Хронолошки преглед рада Библиоте-
ке до Другог светског рата“, Смедерево 13/1996, 81–99; Н. Јовановић, Светозар Спасоје-
вић: професор Гимназије, нарочито 73–86.
6  Старији син Александар био је припадник Четвртог пука Српског добровољачког 
корпуса и са Немцима је 1945. године избегао прво у Словенију, одакле се спасао бек-
ством у Италију. Млађи син био је припадник Љотићевих „Белих орлова“, а након ос-
лобођења је због неких активности у смедеревској гимназији био хапшен и осуђен 
прво на затворску казну, а потом исписан из школе и пребачен у Пожаревац: Н. Јо-
вановић, Светозар Спасојевић: професор Гимназије и управник Градске књижнице, 
Смедерево, 2006, 87–101.
7  Н. Јовановић, Светозар Спасојевић: управник Народног музеја, УРЛ: https://www.
mus.org.rs/o-muzeju/istorijat/svetozarspasojevic/, посећено: 22. 9. 2021.
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народа“,8 у којима је апеловао на представнике локалне власти да, узи-
мајући у обзир изванредну улогу Смедерева у историји Србије, раде на 
објављивању монографије о историји Смедерева.9 

О његовој сарадњи са Народним одбором Смедерева не знамо мно-
го, али за ову тему је важно поменути текст Јована Марића, једног од 
чланова овог одбора из редова локалне политичке номенклатуре, који 
је такође објављен у поменутом листу „Наш глас“.10 Између осталог, у 
овом тексту Марић одобрава Спасојевићеву иницијативу, додајући 
како би „вероватно кроз писање историје Смедерева дошли, ако не са-
свим оно бар приближно, до узрочника велике катастрофе 1941. године 
тј. експлозије у граду Ђурђа Смедеревца, која је остала тајна све до дана-
шњег дана“.11 Овакво гледање једног од важнијих локалних политичара 
долази нам као потврда да је Светозар Спасојевић био човек од аутори-
тета и научног интегритета за многе теме из локалне историје, па тако 
и оне у вези са експлозијом 5. јуна 1941. године чије су се последице тада 
још увек и те како осећале.

Писмо Светозара Спасојевића др Леонтију Павловићу, 
управнику Народног музеја Смедерево

Краћи екскурс са истицањем најважнијих момената из биографије 
Светозара Спасојевића имао је за циљ да нас уведе у контекст њего-
вог обраћања др Леонтију Павловићу, управнику смедеревског музеја 
и стручњаку за многа питања смедеревске прошлости. У овом писму 
Спасојевић апелује на др Павловића да учини нешто како би се испра-
вила грешка о претераном броју погинулих од 5.000 људи у експлозији 
у Смедереву 5. јуна 1941. године, који се појавио у једној важној енци-
клопедији. Спасојевић је подстакнут да се обрати др Павловићу након 
што је наводно прочитао одредницу о Смедереву која је објављена у 
Енциклопедији Југославије,12 у којој се помиње, по његовом мишљењу,  

8  Н. Јовановић, Светозар Спасојевић: професор Гимназије и управник Градске књиж-
нице, Смедерево, 2006, 113–124.
9  Ј. Марић, „Зашто Смедерево нема написану своју историју“, Наш глас – лист 
Социјалистичког савеза радног народа, Смедерево, година I, број 2, 26. 3. 1953, стр. 2.
10  Исто.
11  М. П. Лазић, „Експлозија муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву на страницама 
смедеревског листа „Наш глас“ од 1953. до 1960. године“, Mons Aureus, часопис за књи-
жевност, уметност и друштвена питања, 65–66/2021, 154–156.
12  Уколико је Спасојевић мислио на Енциклопедију Југославије, онда то може бити 
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веома претерана бројка од 5.000 погинулих у несретном догађају 5. јуна 
1941. године. 

Међутим, три године пре Спасојевићевог писма Павловићу у Војној 
енциклопедији из 1967. године у одредници SMEDEREVO дат је веома са-
жет приказ догађаја везаних за експлозију.13 У овој одредници се помиње 
број од 4.500 погинулих или рањених. Приказ експлозије у Војној ен-
циклопедији највероватније се ослања на текст др Леонтија Павловића, 
управника Народног музеја Смедерево, који је он упутио редакцији Војне 
енциклопедије, а који се чува у архиви Музеја у Смедереву.14 Поред тога, 
указујемо и на чињеницу да је аутор одреднице о Смедереву у Војној ен-
циклопедији и одреднице SMEDEREVO у Енциклопедији Југославије, коју 
је наредне, 1968. године објавио Југославенски лексикографски завод у 
Загребу, под уредништвом Мирослава Крлеже, исти – то је Димитрије 
Трифуновић (D. Tr.), пешадијски потпуковник у резерви.15 Због тога остаје 
нејасно зашто Спасојевић у писму Павловићу помиње др Мирослава Д. 
Поповића као аутора, по његовом мишљењу, проблематичне одреднице о 
Смедереву. Он се заиста налази међу ауторима текстова у Енциклопедији 
Југославије,16 али већ смо утврдили да је аутор одреднице SMEDEREVO 
поменути Димитрије Трифуновић. Међутим, у Енциклопедији Југосла-
вије, у одредници која говори о Смедереву, напомене о експлозији су 
лапидарне, и у једном делу чак и нетачне.17 Врло је могуће да је Спасоје-
вић, пишући др Леонтију Павловићу, уместо помињања Војне енцикло-
педије споменуо Енциклопедију Југославије као књигу у којој се наводи 
претеран број погинулих у смедеревској експлозији 5. јуна 1941. године.  

само књига број 7 (Р. Србија), која је изашла из штампе 1968. године. У овој књизи 
налази се одредница SMEDEREVO: D. Tr., „SMEDEREVO“, Enciklopedija Jugoslavije, 
Zagreb, 1968, 409–411.
13  D. Tr. (Dimitrije Trifunović, pešadijski potpukovnik u rezervi, Beograd), „SMEDEREVO“, 
Vojna enciklopedija 9 (Slup – Teleskop), Beograd 1967, 5–7.
14  Прекуцано писмо др Леонтија Павловића, управника Народног музеја Смедере-
во, у вези са разарањем Смедерева у 20. веку: Народни музеј, бр. 103, 8. III 1965. год., 
Смедерево, „РЕДАКЦИЈИ ВОЈНЕ ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ, БЕОГРАД, Бирчанинова број 5“.
15  Vojna enciklopedija 9, Beograd 1967, 7; Enciklopedija Jugoslavije 7, Zagreb 1968, 411. Он 
је међу члановима сталног састава редакције Војне енциклопедије, као и сарадник у 
изради VII свеске Енциклопедије Југославије. 
16  Др Мирослав Д. Поповић, научни сарадник САНУ Београд, скраћено M. D. P., 
такође је наведен као сарадник у изради VII свеске Енциклопедије Југославије. 
17  „У априлском рату 1941. Смедерево су Немци заузели 13. IV, а тврђава је мно-
го страдала од бомбардовања и од експлозије барутног магацина 5. VII 1941“: D. Tr., 
SMEDEREVO, Enciklopedija Jugoslavije 7, Zagreb, 1968, 409–411. И овде, као и у Војној 
енциклопедији штампаној годину дана раније, погрешно је датована експлозија у Сме-
дереву – уместо 5. VI 1941. у оба случаја написано је 5. VII 1941.
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Све ово наводи нас на закључак да је Спасојевић помешао ове две зна-
чајне енциклопедије, чије су се свеске појавиле у кратком периоду од 
само годину дана. Обе су садржале одредницу о Смедереву, у различи-
том обиму и са проблематичним деловима који се односе на експлозију 
у Смедереву 5. јуна 1941. године.

Како год, морамо се вратити основном мотиву који је Спасојевића 
нагонио да се писмом обрати др Леонтију Павловићу, а то је жеља да 
се у тако значајним издањима енциклопедијског типа исправе крупне 
фактографске грешке о броју погинулих 5. јуна 1941. године у Смеде-
реву – Спасојевић је био убеђен да је број страдалих много мањи од 
полузваничне статистике која је била присутна како у јавном дискурсу, 
тако и у релевантној литератури. Ми данас знамо да се др Павловић, и 
пре Спасојевићевог писма, приклонио готово општеприхваћеном оно-
временом уверењу да је у Смедереву од експлозије страдало до 5.000 
људи.18 Не можемо знати ни да ли је Леонтије Павловић удостојио Спа-
сојевића одговора, али изгледа да Спасојевићево виђење броја страда-
лих у петојунској трагедији није много утицало на њега. Наиме, и након 
писма које му је Светозар Спасојевић упутио 1970. године, Павловић је 
у својим радовима који су се дотицали ове теме истрајавао на броју од 
најмање 2.500 погинулих.19

Писмо Светозара Спасојевића, које овом приликом преносимо у по-
тпуности, послато је из Београда 7. јула 1970. године. Рукопис и начин 
писања писма одају човека који је готово читав радни век провео ра-
дећи у државним установама културе или образовања. Мотиви указују 
на академску честитост и инсистирање на основним постулатима науке 
пред паушалношћу или опортунизмом. Ипак, узимајући у обзир окол-
ности у вези са догађајем којим се писмо бави, али и мотиве за његово 
писање, остају питања да ли се Спасојевић огласио овим поводом и ра-
није, јер, као што смо приказали, било је повода – попут писања локал-
не штампе педесетих година, затим важног фељтона Вечерњих новости 

18  У локалној штампи 1954. године као најнижи број погинулих помиње се цифра од 
2.000 људи; в. М. П. Лазић, „Експлозија муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву на 
страницама смедеревског листа „Наш глас“ од 1953. до 1960. године“, 158. У новинама 
са националном дистрибуцијом и много значајнијим тиражом 1960. године истиче 
се знатно већи број погинулих, чак до 4.500 страдалих: Г. Милуновић, „Смедеревска 
експлозија 1941. године“ (фељтон), Вечерње новости (Београд), 24. септембар – 11. ок-
тобар 1960. године, посебно први текст „Возови са муницијом стижу у Смедерево“, 24. 
септембар 1960.
19  М. П. Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 година после, Смеде-
рево, 2021, 112–115.
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1960. године, али и Војне енциклопедије 1967. године. Уколико није, онда 
се поставља питање који су разлози његовог мирења са чињеницом да је 
у јавном дискурсу преовладало убеђење о претераном броју погинулих. 
Да ли је било још неких других, скривених мотива, то у овом тренутку 
може бити само плод нагађања, па се нећемо тиме даље бавити. 

***
Писмо20 је писано руком, адресирано на следећи начин: 

Господин Dr Леонтије Павловић, 
управник Народног музеја 
Смедерево

 

20  Ово писмо први пут је консултовано тек недавно, поводом експлозије у Смедереву 
5. јуна 1941. године – током истраживања која је аутор овог текста предузимао при-
ликом писања историографске студије о петојунској трагедији 1941, која је недавно 
изашла из штампе (види: М. П. Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 
година после, стр. 113). У овој студији пак указано је само на инсистирање Светозара 
Спасојевића да је број од 5.000 погинулих у смедеревској петојунској трагедији пре-
теран. Узимајући у обзир улогу Светозара Спасојевића као сведока који је преживео 5. 
јун 1941, те његово искуство, ерудицију и значајну улогу у друштвеном животу Смеде-
рева пре рата, за време окупације, али и након рата у новим друштвено-политичким 
околностима, сматрамо да је објављивање целог овог писма од изузетног значаја – као 
до сада некоришћен или делимично коришћен извор о проучавању последица екс-
плозије 5. јуна 1941. године.
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На полеђини коверте исписано је име и адреса пошиљаоца:

Шаље Св Д Спасојевић, Ђорђа Јовановића 5
Београд
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6 -VII -1970, Београд

Драги господине Павловићу,
Унапред се извињавам што Вам досађујем овом молбом, али позна-

вајући Вашу љубазност уверен сам да ме нећете одбити. Ево у чему је 
ствар.

Недавно ми је дошла до руку последња свеска Енциклопедије Југосла-
вије, у којој је и слово С. Заинтересовао сам се шта пише о Смедереву. 
Могло би се још штогод написати о знаменитој прошлости Смеде-
рева, па и о његовој садашњости, али то је лично схватање писца до-
тичног чланка. Али оно што никако не могу да опростим то је једна 
крупна грешка, која би се могла опростити једино ако се схвати као 
штампарска грешка, коју би требало накнадно исправити. Наиме, 
тамо стоји чисто и јасно да је у страшној експлозији 1941. године по-
гинуло у Смедереву 5000 људи. Чини ми се да је цифра погрешна, увећана 
више него 10 пута. Или можда је мене издало памћење?

Ја сам онда био у Смедереву и сећам се како су се догађаји одвијали. 
Одмах по експлозији основан је Комесаријат за обнову Смедерева. По-
ред других послова Комесаријат је у року од годину дана прикупљао по-
датке о погинулима, не само из Смедерева него и из околних места. На 
годишњицу експлозије освећена је крипта код старе цркве на гробљу21 и 
на њој су уклесана имена свију погинулих. Чини ми се да их има нешто 
преко 400.22 Тако ми је остало у памети. Авај мени ако сам толико из-
лапео да од 5000 запамтим 400! И још нешто ми је остало у памети: 
међу жртвама експлозије отприлике половина су Смедеревци, а друга 
половина су из околине, и то не само из околних села него и из Београ-
да, Пожаревца, Новог Сада, Крагујевца... Био је пијачни дан у Смедере-
ву, био је последњи дан за промену новца, па онда Дунавска бановина 

21  За време обележавањa прве годишњице трагедије 5. јуна 1942. године радови на 
изради спомен-костурнице још увек нису били завршени. Окончани су тек 20. јула 
1942. године: Н. Јовановић, Смедерево је било добро обновљено. Димитрије Љотић и 
делатност Изванредног комесаријата 1941 – 1944, друго самостално издање, Смеде-
рево 2011, 104. Приликом обележавања прве годишњице код спомен-костурнице, која 
је још увек била у изградњи, одржан је у 10.30 часова парастос страдалима, као један 
од важних сегмената целодневног програма сећања на тешку трагедију која се догоди-
ла 5. јуна 1941. године; в. М. П. Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 
година после, стр. 189–195.
22  Тачан број имена уклесаних на каменим плочама на спомен-звонари на Старом 
гробљу у Смедереву је 485. Међутим, накнадним темељним проучавањем проблематике 
имена страдалих, утврђено је да су од овог броја седам имена дублети, што би значило 
да је тамо уклесано 478 имена. Ипак, јасно је утврђено да ово није коначан списак 
страдалих: Р. Милошевић, Смедеревски ратни поменик, Смедерево, 2003, 66.
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премештена из Новог Сада у Смедерево, па позориште новосадско до-
селило се у Смедерево, и тако из многих разлога било је тога дана у 
Смедереву много оних који нису Смедеревци.23

Погледао сам у списак сарадника Енциклопедије да видим ко је писао 
чланак о Смедереву. То је Dr Мирослав Д. Поповић, раније научни сарад-
ник Географског института САНУ, а сада професор и декан Економ-
ског факултета. Дакле, у сваком случају стручњак који неће написати 
макар што непроверено.

Сада ме голица и не дâ ми мира радозналост откуда толика разли-
ка. Да нисам ја можда погрешно запамтио ону цифру од 400? Па Вас 
лепо молим: замолите неког од Ваших кустоса да оде до гробља и из-
броји колико има уклесаних имена на крипти, па ми јавите приложе-
ном дописницом.

Поштује Вас и пријатељски поздравља,
Св Д Спасојевић

Писмо Владимира Д. Марковића управи Музеја у Смедереву

Друго писмо којим се бавимо у овом раду јесте писмо рођеног Сме-
деревца Владимира Д. Марковића (1905–1993), дипломираног инжење-
ра грађевине и истакнутог спортисте, који је читав радни век провео у 
одељењима за урбанистичко-грађевинске и грађевинско-инспекцијске 
послове општинских управа у Смедереву (1935–1972).24 Аутор писма био 
је, ако не широј, онда свакако стручној јавности познат као један од ис-
такнутијих сведока догађаја у вези са експлозијом 5. јуна 1941. године 
у Смедереву. Наиме, у већ поменутом фељтону Вечерњих новости из 
1960. године он је један од саговорника и сведока, али се не помиње 
именом и презименом, већ као „један од службеника техничке служ-
бе смедеревске општине“.25 Знамо да се ради о Владимиру Марко-
вићу, јер се неке од реченица или чињенице поменуте у овом фељтону 
појављују 22 године касније у једном другом фељтону о истој теми, оном  

23  Ова Спасојевићева тврдња је тачна, о чему је детаљно писао Радомир Милошевић; 
н. д., 65–94.
24  Његову краћу биографију види у: Енциклопедија Смедерево, том 1, стр. 283.
25  Г. Милуновић, „Смедеревска експлозија 1941. године“ (фељтон), Вечерње новости 
(Београд), 24. септембар – 11. октобар 1960. године, број 14: „Хауптман Кауперт предоча-
вао је опасност“ (10. октобар 1960) и број 15: „Рођен је нови град“ (11. октобар 1960).



115

Два писма смедеревском музеју - два прилога за историју експлозије... 

Политикином, под називом „Преживели из пакла – Смедерево 1941.“,26 
као и 26 година касније у књизи публицисте др Славка В. Домазета, 
у којој су сабрана сећања преживелих о петојунској трагедији.27 Неке 
од тих реченица дословно се појављују и у писму које овом приликом 
објављујемо, на шта и сам Марковић реферише у свом писму.

Писмо је послато из смедеревске поште 20. јуна 1991. године, па 
остаје нејасно зашто га аутор није лично донео у смедеревски музеј, јер 
је, узимајући његов друштвени ангажман и нарочито његово претходно 
присуство у медијима и публикацијама поводом петојунске експлозије 
у Смедереву, морао бити познат тадашњој управи Музеја у Смедереву. 

Када је реч о рукопису, стилу, као и способности артикулације моти-
ва за састављање оваквог писма, оно се много разликује од писма Свето-
зара Спасојевића. Писано је руком, хемијском оловком на пет страница 
папира, штампаним словима, стилом који указује да је писано у журби. 
Иако писмо обилује граматичким и стилским грешкама (бројни редо-
ви писани су конфузно и без размака између појединих речи), не смемо 
бити престроги према аутору, јер је он у тренутку писања писма већ 
био у позним годинама – имао је 86 година. Како би се писмо што боље 
растумачило, неко од колега који су тада радили у музеју, на првој је 
страници, у горњем десном углу графитном оловком дописао дешифро-
вати текст, што је и учињено, јер је на исти начин, значи графитном 
оловком, рађена нека врста коректуре (исправљане су нечитко написа-
не речи и исписиване заграде које имају функцију да одвајају спојене 
речи). Ми ово писмо преносимо у потпуности верно оригиналу, осим у 
оним деловима, где смо због разумљивости, извршили коректуру поје-
диних речи.

Писмо не одступа од ранијих Марковићевих иступања у медијима 
о најважнијим темама петојунске трагедије – о узроку експлозије, као 
и о броју жртава. Што се тиче узрока експлозије, Марковић је до самог 
краја инсистирао на немачком немару као једином узроку ове страшне 
трагедије. Међутим, по питању броја страдалих он је сагласан са вели-
ком већином оновремених Смедереваца, према којима је ова експло-
зија однела и више од 3.000 људи. Важно је имати на уму да Владимир 
Марковић све до краја живота истрајава на овој чињеници и труди се 

26  Ранко Ђукић и Милутин Живковић, „Преживели из пакла – Смедерево 1941“ (фељтон), 
нарочито бр. 7: „Прорекао несрећу“, Политика (Београд). 11. фебруар 1982, стр. 19.
27  С. В. Домазет, Од оних који су остали. Казивања о петом јуну 1941. године, Сме-
дерево 1986,1 5–6; С. В. Домазет, Од оних који су остали. Казивања о петом јуну 1941. 
године, друго допуњено издање, Смедерево 1991.2 , 5–7.
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да је учврсти и у научно-истраживачким круговима, тачније код управе 
Музеја у Смедереву. Наравно, овакав став је у потпуној супротности са 
оним о чему је 1970. године писао Светозар Спасојевић у свом писму др 
Леонтију Павловићу. 

Имајући на уму важност једног од најконтроверзнијих проблема у 
вези са експлозијом у Смедереву 5. јуна 1941. године – оном о броју стра-
далих, ми дајемо и ово писмо у целости, као важан допринос даљем ис-
траживању.

***
Писмо28 је писано руком, адресирано на следећи начин: 

УПРАВИ
ГРАТСКОГ МУЗЕЈА
СМЕДЕРЕВА
УЛИЦА ОМЛАДИНСКА 
(ЗГРАДА МУЗЕЈА)

28  Приликом анализе овог писма узели смо у обзир сећање Владимира Марковића, 
објављено у књизи Славка Домазета, Од оних који су остали. Казивања о петом јуну 
1941. године, као и његове изјаве у фељтонима Вечерњих новости и Политике.
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На полеђини коверте исписано је име и адреса пошиљаоца:

EXP. ВЛАДИМИР Д. МАРКОВИЋ
ПЕНЗИОНЕР
УЛ. КНЕЗА МИХАЈЛА 27
СМЕДЕРЕВО
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Поштовани Управниче,
Ово што пишем, је доживљај пре педесет година, где је на дан те 

прославе 5. јуни 1941. године, десио се онај кобни дан за Смедерево – ек-
сплозија муниције у смедеревској тврђави. Па баш зато, што је и моја 
педесето-годишњица тога догађаја, а из натписа многих књига, где се 
каже да се не зна узрок експлозије, ја сам ових дана писао „Политици“ 
узрок експлозије у Смедеревској Тврђави, али они то нису објавили – 
разлог не знам. Ја сам више година био члан управе нашег музеја, за вре-
ме Зивгаревића29 па за време Леонтија,30 где сам многе ствари мојим 
радом на терену, проналазећи разне „антике“ даровао музеју. Па ето 
хоћу баш из тих разлога да Вам ово моје писмо послужи и остане као 
доказ о узроку експлозије, јер сам ја све то проживео и хоћу да докажем 
узрок експлозије. Ранијих година, новинари Политике када су писали о 
узроку експлозије, мене су окарактерисали као човека који је прорекао 
експлозију,31 па за то у даљем мом излагању, нека стоји:

Човек који је прорекао експлозију

Ја сам био за време окупације службеник Скупштине Општине 
Смедерева, где се је за све захтеве окупатора, обраћало писмено на-
ређење-захтеви. Тако једног дана долази писмо на општину, где је-
дан немачки капетан по имену Кауперт32 пише општини, да је он 
као стручњак био задужен да скупи сву заосталу муницију и опрему 
од српске војске и депунује све у Тврђави, али са напоменом да је врло 
ризична муниција и да има много темпираних граната и да он ски-
да са себе сваку одговорност ако дође до немилог случаја. Жалим што 
сам то писмо уништио, али даље се дешава следеће. Једног дана, не 
сећам се који је био дан, односно среда 4. јуни 1941. године, долазе два 
немачка наредника код претседника општине и траже од њега да их 
неко води у Смедеревску Тврђаву, јер знају да је тамо било пре рата 
цивилно стрелиште, па би они опет обновили и да војска вежба.  

29  Мисли се на професора Мирка Зивгаревића, који је био управник Народног музеја 
Смедерево од 1958. до 1959. године.
30  Реч је о др Леонтију Павловићу, вишегодишњем управнику Музеја у Смедереву, 
који је био на челу ове установе од 1959. до 1977. године.
31  Р. Ђукић и М. Живковић, „Прорекао несрећу“, седми текст у фељтону „Преживели из 
пакла – Смедерево 1941“, Политика (Београд), четвртак 11. фебруар 1982. године, стр. 19.
32  Капетан Кауперт (Kaupert) је био командир 3. дивизиона 94. артиљеријског пука 
немачког Вермахта и истовремено је обављао и функцију команданта места; в. М. П. 
Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 година после, 71.



119

Два писма смедеревском музеју - два прилога за историју експлозије... 

Тада беше претседник општине Радомир Димитријевић,33 он ме позва 
и рече да пошто сам ја био пре рата члан стрељачког друштва, да во-
дим у тврђаву ова два Немца да виде некадашње стрелиште. Један од 
њих ми се престави да је инжењер и хоће стручно да испита то стре-
лиште. Када смо стигли до улаза у Тврђаву, на улазу зауставља нас 
стражар, док му онај инжењер показа онај писмени налог, стражар 
нас пусти, али упита шта ћу ја цивил, они му одговорише да сам из 
општине и да их водим на то стрелиште. Наравно отишли смо до 
тог стрелишта и по целој тврђави прегледали терен, али све то није 
испуњавало услове и пођемо ка излазу.

За то време обиласка, ја сам видео шта све има у тврђави и где је 
све лагерована муниција. Од улаза ка Малом граду, на главном путу у 
„камаре“ огромна количина пушчане муниције, читава спратна зграда, 
а у дужини око десетак метара; на делу где је фудбалско игралиште, 
разна војна опрема, ____ (нејасно) и иструменти, до зида платна 
тврђаве према Дунаву већа количина авионских бомби, а по простору 
тврђаве веће количине топовских граната разних калибара. На самом 
улазу главне капије у првој кули са леве стране, пуна унутрашњост 
куле упакована разна допунска топовска пуњења за гранате ради из-
бацивања из топова – разног експлозива, барута, а све то врло опасно 
и ризично. Када излазисмо, ја погледа према тој кули, а од те стране 
„мили“ то на фосфорисани љубичасто-плави пламен као фосфор када 
гори и као змија кривуда. Тог дана беше јака врућина, а сутрадан још 
јача – вероватно пре 35 степени, просто је, што кажу „горела земља“. 
Ја рекох оном стражару на немачком језику (јер сам говорио доста до-
бро немачки), да је то опасно и да може да дође до експлозије, он ми 
одговори: „Das mahts niks, das ist Serbische šajs“34 – ја завртох главом, и 
помислих у себи – Биће ти Швабо „šajs!“.35

33  Радомир Димитријевић (1897–1972) био је нестраначка личност и чиновник САР-
ТИД-а. Више о њему: Н. Јовановић, Политички венац града Смедерева и његове око-
лине у XIX и XX веку, Смедерево, 2002, 36; Енциклопедија Смедерево, том 1, личности, 
114.
34  Иако је можда делимично знао немачки језик, Марковић је у овом писму реченице 
изговорене на немачком језику бележио на специфичан, граматички и правописно 
неправилан начин. Ову реченицу могли бисмо да преведемо на следећи начин: „Ово 
није ништа, то је српско срање“.
35  Ово сведочење се донекле поклапа са немачким извештајима, према којима је 3. 
јуна 1941. године дошло до мање експлозије муниције близу главног улаза у Смеде-
ревску тврђаву; в. М. П. Лазић, Ескплозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 година 
после, стр. 46.
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Сутрадан, односно у среду 4. јуна 41. нађе (?) је био налог да општи-
на набави хлорни креч да се дезинфикују пољски клозети у згради суда 
и да се направе „ватер клозети“, јер је тада у суду била фелд-команда 
немачка 610,36 тако да сам са новим налогом требао да у 6 часова 5. 
јуна 1941. године кренем за Београд, а да ће возило бити спремно у зака-
зано време пред фелд-команду. Ја и Пера Ћирић, тада секретар општи-
не дођосмо до камиона, а шофер Шваба се претстави да се зове Бил и 
да нам је он дат на расположење да се из Београда донесе сав потребан 
материјал по налогу. Тада суд беше уређен као „Двор“ – цела државна 
радионица радила на уређењу зграде, а све како су Немци захтевали. 

Приликом поласка за Београд, наилази Мита Љотић,37 па ме запита 
да ли може и он да пође за Београд, шофер одмах одобри, па када смо 
стигли до Београтске улице, Г. Мита рече да ће да сиђе јер му је ту не-
где канцеларија. Он сиђе, а шофер Бил ме упита кога је он то возио. Ја 
му одговорих „да је возио српског фирера“ – Бил се зачуди па рече да ће 
он да части пиво. Куписмо сву робу по списку, али магацин са хлорном 
киселином беше затворен јер је дванајест часова. Бил предложи да иде-
мо за Топчидер, тамо има једна кантина која точи пиво. Ја и Пера сели 
за један сто и посматрамо доле у Топчидеру претрпан терен са не-
мачком војском, тек у том моменту затресе се земља и нека потмула 
тутњава, ми се згледасмо, а Немци викнуше „Аларм“ – скачу за оружје, 
мисле авиони и сви у небо гледају. Некако се то смири и пођосмо за 
Смедерево. Када смо били до места звано „Шугавац“ према Смедереву 
црн дим и некако чудан изглед. Пера ми рече да то Немци вуку из Ру-
муније нафту и бензин бродовима, па су то бродови који плове Дуна-
вом. Стигли смо до Гроцке ту срећемо један двоспратни санитетски 
аутобус, пун немачких рањеника, сви крвави и очајни, а један Немац 
гологлав трчи па виче „Semendria ales kaput“.38 Виче како је у тврђави 
сва муниција експлодирала. Ја потрчах до телефона, али никаква веза.

Кренемо за Смедерево, на улазу по путу стубови од бандера елек-
трике и телефона на путу, мртви коњи и једва дођосмо до општине. 
Пред општином затекосмо претседник општине и фелд-команданта 

36  Мисли се на Фелдкомандантуру 610.
37  Мисли се на Димитрија Љотића (1891-1945), чувеног Смедеревца, предратног по-
литичара и оснивача ЈНП „Збор“, а за време окупације изванредног комесара за обно-
ву Смедерева.
38  Занимљива је чињеница да су неки Немци Смедерево тада још увек називали Се-
мендриа, онако како је вековима уназад био уврежен назив за град Смедерево. У пре-
воду са немачког: „Смедерево је пропало“.
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Ванекера.39 Ја му саопштих да смо донели хлорни креч, а он ману руком 
па рече: „Au, das is fir Toten“.40 Тако је и било, све смо лешеве посипали 
хлорним кречом, јер се осећао страшан задах јер беше страшна врући-
на. Ја упитах претседника шта је са мојима, одговори ми да не бринем, 
све је добро. Када сам стигао до куће, све искривљено оштећено, а вели-
ка срећа – тога дана моја жена са кћерком – мало дете, прешла у вели-
ку собу где је хладовина, а на дечијем кревецу пробила граната плафон 
па баш пала на сам дечији креветац. Срећом није експлодирала. Ја сам 
после учествовао на расчишћавању и вађењу лешева. После експлозије, 
дуго су следиле мање експлозије и летеле многе гранате по граду, али 
нису експлодирале. Од тог доба прошло је неколико месеци, а Немци 
из заробљеништва доводе два наша официра и неколико војника да 
као стручњаци прегледају тврђаву.41 Случај је хтео да опет ја са њима 
уђем у Тврђаву, јер дотле Немци нису дали никоме ни да приђе Тврђави. 
Ушли смо са дунавске стране где је било разваљено зидно платно ради 
изношења муниције у бродове од стране Немаца. Они су имали неке 
апарате, редом испитивали, али лагероване бомбе стоје као што су 
отављене; сва је срећа што оне нису експлодирале. После тог испити-
вања, Немци су однели све бомбе.

На месту експлозије, куле ни од трага, отворио се кратер као по-
веће језеро, јер дубина кратера се повезала са дунавском водом.

Ето, тако ја тврдим да је експлозија муниције настала само од 
стране немачке немарности и небриге.

Ово нека буде за музејску архиву!

Владимир Д. Марковић
пензионер

  

39  Ради се о капетану Варнекеу (Warnecke) из Фелдкомандантуре 610 у Смедереву; в. 
М. П. Лазић, Ескплозија у Смедереву 5. јуна 1941. године – 80 година после, 46.
40  Може се превести као: „Ау, ово је за мртве“.
41  Ово се догодило крајем октобра 1941. године, о чему налазимо потврду у оновре-
меним немачким војним документима; в. М. П. Лазић, Ескплозија у Смедереву 5. јуна 
1941. године – 80 година после, стр. 146–149.
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Summary

Miroslav P. Lazić

Two letters to Smederevo museum – two enclosures  
for the history of explosion in Smederevo on June 5, 1941

The paper reviews two letters kept in the archive of the Museum of 
Smederevo. These letters include the letter the first director of the National 
Museum of Smederevo Svetrozar Spasojević addressed to the then direc-
tor of Smederevo Museum Dr Leontije Pavlović in July 1970 and the letter 
Vladimir D. Marković, the long-time clerk of Smederevo municipality, ad-
dressed to the administration of the Museum of Smederevo in 1991. Both 
letters deal with issues that even today spark most controversy over explo-
sion of munition and other flammable material in Smederevo on June 5, 
1941 – the number of casualties in this tragedy and causes of the explosion. 
Svetrozar Spasojević, as a renowned representative of local intelligentsia, 
witnessed the explosion and in his letter to Dr Leontije Pavlović appeals to 
him to make efforts to correct writings of most important encyclopedias in 
contemporary Yugoslavia concerning specifically the number of casualties. 
Spasojević considered that far fewer people had died in comparison to the 
generally accepted number of 5000 casualties. On the other hand, Vladimir 
Marković, a municipal clerk at the time of explosion, writes to the adminis-
tration of the Museum of Smederevo intending to keep to his opinion that 
the explosion was caused solely by negligence of German occupying forces 
in Smederevo. The letters are published in its entirety for the first time and 
the paper contextualises the letters and reads them in the critical way.
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Istorijsкi pregled razvoja 
medicinsкe biohemije u  
Smederevu

Apstrakt: Medicinska biohemija (klinička hemija, klinička 
biohemija, laboratorijska medicina, laboratorijska dijagno-
stika) kao nauka bavi se laboratorijskim nalazima koji su 
rezultat laboratorijskih analiza. Praočevima moderne me-
dicinske biohemije smatraju se hemičar Lavoazije, nemački 
lekar Šonlajn i engleski lekar Ričard Brajt. Počeci biohemije 
u Srbiji vezuju se za objavljivanje dela „Кvalitativna analiza 
mokraće“ autora dr Jovana Đurića, magistra farmacije, koje 
je napisano 1876. godine, a objavljeno 1877. godine za vre-
me Prvog i Drugog srpsko-turskog rata. Razvoj medicinske 
biohemije kod Srba u prvoj polovini 19. veka bio je vezan za 
apoteke. Najčešće vršene analize u tom periodu odnose se na 
laboratorijsko ispitivanje vina, piva, mineralnih voda, baruta, 
olova. Godine 1830, otvaranjem prve prave apoteke mr farm. 
Mateje Ivanovića, školovanog farmaceuta, počinje era moder-
nog apotekarstva u Srbiji, ali i hemijske službe koja se razvija 
uporedo sa njom. 
Prva apoteka u Smederevu osnovana je 16. septembra 1859. 
godine, a njen osnivač je bio mr Jovan Dilber. Prvu narodnu 
apoteku vodilo je 8 apotekara zaredom, prenoseći vlasniš-
tvo sa jednog na drugo. Кasnije su osnovane još dve apoteke 
koje su radile samostalno (1893. i 1924. godine). Smederevo je 
1938. godine dobilo moderno uređenu bolnicu, koja je nazva-
na Banovinska bolnica. Apotekari su u laboratorijama svojih 
apoteka obavljali hemijske analize. U periodu od 1952. do 
1963. u Smederevu su postojale četiri medicinsko-biohemij-
ske laboratorije: centralna laboratorija u bolnici, laboratorije  

УДК 615.12(497.11)(091)
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Medicine rada u okviru ambulante u Staroj železari i fabrici 
„Heroj Srba“ i laboratorija u okviru Doma zdravlja. Današnja 
centralna laboratorija u okviru bolnice je moderno opremlje-
na laboratorija u kojoj se dnevno obrađuju uzorci između 
600 i 700 pacijenata i u kojoj radi 5 biohemičara i 38 labora-
torijskih tehničara.

Кljučne reči: laboratorija, apoteka, istorija farmacije, medi-
cinska biohemija.

Uvod

Današnja moderna medicina, odnosno dijagnostika kao njen integral-
ni deo, ne mogu se zamisliti bez laboratorijskih analiza, odnosno rezultata 
(biohemijskih nalaza) koji se dobijaju kao rezultat tih analiza. Nauka koja je 
postavila temelje ovim analizama naziva se medicinska biohemija, klinička 
hemija ili klinička biohemija, pa zatim laboratorijska medicina, laboratorijska 
dijagnostika.1 Svi ovi nazivi su sinonimi koji označavaju jedno – određivanje 
koncentracije hemijskih jedinjenja u telesnim tečnostima za koje se zna da 
imaju određeni klinički značaj za dijagnozu bolesti, praćenje toka bolesti i 
praćenje efekata terapije. U današnje moderno doba ova vrsta analitike za-
sniva se na korišćenju razvijene i kompleksne tehnologije i informacionih 
sistema, ali i na znanju i posvećenom radu zdravstvenih radnika specijalno 
školovanih i obučenih za rad u njima – medicinskih i kliničkih biohemičara, 
kao i laboratorijskih tehničara i administrativnog i tehničkog osoblja. Sva-
ko od nas zna bar površno funkcionisanje jednog ovakvog složenog sistema 
(jer svako je nekada vadio krv u laboratoriji i mogao bar da „zaviri u njene 
tajanstvene odaje”), a posebno je rad biohemijskih laboratorija pod lupom 
poslednjih godinu i po dana, od početka pandemije korona virusa, tako da 
i ljudi koji nisu iz medicinske sfere sada imaju znanja i interesovanja o ovoj 
oblasti, te se postavlja pitanje kako je sve počelo. Na osnovu do sada objav-
ljenih istorijskih činjenica, u ovom radu pokušaćemo da analiziramo kako 
je počeo razvoj ove medicinske grane na globalnom (svet, Evropa), ali i na 
lokalnom nivou (Srbija, Smederevo).

1 S. Jovičić, N. Majkić-Singh, „Medical biochemistry as subdiscipline of laboratory medici-
ne in Serbia“, J Med Biochem 36 (2), 2017, 177–186. 
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Razvoj medicinske biohemije u svetu

Na početku beše Hipokrat (Hippocrates, 460–375. pre nove ere). Praksu 
koju danas nazivamo kliničkom biohemijom započeo je upravo on, izvodeći 
vizuelni pregled urina sa ciljem da se utvrdi postojanje mehurića koji uka-
zuju na oboljenja bubrega2. 

Кoncept organa kao anatomskog središta bolesti uveo je Đovani Batista 
Morganji (Giovanni Battista Morgagni, 1682–1771),3 a zatim je interesovanje 
za ispitivanje telesnih tečnosti, koje su u kontaktu sa tim organima, ponovo 
poraslo početkom 19. veka, jer je bilo jasno da isključiv pristup (promene 
organa ili telesnih tečnosti kao karakteristike bolesti) nije dobar. Mogućnost 
da se telesne tečnosti (dobijene relativno neinvazivnim postupcima) anali-
ziraju smatrana je specifičnom i finom vrstom disekcije. Shvaćen je značaj 
dobijanja uvida u to šta se dešava u organizmu zahvaćenom bolešću, a da se 
ne naruši trajno njegov integritet.4 

Istorijski razvoj kliničkih laboratorija se obično deli u tri faze:
I – rana faza, od 1790. do 1840. godine;
II – faza institucionalizacije, od 1840. do 1855. godine;
III – faza nastavka razvoja, od 1855. godine i nadalje.

Francuski fiziolog i lekar Кlod Bernar (Claude Bernard, 1813–1878)5, otac 
eksperimentalne fiziologije, uvodi pojam kliničke laboratorije i naziva je 
„svetim mestom” na kojem je moguće izvođenje medicinskih naučnih ek-
sperimenata. S obzirom na to da je prema ovoj definiciji laboratorija per se 
(naučni rad) stavljena u fokus, a ne pacijent kao glavna tačka lekarevog rada, 
ova definicija je doživela i osudu u određenim krugovima. Mnogi autori de-
finišu današnju medicinu kao laboratorijsku medicinu, što znači da se bez 
uvida u sastav telesnih tečnosti dijagnoza bolesti praktično ne bi mogla do-
neti sa sigurnošću niti bi se moglo pratiti stanje pacijenata nakon primenje-
ne terapije. Za razliku od savremenog shvatanja medicine i laboratorijske 
medicine kao njenog integralnog dela, medicina starog doba je smatrana 

2 https://www.cscc.ca/en/categories/105-about-us/archives/1105-history-of-clinical-bioc-
hemistry.html
3 S. K. Ghosh, „Giovanni Battista Morgagni (1682–1771): father of pathologic anatomy and 
pioneer of modern medicine“ 92 (3), Anat Sci Int, 2017, 305–312. 
4 L. Rosenfeld, „Clinical chemistry since 1800: growth and development“, Clin Chem. 48(1), 
2002, 186–197.
5 B. D. Silverman, „Claude Bernard“, Clin Cardiol 19, 916–918.
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„bolničkom medicinom”, u kojoj je opservacija pacijenata i razgovor sa njima 
bio osnovno sredstvo za utvrđivanje dijagnoze i donošenje odluke o tera-
piji. Razvoj koncepta hemijske laboratorije bio je moguć zahvaljujući radu 
Antoana Lavoazijea (Antoine Laurent de Lavoisier, 1743–1794)6, poznatog 
hemičara 18. veka, koji je doveo do „revolucije hemije“ svojim otkrićima. Ta-
kav tok razvoja hemije kao nauke omogućio je kvantitativnu analizu sastava 
telesnih tečnosti, a na osnovu toga, poređenjem sastava, pre svega urina i 
krvi bolesnika sa sastavom ovih telesnih tečnosti zdravih osoba, utvrđivanje 
„hemijskih znakova bolesti”.

Osim Lavoazijea, praočevima moderne kliničke hemije (medicinske 
biohemije) smatraju se i nemački lekar Šonlajn (Johann Lucas Schoenlein, 
1793–1864)7, kao i engleski lekar Ričard Brajt (Richard Bright, 1789–1858). 
Ovaj lekar i naučnik prvi je opisao pojam albuminurije (pojava povećanih 
koncentracija proteina albumina u urinu), definišući ga kao ključni simp-
tom bubrežne bolesti. Brajt je naglašavao da je za otkrivanje albuminurije 
potrebna samo „sveća i kašičica“ (grejanjem urina dolazi do taloženja pro-
teina ako su prisutni u povišenoj – patološkoj koncentraciji kada se uočava 
pojava belog taloga; nije potreban nikakav hemijski reagens da bi se u urinu 
dokazalo prisustvo proteina, što je karakteristika bubrežnih bolesti). 

Prva ideja o potrebi za osnivanjem biohemijskih laboratorija rodila 
se 1791. godine, kada je francuski lekar Antoan Fransoa Furkrua (Antoan 
Francois Fourcroi, 1755–1809)8 predložio da mladi lekari sa dobrim znanjem 
hemije, biologije i fiziologije treba da se bave analizom izlučevina bolesni-
ka. U početku su to bile samo istraživačke i edukativne laboratorije. Posto-
je pisani tragovi o uređajima koji su se koristili u to doba: vage, uređaji za 
gasove u izdahnutom vazduhu, uređaj za destilaciju vode, druga laborato-
rijska oprema (posuđe). Nemački lekar Johan Кristijan Rajl (Johann Chri-
stian Reil, 1759–1813)9 predlaže otvaranje male laboratorije u ambulanti, a 
farmaceutu daje nalog da ispita sve patološke sastojke izlučevina koje mogu 
hemijskim reakcijama da se dokažu ili da se odredi njihova koncentracija.  

6 The Chemical Revolution (commemorative booklet produced by the National historic 
chemical landmarks program of the American Chemical Society), 1999. 
7 J. Büttner, „Clinical chemistry as scientific discipline: historical perspectives“, Clin Chim 
Acta 232 (1–2), 1994, 1–9.
8 J. Büttner, „The programme devised in 1791. by Fourcroy for the establishment of clinical 
laboratories“, Tractrix (4), 1992, 39–48. 
9 J. Büttner, „The Origin of clinical laboratories“, Eur J Clin Chem Clin Biochem 30, 1992, 
585–593.
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Prvi uzorci za analizu bili su: urin dijabetičara, urin osoba sa „vodenom 
bolešću”, pacijenata sa kamenom u bubregu/mokraćnoj bešici, pacijenata 
sa visokom temperaturom, respiratornim izlučevinama, osoba sa kašljem, 
zapaljenjem pluća, difterijom, tuberkulozom. Rajl je 1806. godine osnovao 
odeljenje za fizičko-hemijska ispitivanja na čijem čelu je bio hemičar. U to 
doba počinju da se razvijaju metode za analizu kamenaca (iz žučne kese, 
bubrega, mokraćne bešike), zatim za analizu urina koja se koristila za di-
jagnozu dijabetesa i bubrežnih bolesti. Analize su se u to doba sprovodile 
pored bolesničkog kreveta. Tek 1842. godine je u Gajevoj bolnici u Londonu 
osnovana mala laboratorija kao posebna celina za analizu uzoraka urina bu-
brežnih bolesnika. 9

Кarakteristično je da je oprema koja se koristila u takvoj laboratoriji skro-
mna i jednostavna, a ispitivanja, koja su bila uglavnom kvalitativna, obav-
ljali su sami lekari, mada ponegde i farmaceuti ili hemičari. Кao što je gore 
navedeno, druga faza razvoja kliničkih laboratorija započinje 1840. godine, 
kada hemijsko znanje o mogućnosti analitike organskih jedinjenja omogu-
ćava izvođenje većeg broja kvantitativnih analiza. Lekari su tada humanu 
biohemiju nazivali antropohemijom, odnosno hemijom ljudskog organizma 
i smatrali su da ova grana medicine ima veliki značaj za dijagnozu bolesti, ali 
i za razumevanje patoloških procesa koji dovode do razvoja bolesti.7 Negde 
oko 1850. godine skovan je naziv kliničko-hemijska laboratorija, zahvaljujući 
radu nemačkog lekara i organskog hemičara Johana Jozefa Šerera (Johan 
Joseph Scherer, 1814–1869). Ovaj nemački naučnik, hemičar i lekar je prvi 
dokazao prisustvo mlečne kiseline u krvi pacijenata u teškom stanju šoka.10 
Jasno je da su nemački lekari, odnosno nemački zdravstveni sistem toga 
doba, dali značajan doprinos razvoju ove grane medicine. 

Faza nastavka razvoja (proširenja) kliničkih laboratorija nakon 1855. 
godine, podrazumeva njihov dalji razvoj i širenje. Smatra se da je razlog u 
procvatu medicine zasnovane na prirodnim naukama. Кoncept „patološke 
fiziologije“ razvijan je u Nemačkoj kao osnova za medicinska istraživanja 
koja su se u potpunosti zasnivala na eksperimentima. Paralelno sa razvojem 
medicine u Nemačkoj, na sličan način se razvijala i u Francuskoj (Bernar).7 
Posmatrajući aspekt kliničko-hemijske laboratorije toga doba, čini se da je 
Nemačka prednjačila razvojem i postavljanjem u centar ne samo određe-
nog zdravstvenog kompleksa klinike, već i stavljanjem donošenja odluke o  

10 E. J. O. Kompanje, T. C. Jansen, B. van der Hoven et al., „The first demonstration of lactic 
acid in human blood in shock by Johann Joseph Scherer (1814–1869) in January 1843“, Inten-
sive Care Med 33, 2007, 1967–1971.
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dijagnozi i terapiji svakog pojedinačnog pacijenta u fokus interesovanja. 
Ono što je interesantno za to doba i rad laboratorija jeste da su one i dalje 
mnogo manje rutinske, a više naučne i eksperimentalne laboratorije. Tek 
oko 1890. godine pored kliničke laboratorije otvaraju se i laboratorije za ru-
tinske analize, sa ciljem postavljanja dijagnoze bolesti.11 U ovim rutinskim 
laboratorijama rade mladi lekari – pripravnici i pomoćnici, koji sami obav-
ljaju laboratorijske analize za pacijente koji su im povereni. Međutim, inte-
resantan je način rada ovih laboratorija u Francuskoj, gde se analize obavljaju 
u dobro opremljenim bolničkim apotekama i od strane farmaceuta. Odatle 
potiče srodnost našeg (jugoslovenskog) sistema obrazovanja kadrova u me-
dicinskoj biohemiji i francuskog modela, jer i na našim prostorima glavninu 
biohemičara u biohemijskim laboratorijama čine farmaceuti.12 

Postoje i pokušaji da se ova pojava, odnosno razlika između nemačkog 
i francuskog modela objasni – prema pojedinim autorima, francuski lekari 
su bili manje zainteresovani da se bave hemijskim analizama, te su taj deo 
posla prepuštali farmaceutima koji su u svom školovanju imali dosta hemije, 
ali i predmeta vezanih za funkcionisanje ljudskog organizma u zdravlju i 
bolesti. Treba pomenuti još jedno značajno ime lekara Rudolfa Virhova (Ru-
dolf Virchov, 1821–1902), koji 1856. godine osniva hemijski odsek Instituta 
za patologiju, laboratoriju koja je u to vreme predstavljala centar za klinič-
ka istraživanja.13 Menja se struktura opreme prisutne u ovim laboratorijama 
novijeg vremena, jer se aparati koji se koriste, pre svega u hemijskim labo-
ratorijama, zamenjuju različitim fizičkim mernim uređajima (spektroskopi, 
kolorimetri, spektrofotometri, centrifuge, mikroskopi).9 

Razvoj biohemije u Srbiji

Počeci biohemije u Srbiji vezuju se za objavljivanje dela „Кvalitativna 
analiza mokraće“ autora magistra farmacije dr Jovana Đurića (slika 1). Delo 
je napisano 1876. godine, a objavljeno 1877. godine za vreme Prvog i Dru-
gog srpsko-turskog rata. Njime su se tada služili apotekari, hemičari Aloiz  

11 J. Büttner, „Clinical chemistry: a professional field for physicians and natural scientists in 
Europe“, Eur J Clin Chem Clin Biochem 29, 1991, 3–12.
12 W. G. Guder, J. Büttner, „Clinical chemistry in laboratory medicine in Europe – past, 
present and future challenges“, Eur J Clin Chem Clin Biochem 35 (7), 1997, 487–494.
13 S. I. Hajdu, „A note from history: Rudolf Virchow, pathologist, armed revolutionist, 
politician, and anthropologist“, Ann Clin Lab Med 35, 2005, 203–205.
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Henih i Jovan Đurić.14 Dr Jovan Đurić je prvi kvalifikovani medicinski biohe-
mičar koji je radio kliničko-biohemijske analize u Srbiji.15 

Slika 1. Dr Jovan Đurić i njegovo delo „Kvalitativna analiza mokraće“

Biblioteka Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Be-
ogradu čuva originalno delo „Кvalitativna analiza mokraće“ Jovana Đurića 
iz 1877. godine. Delo farmaceuta Jovana Đurića, koje je objavljeno tokom 
Prvog i Drugog srpsko-turskog rata, vrlo brzo je korišćeno kao priručnik za 
apotekare u bolnicama, a kasnije i kao biohemijski priručnik.16 U osnovi ce-
log dela je lično iskustvo doktora Jovana, opisani su načini kako je sam radio 
ili kako su ga učili da radi profesori dr Rohleder i Vil.14

Razvoj medicinske biohemije kod Srba u prvoj polovini 19. veka bio je 
vezan za apoteke. O tome svedoči „Zakon za apotekare i za držanje i proda-
vanje otrova“ iz 1865. godine.17 Najčešće vršene analize u tom periodu odno-
sile su se na laboratorijsko ispitivanje vina, piva, mineralnih voda, baruta, 
olova.18 Sredinom septembra 1859. godine tadašnje Ministarstvo unutraš-
njih poslova je kod Državnog saveta pokrenulo inicijativu da se ustanovi 
zvanje državnog hemičara. Prema toj inicijativi, laboratorijom bi upravljao  
diplomirani apotekar, a u njoj bi se izvodila sva potrebna hemijska istraživanja. 

14 V. Marjanović, Prva pisana dela srpske farmacije, Farmaceutsko društvo Srbije, Beograd, 
1961, 103.
15 N. Majkić-Singh, Srpska medicinska biohemija u 21. veku, Društvo medicinskih biohemi-
čara Srbije, Beograd, 2015.
16 D. Krajnović, L. Kerničan, „History of pharmacy museum of the faculty of Pharmacy 
University of Belgrade“, Acta med-hist Adriat 7 (2), 2009, 179–190.
17 https://www.dmbj.org.rs/kratak-istorijat-drustva/
18 S. Ristić, S. Ristić, LJ. Smilić, S. Medenica, „Počeci razvoja medicinske biohemije u Srbi-
ji“, Praxis Medica 35 (1–2), 2007, 123–125.
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Izgled stare apoteke i prvobitne laboratorije u okviru apoteke ilustrovan 
je slikom 2, na kojoj je prikazan deo stalne postavke Muzeja istorije farmaci-
je na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Pavle Ilić je, kao student farma-
cije na Peštanskom univerzitetu, 
stipendiran 1834. godine od strane 
srpske vlade. Nakon završetka stu-
dija 1835. godine Ilić se vraća u Srbi-
ju i godinu dana kasnije osniva prvu 
državnu apoteku u Кragujevcu. 
Sredinom septembra 1859. godine 
Ministarstvo unutrašnjih poslova je 
pokrenulo inicijativu da se ustano-
vi zvanje državnog hemičara koji bi 
bio na čelu novoosnovane hemijske 
laboratorije.18 Prva hemijska labora-
torija u Srbiji osnovana je početkom 
novembra 1859. godine, a za prvog 
hemičara postavljen je mr Pavle Ilić, 
apotekar iz Кragujevca.14,16 Pravitelj-
stvenom (državnom) hemijskom 
laboratorijom upravljao je mr Pavle 

Ilić sve do svoje smrti 1871. godine.16 U državnoj hemijskoj laboratoriji, pored 
spomenutih hemijskih analiza, rađene su i pojedine medicinsko-biohemijske 
analize krvi, mokraće i pljuvačke.16 

Prema „Zakonu o uređenju sanitetske struke i o čuvanju narod-
nog zdravlja”, član 6, tačka 6 (1881), državni hemičari moraju biti  
doktori hemije i magistri farmacije.19 Godine 1884. stav 6 pomenutog člana 
Zakona je preuređen, tako da su umesto doktora hemije to bili diplomira-
ni hemičari.17 U Državnoj hemijskoj laboratoriji u početku su postojala dva  
odeljenja. Jedno je bilo za higijenske i sanitetsko-policijske analize, a drugo za 
sudske analize. Sve do 1894. godine ova dva odeljenja radila su posebno, skoro 
nezavisno jedna od drugog, a tek 1894. godine, spojena su. Tada je za upravni-
ka postavljen dr Marko Leko.17 

Period između dva svetska rata bio je bogat radom brojnih kliničkih  

19 A. Milošević Georgiev, D. Krajnović, J. Manojlović, T. Arsić, J. Petrović, „Doprinos Ferdi-
nanda Šamsa na polju farmacije“, Konferencija Stranci u Beogradu 18. i 19. vek, Beograd, 2012. 

Slika 2. Deo kolekcije starih apoteka (gore) i 
laboratorija iz starih apoteka (dole) u Muzeju 
istorije farmacije, Farmaceutski fakultet,  
Univerzitet u Beogradu
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laboratorija u Srbiji. Zaposleni u 
ovim laboratorijama bili su uglav-
nom lekari i laboranti, a ređe farma-
ceuti i hemičari. U to vreme bilo je 
samo nekoliko farmaceuta medicin-
skih biohemičara, i to u kliničkim 
laboratorijama većih vojnih bolnica. 
Biohemičari su zapravo bili farma-
ceuti koji su, kao vojni stipendisti, 
poslati u Francusku na usavršavanje 
iz oblasti kliničke hemije. Smatra se 

da je Miloš Jančić bio naš prvi medicinski biohemičar koji je studirao i speci-
jalizirao kliničku hemiju. On je vodio biohemijsku laboratoriju u Vojno-higi-
jenskom institutu (u to vreme Glavna vojna bolnica u Beogradu).15

Razvoj medicinske biohemije u Smederevu: počeci i savremeno doba

Najstarija za sada poznata bolnica u smederevskom Podunavlju podignuta 
je u doba Rimljana 179. godine n. e., u selu Stojniku na Кosmaju. Ovu bolnicu je 
za lične potrebe osnovao jedan vojni odred (lat. valetudinarium – zdravište).20 

Godine 1865. donet je Zakon o ustrojstvu bolnica pod upravom kneza Mi-
haila Obrenovića III. Tokom aprila 1866. godine Ministarstvo unutrašnjih dela 
izdaje naredbu pojedinim okruzima da se intenzivno započne sa osnivanjem 
okružnih bolnica. Rukovodeći se ovom naredbom, ministar unutrašnjih dela 
je naredio načelstvima Кrajinskog, Požarevačkog, Smederevskog i Кruševač-
kog okruga da osnuju okružne bolnice u prostoru koji nađu (opštinska zgrada 
ili iznajmljena privatna kuća pod kiriju). Okružna bolnica u Smederevu osno-
vana je dekretom 21. novembra 1866. godine. Ova bolnica bila je smeštena u 
privatnoj kući koja se nalazila na kraju grada, a sam objekat nije odgovarao 
standardima za bolnice.21

Era modernog apotekarstva u Srbiji, ali i hemijske službe, koja se razvija 
uporedo sa njom, počinje 1830. godine otvaranjem prve prave apoteke školo-
vanog farmaceuta, magistra farmacije Mateje Ivanovića u Beogradu.21 Za-
konom iz 1865. godine apotekama je nalagano da vrše sve analize za državu 

20 L. Pavlović, Zdravstvena kultura u Smederevskom Podunavlju kroz vekove i Smederevska 
bolnica, Narodni muzej Smederevo, Smederevo, 1967.
21  D. Parojčić, D. Stupar, M. Stupar, V. Sredanović, „Doprinos farmaceuta osnivanju prime-
njene hemije u Srbiji i Jugoslaviji (XIV–XX vek)“, Arhiv za farmaciju 49 (3–4), 1999, 371–384.

Na slici 3. Mr Pavle Ilić radi u prvoj hemij-
skoj (biohemijskoj) laboratoriji.  

Fotografija preuzeta sa: http://kaldrmaskra-
gujevac.rs/pavle-ilic-1807-1871/



134

Andrijana M. Milošević Georgiev, Jasmina T. Ilić  i Jelena M. Кotur-Stevuljević

i privatna lica. Za ovu uslugu bila je propisana taksa pod naslovom „analizi-
ranje hemično“.22 

Prva apoteka u Smederevu osnovana je 16. septembra 1859. godine, a 
njen osnivač je bio mr Jovan Dilber. U prvih deset godina rada apoteke u 
Smederevu nisu pronađeni podaci o hemijskim analizama koje bi se radi-
le u apoteci kao jedino ovlašćenoj ustanovi za to u Srbiji.22 Istorijski razvoj 
zdravstva – apotekarstva u Smederevu predstavljen je u tabeli 1, što je važno 
za sagledavanje početaka medicinske biohemije, jer su se takve analize, po 
francuskom modelu, prvobitno sprovodile u apotekama. 

GODINA TITULA IME I PREZIME NAPOMENA
Početak 1830. Bezimeni lekar / /
1836. Privatni lekar Gligorije Ribakov /

7. 8. 1839. Fizikus okruga 
smederevskog Konstantin Mihajlović Posedovao prvu  

malu ručnu apoteku

1852–1865. Fizikus okruga 
smederevskog Jovan Valenta /

1858. Privatna praksa, empirik Stevan Bernei /
16. 9. 1859. Apotekar Jovan Dilber Prva narodna apoteka
1860. Magistar hirurgije Antonije Slavuj /
1. 7. 1864. Fizikus Mladen Obradović /
1866. Osnivanje bolnice
5. 2. 1870. Apotekar Vladislav Trukli

Prva narodna  
apoteka

10. 10. 1890. Apotekar Kosta Bogantinčević
5. 6. 1892. Apotekar Petar Vukašinović
1907. Apotekar Gedeon Radulović
1919. Apotekar Tihomir -Tića Mihajlović
1925. Apotekar Teodor - Toša Jevtić
1938. Apotekar Đorđe Pantazijević
1893–1900. Apotekar Živojin Tajsić

Druga narodna  
apoteka

1949. Administratori Supruga i sin Živojina Tajsića
1949. Apotekar Miodrag Sarvanović
Do 1963. Dara Mataušek
1924. Apotekar Nikola Smodlaka

/
1925–1938. Apotekar Toša Jevtić
1974. Spajaju se „Kosmaj“ i „1. maj“
1985. Formira se apoteka „5 jun“

14. 9. 1998. АU „Smederevo“ Samostalna 
zdravstvena ustanova

Tabela 1. Značajniji datumi za razvoj zdravstva / apotekarstva za okrug Smederevo. 
Izvori: V. Marjanović, Farmacija u Smederevu u XIX veku23; 
S. Čupić, M. Brkić, Zdravstveni centar Smederevo bolnica 1866–1996.22, 23

22 V. Marjanović, Farmacija u Smederevu u XIX veku, Apoteka „Kosmaj“, Smederevo, 1969.
23 Čupić, M. Brkić, Zdravstveni centar Smederevo bolnica 1866–1996, Smederevo, 1996.
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Prvu narodnu apoteku vodilo je 8 apotekara zaredom, prenoseći vlasniš-
tvo sa jednog na drugog. Vladislav Trukli zadržao se na njenom čelu dvade-
set godina, a nakon toga prodao je Кonstantinu Bogatinčeviću. Кonstantin 
se preselio iz banje Lipik u Smederevo, gde je kupio apoteku od Truklia, ali 
je kao vlasnik apoteke ostao jedva dve godine, te ju je prodao magistru Petru 
Vukašinoviću. Razlog ovako kratkog zadržavanja na poziciji vlasnika vero-
vatno je bilo to što se uveliko pričalo o otvaranju Druge narodne apoteke u 
Smederevu – ona je otvorena 1893. godine, posle 34 godine postojanja samo 
jedne (Prve narodne apoteke) u Smederevu. Pored apotekarstva, Živojin Taj-
sić bavio se i novinarstvom i politikom. Umro je u Beogradu 26. februara 
1939. godine, a sahranjen je u Smederevu. Njegov sin Spasoje dugo je radio 
u očevoj apoteci, a 1936. godine postao je beogradski apotekar. Nakon smrti 
apotekara Tajsića apoteka je pripala njegovoj udovici i vodili su je admini-
stratori sve do 1949. godine, kada je donet Zakon o otkupu javnih apoteka po 
kome je i ona bila otkupljena od strane države.24

Vladislav Trukli, koji je bio drugi vlasnik Prve narodne apoteke, dobio je 
zadatak da izvrši analizu mineralnog izvora kisele vode koji se nalazio na 
periferiji Smedereva (1870). Na slici 4. prikazan je izveštaj apotekara Truklija 
o analizi kisele vode.

Кvalitativnu analizu kisele vode pro-
nađene u Smederevu izvršio je apotekar 
Trukli na zahtev Dimitrija Кuzmanovića. 
Mineralnu vodu, koja se ovde spominje, 
Smederevci nazivaju živa voda, meka, 
laka, arterska. Trukli je, pored analiza mi-
neralnih voda, vršio i ostale analize, poput 
pregleda droba (utrobe), krvnih mrlja, 
sperme, lažnog novca, prehrambenih na-
mirnica i pića. Apotekari su bili u obavezi 
da, pored protokola nabavljenih lekova, 
apotekarskog dnevnika, protokola otrov-
nih stvari, veresijalnog protokola, vode 
i laboratorijski dnevnik.14 Pored ovih analiza, apotekarima tog doba bio je 
veliki izazov i utvrđivanje nivoa otrova u organizmu ljudi, pošto su trovanja 
raznim otrovima bila karakteristika tog doba. Primeri nekih trovanja bili 
su 1870. godine – trovanje živom jednog smederevskog advokata od strane 
narodne lekarke Jovane ili trovanje izvesne Marte, stanovnice sela Кrnjeva, 
kod koje je utvrđeno 0,3097 grama arsen–trioksida u analiziranom tkivu.24 

Slika 4. Izveštaj apotekara Vladislava 
Truklija o kvalitativnoj analizi kisele  
vode u Smederevu (čuvena „živa voda“)
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Između dva rata kliničko-biohemijske analize rađene su u velikim bol-
nicama, klinikama, institutima, higijenskim zavodima. Do Prvog svetskog 
rata u Srbiji su apotekari bili jedini hemičari da bi se posle rata znatan broj 
farmaceuta iz svih delova zemlje odvažio na usavršavanje u Francuskoj radi 
potreba vojnog saniteta. Usavršavanje farmaceuta obavljalo se za rad u kli-
ničkim, toksikološkim i bromatološkim laboratorijama.24 

Кasnije su osnovane još dve apoteke koje su radile samostalno do 1963. 
godine, kada je izvršeno njihovo integrisanje sa Opštom bolnicom u Sme-
derevu. Nastavljaju rad pod nazivom „Služba za medicinsko snabdevanje”. 
Apotekari su u laboratorijama svojih apoteka takođe obavljali hemijske ana-
lize, što je i zakonski bilo određeno kao deo njihovih profesionalnih obave-
za, regulisano još 1865. godine „Zakonom za apoteke i apotekare i za držanje 
i prodavanje lekova i otrova“ (član 24). Farmaceuti su znanje iz primenjene 
hemije sticali na fakultetima širom Evrope, s obzirom na to da u Srbiji nisu 
postojali uslovi za nastavu farmacije na srpskom jeziku. Prvi pokušaji u tom 
smislu pojavljuju se u Zakonu o Univerzitetu (donesen 27. 2.1905), kojim je 
bio predviđen i apotekarski kurs – pokušaji su, nažalost, ostali samo ideja 
i nisu realizovani sve do 1937. godine. Uredbom o medicinskim fakultetima 
Univerziteta u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani bilo je predviđeno formiranje 
posebnog Farmaceutskog odseka na Medicinskom fakultetu, koji je i otvo-
ren 24. oktobra 1939. godine. Ovom Uredbom je predviđeno da se u 5. i 6. 
semestru predaje Medicinska biohemija, čime je započet razvoj ove naučne 
discipline kao dela farmaceutske nauke.25

Smederevo je 1938. godine dobilo moderno uređenu bolnicu koja je na-
zvana Banovinska bolnica. Spisi govore da je za njeno podizanje i uređenje 
najveće zasluge imao upravnik dr Dragoš Popović. Nova bolnička zgrada 
imala je prizemlje i jedan sprat, a takođe i vrlo lepo uređen suteren. U pri-
zemlju, pored uprave Bolnice, bilo je smešteno unutrašnje odeljenje, čiji je 
šef bio sam upravnik dr Dragoš Popović. Tu su bili smešteni laboratorijum, 
apoteka i rendgenološka sala.26 Godine 1941, petog dana juna, dogodila se ve-
lika eksplozija municije u Smederevu koja je nanela velike štete Banovinskoj 
bolnici. Bolnica je tek decembra 1941. godine bila obnovljena i osposoblje-
na za pružanje pomoći ranjenicima tokom rata.24 Laboratorijum je počeo 

24 N. Majkić-Singh, „Društvo medicinskih biohemičara Srbije i Crne Gore – 50 godina po-
stojanja i rada“, Jugoslov Med Biohem 24 (3), 2005, 157–170. 
25 A. M. Georgiev, D. Krajnović, J. Manojlović, S. Ignjatović, N. Majkić-Singh, „Seventy Ye-
ars of Biochemical Subjects’ Development in Pharmacy Curricula: Experience from Serbia“, 
J Med Biochem 35 (1), 2016, 69–79.
26 N. Đorđević, 150 godina bolnice u Smederevu 1866–2016, Smederevo, 2016.
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sa radom 1947. godine pri grudnom odeljenju. U njemu je prvo radio samo 
priučeni bolničar-laborant. Prvi šef je bila mr ph Кosara Stojanović. Vanbol-
nička služba 1949. godine pripojena je poliklinici, koja je bila smeštena u 
zgradi dispanzera. Nekoliko godina kasnije vanbolnička služba pripojena je 
Domu narodnog zdravlja, a on je 1958. godine pripojen bolnici. U okviru 
bolnice nalazio se klinički laboratorijum.18 Кasnije se laboratorijum pripaja 
internom odeljenju, a 1962. godine odvaja se od internog odeljenja i postaje 
zasebna samostalna služba.24

U periodu od 1952. do 1963. godine u Smederevu su postojale četiri me-
dicinsko-biohemijske laboratorije: centralna laboratorija u bolnici, koja je 
opsluživala stacionarne pacijente, laboratorije Medicine rada, u okviru am-
bulante u Staroj železari i fabrici „Heroj Srba“, koje su obavljale preventivne i 
kurativne preglede zaposlenih dok je četvrta laboratorija bila u okviru Doma 
zdravlja. Godine 1965. opšta bolnica u Smederevu prerasta u Medicinski 
centar „Dr Milivoje Stojković – Mića“. Laboratoriju pri zdravstvenom centru 
vodi mr ph Кosara Stojanović (1962–1965), zatim mr ph Dragoslava Dinić 
(1965–1969) i do 1976. godine magistar medicinske biohemije Aleksandar 
Šestoperov, diplomirani biolog, koji je značajno unapredio rad laboratorije 
uvođenjem novih metoda i opreme. Zajedno sa njim radila je i mr ph Julijana 
Marjanović, farmaceut, specijalista medicinske biohemije (na čelu laborato-
rije u periodu 1977–1980). 

Značajno je da u to vreme počinje automatizacija biohemijske labo-
ratorije biohemijskim i hematološkim aparatima koji su tada korišćeni u 
zdravstvenom sistemu Srbije, kao i aparatom za analizu jona i sistemom za 
elektroforetsko razdvajanje proteina. Od 1974. godine, nakon što je specija-
lizirala medicinsku biohemiju na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u 
Beogradu, u biohemijskoj laboratoriji bolnice u Smederevu počinje da radi 
i dr Nevenka Jeretin. Dispanzer za medicinu rada dobija novi prostor 1974. 
godine u centru grada, u blizini tadašnjeg hotela „Grand“, a načelnik biohe-
mijske laboratorije postaje mr Šestoperov. Godine 1978. izvršena je ozbilj-
nija automatizacija laboratorije, dobijeni su prvi automatizovani sistemi za 
biohemijske i hematološke analize. Važno je napomenuti da je u to vreme 
direktor bolnice bio dr Miodrag Radosavljević, specijalista interne medici-
ne, koji je razumeo značaj kliničke biohemije i njeno mesto u postavljanju 
pravilne dijagnoze bolesti – zato je, na zahtev kolega iz biohemijske labo-
ratorije, podržao njeno obimnije opremanje. Tokom 1980. godine u okviru 
biohemijske laboratorije formirana je izotopska laboratorija za određivanje 
hormona. Dispanzer za medicinu rada 1986. godine beleži još jednu pro-
menu lokacije – tada je smešten u novoizgrađenim prostorijama bolnice. 
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Ovako organizovana medicinsko-biohemijska laboratorija Dispanzera za 
medicinu rada postojala je svega tri godine, a onda se spojila sa centralnom 
laboratorijom. Mr Šestoperov završava specijalizaciju iz toksikološke hemije 
i formira toksikološku laboratoriju Dispanzera za medicinu rada kao pose-
ban ogranak biohemijske laboratorije. 

Nakon odlaska u penziju dr Nevenku Jeretin na mestu načelnika 2000. 
godine nasleđuje Biljana Sekulić, specijalista medicinske biohemije, a nju, 
zbog odlaska u privatnu praksu, 2001. Godine nasleđuje Slavica Crnetić Je-
remić, diplomirani molekularni biolog, do 2002. godine. Nakon toga na čelu 
laboratorije je do 2003. dr Valentina Marković, specijalista kliničke biohemi-
je, a posle njenog odlaska u inostranstvo, 2003. godine laboratorijom počinje 
da upravlja mr ph Jasmina Ilić, koja je na tom mestu i danas.27 

Današnja laboratorija je moderno opremljena laboratorija u kojoj se 
dnevno obrade uzorci između 600 i 700 pacijenata i u kojoj radi pet biohe-
mičara (jedan farmaceut-specijalista medicinske biohemije i supspecijalista 
kliničke imunohemije (mr ph Jasmina Ilić), tri lekara specijalista kliničke 
biohemije (dr Vidosava Dević Gavrilović, dr Igor Švonja i dr Violeta Gligorić) 
i jedan diplomirani molekularni biolog (Slavica Crnetić Jeremić), kao i 38 
laboratorijskih tehničara. Prema dostupnim podacima IT centra Farmaceut-
skog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od 2010. godine na smeru medicin-
ski biohemičar diplomiralo je 5 studenata iz Smedereva. Ovaj podatak uliva 
nadu da medicinska biohemija u Smederevu ima svoju budućnost. 

Poređenje dinamike razvoja medicinske biohemije u svetu, velikim 
evropskim zemljama sa razvojem medicinske biohemije u Srbiji omogućava 
da sagledamo večne napore naprednih i obrazovanih ljudi da prate trendove 
medicine kao struke i nauke svoga doba. Iako siromašna i teško pogođe-
na ratovima, Republika Srbija šalje na inostrana usavršavanja svoje najbolje 
ljude da se obrazuju i da se svom narodu vrate sa najnovijim saznanjima i 
idejama. Danas se mnogo više ljudi obrazuje u svim oblastima, pa i u obla-
sti medicinske biohemije, prate se svetski trendovi i najnovija saznanja iz 
laboratorijske medicine primenjuju se kao i u najrazvijenijim zemljama za-
padnog sveta. Društvo medicinskih biohemičara Srbije je ravnopravni član 
Evropske federacije laboratorijske medicine (EFLM) i Internacionalne fede-
racije kliničke hemije (IFCC), što daje sigurnost da smo u epicentru svetske 
struke i nauke i da su životi i zdravlje naših pacijenata zaštićeni i tretirani na 
najbolji mogući način. 
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Summary

Andrijana M. Milošević Georgiev  
Jasmina T. Ilić  
Jelena M. Kotur Stevuljević

Historical overview of development  
of Medical Biochemistry in Smederevo

Medical biochemistry (clinical chemistry, clinical biochemistry, labo-
ratory medicine, laboratory diagnostics) as a science deals with laboratory 
findings that are the result of laboratory analyzes. The ancestors of modern 
medical biochemistry are considered to be the chemist Lavoisier, the Ger-
man doctor Schonlein and the English doctor Richard Bright. The begin-
nings of biochemistry in Serbia are related to the publication of the work 
„Qualitative analysis of urine“ by the author of the Master of Pharmacy dr 
Jovan Đurić, which was written in 1876. and published in 1877. during the 
First and Second Serbian-Turkish War. The development of medical bio-
chemistry among Serbs in the first half of the 19th century was related to 
pharmacies. The most frequent analyzes performed in that period refer to 
laboratory testing of wine, beer, mineral water, gunpowder, and lead. With 
the opening of the first real pharmacy, a trained pharmacist, mr ph Mateja 
Ivanović in 1830. in Belgrade, the era of modern pharmacy in Serbia began, 
but also the chemical service, which developed in parallel with it. The first 
pharmacy in Smederevo was founded on September 16, 1859, and its founder 
was mr ph Jovan Dilber. The first people’s pharmacy was run by 8 pharma-
cists, transferring ownership from one to the other. Later, two more phar-
macies were established and operated independently (1893. and 1924). In 
1938, Smederevo got a modern hospital, which was called the Banovina Hos-
pital. Pharmacists performed chemical analyzes in the laboratories of their 
pharmacies. In the period from 1952. to 1963, there were four medical-bi-
ochemical laboratories in Smederevo: the central laboratory in the hospi-
tal, the laboratories of Occupational Medicine within the ambulance in the 
factories „Stara železara“ and „Heroj Srba“ and the laboratory within the 
Health Center. Today’s central laboratory within the hospital is a modernly 
equipped laboratory in which samples of between 600 and 700 patients are 
processed daily, and five biochemists and 38 laboratory technicians work.

Key words: laboratory, pharmacy, history of pharmacy, medical biochemistry



143

Istorijsкi pregled razvoja medicinsкe biohemije u Smederevu

  

About the Author:
Andrijana M. Milošević Georgiev PhD, Teaching Assistant at the 
Department for Social Pharmacy and Pharmaceutical Legislation
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade
andrijana.milosevic@pharmacy.bg.ac.rs

Jasmina T. Ilić MPharm, Specialist in Medical Biochemistry, Sub- 
Specialist in Clinical in Immunochemistry
General Hospital “Sveti Luka”, Smederevo 
jazo@yahoo.com

Jelena M. Kotur-Stevuljević PhD, Full Prof at the Department for 
Medical Biochemistry
Faculty of Pharmacy, University of Belgrade 
jelena.kotur@pharmacy.bg.ac.rs





145

Наташа Ж. Радосављевић Кузмановић

Родоначелници концептуалне 
уметност у збирци савремене 
уметности Музеја у Смедереву

Апстракт: Циљ истраживања наведеног рада јесте раз-
матрање позиције савремене уметности данас, њен раз-
вој и кретање, пре свега у теоријским оквирима, да би 
се, преко уводне систематизације, разрадила појава кон-
цептуалне уметности која настаје крајем 60-их година 
20. века, а чије консеквенце у начину мишљења и израза 
осећамо до данас. Након теоријске елаборације наведе-
них феномена рад говори, најпре у кратким цртама, о 
биографским подацима, а потом, кроз конкретне умет-
ничке радове заступљене у Збирци савремене уметности 
Музеја у Смедереву, о двема значајним појавама, односно 
истакнутим уметницима наше концептуалне уметнич-
ке сцене стваране током седамдесетих година прошлог 
века. Реч је, дакле, о ауторима Слободану Ери Миливоје-
вићу и Зорану Поповићу.

Кључне речи: Ера Миливојевић, Зоран Поповић, савре-
мена уметност, концептуална уметност, српска уметност 
седамдесетих година 20. века, СКЦ, Облепљивање огле-
дала, филм Без назива.

Доминантни наративи прве половине 20. века, одређени струк-
туралистичким и формалистичким методолошким оквирима у 

којима уметничко дело посматрамо искључиво као засебан, аутономан 
објекат уметности, у знатној мери су промењени у другој половини века 
новим, проширеним, хибридним теоријама. Оне су неминовно дове-
ле до преображаја одређених аспеката историјско-уметничке науке у  

УДК  7.038.531.071.1 Миливојевић Е.
7.038.531.071.1 Поповић З.

069.51:73/77 
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теоријске студије историје уметности, где су методе интерпретације у 
тој мери уситњене да повлаче за собом значајне упливе из других под-
ручја знања. Овакав приступ афирмисао је таква померања да је по-
четак 21. века у знатној мери донео брисање оштрих граница између 
класичних хуманистичких дисциплина и увео концепције плурализма 
и релативизма као основне критеријуме деконструкције модернистич-
ког обрасца мишљења. 

Паралелно са овим процесима мењала се и сама природа уметности у 
смислу јачања њене самосвести и медијске, мисаоне и теоријске транс-
формације, тако да смена парадигме од модерне у савремену уметност, 
која одликује данашњи, увезани свет, карактерише пре свега стварање 
експерименталних и сложених уметничких дела, као и нових облика 
интеракције са публиком. У крајњој инстанци, како тврди теоретичар 
уметности Никола Бурио, уметнички објекат данас није у највећој мери 
дефинисан материјално или концептуално, већ пре свега релационо.

По Челанту, „сврха савремене уметности јесте у томе да буде једно 
од најделотворнијих и свакако најпрофињенијих посредника у незау-
стављивом процесу међуљудских комуникација.“1 У том смислу, можемо 
говорити о преовлађујућем формату савремене уметности као проши-
реном пољу визуелних уметности, где имамо озбиљно хибридно про-
мишљање медија, синхронизацију визуелног и семантичког, увођење 
неуметничких материјала и неуметничког искуства, деестетизацију 
уметничког предмета, такође и (фотографско) документовање као део 
уметничких активности. 

Нов начин промишљања уметности започиње са авангардним тра-
жењима 20-их година прошлог века, када „авангарда интендира прева-
зилажење аутономне уметности у смислу превођења уметности у жи-
вотну праксу“,2 као и увођењем нових, полемичких језичких формата. 
Ова линија развоја надовезује се на разнородне уметничке подухвате 
неовангардне уметности 50-их и 60-их година, када имамо радика-
лан критички одговор на дотадашње политичке процесе и друштве-
на уређења, као и утврђене и у великој мери утабане, модернистичке 
обрасце мишљења. Другим речима, сада се у великој мери „продубила 
свест о томе да је немогуће дефинисати уметност према естетским осо-
бинама уметничких дела као унутрашњим, нерелацијским карактери-
стикама које би се у складу са укусом могле перцептивно опазити.“3 

1 Ј. Denegri, „Увод“, у: Đ. Čelant, Art mix, Beograd, 2011.
2 P. Birger, Teorija avangarde, Beograd, 1998, 83.
3 P. Tratnik, „Artur Danto, Filozofija umetnosti“ у: (ур.) M. Šuvaković и A. Erjavec, Figure 
u pokretu: savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd, 2009, 533.
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То значи да на плану реализације започиње развојни принцип 
уметности који се састоји у „напуштању пиктуралне естетике сли-
карства и пластичке естетике скулптуре у име менталних претпо-
ставки рада у истим дисциплинама“4 у правцу дематеријализације 
уметничког предмета. По теоретичарки уметности Луси Липард, то 
је била једна од првих дефиниција концептуалне уметности, за разли-
ку од дефиниције пионира концептуалне уметности, уметничке групе 
Art&Language, која негира концепт дематеријализације и наводи да је 
концептуална уметност „заправо промена у начину мишљења о умет-
ности, а не у физичком извођењу дела.“5 

Концептуална уметност настаје крајем 60-их и почетком 70-их го-
дина прошлог века и она је данас историјски, теоријски и институцио-
нално утемељена област уметничке интерпретације. Одликује је акцен-
товање проблема идеје, концепта рада и функције контекста, у односу 
на досадашње примарно истицање формалних аспеката рада и естет-
ског искуства уметничког доживљаја, које је сада увелико замењено 
критичким мишљењем, али и другачијим идеолошким и политичким 
начелима носилаца тих нових уметничких позиција.

У овом раду управо ће бити речи о двема таквим уметничким пози-
цијама, односно ауторима који су деловали као део неформалне групе 
уметника – „првих шест,“ а који су непосредно били укључени у интер-
националне уметничке процесе током седамдесетих година 20. века. 
Они су, поред осталих, кроз рад галерије Студентског културног центра 
у Београду, деловали у оквиру локалне, али и европске/светске сцене 
тада „нове уметности“. Све до почетка седамдесетих година прошлог 
века ово је била ретка појава на нашој послератној уметничкој сцени, 
испољена само у неоавангардним полетима индивидуалних поетика 
појединих аутора или група „без упоришта или ослонца у наслеђу соп-
ствене културе.“6 

Реч је, дакле, о двојици аутора – Слободану Ери Миливојевићу 
и Зорану Поповићу, родоначелницима концептуалне уметности и 
утемељивачима тада нове, а данас у потпуности институционално  

4 J. Denegri, „Unutar ili izvan „socijalističkog modernizma“? Radikalni stavovi na 
jugoslovenskoj umetničkoj sceni 1950–1970.“, у: Posleratni modernizam, Neoavangarda/
Postmodernizam, Beograd, 2016, 50.
5 N. Radić, „Art & Language“, у: (ur.) M. Šuvaković i A. Erjavec, Figure u pokretu: savremena 
zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd, 2009, 322.
6  Ј. Денегри, нав. дело, 51.
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афирмисане уметности у Србији. Њихови радови, описани у овом тек-
сту, путем поклона и откупа су колекционирани у Збирци савремене 
уметности Музеја у Смедереву. Такође, оба аутора имала су своје само-
сталне изложбе7 у оквиру излагачке делатности Градске галерије сав-
ремене уметности Смедерево Музеја у Смедереву на Тргу републике, 
током 2013. и 2010. године.

Као што смо у уводном делу рада навели, крајем шездесетих и по-
четком седамдесетих година прошлог века долази до низа промена у 
начелима стваралачког приступа савремене уметности. Преиспитује се 
природа савремене уметности и њених медија, као и понашања самих 
уметника, односно рађа се формација нове уметничке праксе и уметно-
сти понашања. У моменту настанка нове уметности веома важну улогу 
имао је круг стваралаца окупљених око Галерије Студентског култур-
ног центра у Београду, Галерије Атељеа 212 и Трибине младих у Новом 
Саду. У првој наведеној институцији истиче се група младих београд-
ских уметника коју чине Марина Абрамовић, Слободан Ера Миливоје-
вић, Неша Париповић, Зоран Поповић, Драгољуб Раша Тодосијевић и 
Гергељ Урком – они важе за прве и истакнуте промотере концептуалне 
уметности код нас. Ова неформална група је први пут заједнички из-
лагала 1971. године под називом Генерација 71, затим је чинила језгро 
изложбе Млади 71, одржане 1972. године у Музеју савремене уметности 
у Београду, да би још једном наступила као група Октобар 72 у Гале-
рији Студентског културног центра у Београду 1972. године. До данас 
они остају „првих шест“ који су се на нашим просторима у различитим 
индивидуалним интерпретацијама бавили разнородним аспектима 
концептуалне уметности.

Слободан Ера Миливојевић (Ужице, 1944 – Београд 2021) дипломи-
рао је 1965. године на Школи за примењену уметност у Новом Саду. Од 
1965. до 1970. године студирао је на Академији ликовних уметности у 
Београду. Дипломирао је 1971. године на Одсеку за сликарство, у кла-
си проф. Стојана Ћелића. Добитник је више награда. Његови радови 
налазе се у Музеју савремене уметности Београд, Музеју града Бео-
града, Музеју савремене уметности Бања Лука, Музеју у Смедереву,  

7 Слободан Ера Миливојевић је своју самосталну изложбу под називом Свакодневи-
ца: концептуална историја реализовао у периоду од 6. 7. 2013. до 16. 7. 2013. Зоран 
Поповић је своју самосталну изложбу под називом Радови у настајању: WORKS IN 
PROGRESS 1987–2002. реализовао у периоду од 15. 5. 2010. до 1. 6. 2010. године. 
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Центру сувремене умјетности Нови Винодолски и другима, као и у мно-
гим приватним колекцијама. Остварио је велики број изложби у земљи 
и иностранству. 

Све до последњег дана Слободан Ера Миливојевић задржао je умет-
нички квалитет, ауторску утемељеност и верност авангардној екс-
клузивности и као такав отворио пут генерацијама млађих уметника. 
Његово подручје рада није било ограничено на стриктно подељене 
уметничке медије. Ауторска продукција се кретала у најразличитијим 
пољима деловања. У великој мери су коришћене медијске уметности, 
карактеристичне за масовну комуникацију: фотографија, фото-инста-
лација и видео, али и други уметнички поступци/стратегије, као што 
је перформанс. У свом раду инкорпорирао је и класичне уметничке 
поступке попут акрилне слике, колажа, фротажа, пастела, али и про-
ширене медије попут објекта и просторне инсталације. Са потпуном 
контролом у конципирању, како сваког рада тако и сваке постављене 
изложбе, уметник је обрађивао егзактне теме и трудио се да перципира 
и објасни виртуелни простор, електронску слику и дигитално време у 
различитом изразу, све са циљем померања граница како свога умет-
ничког рада тако и самог субјекта деловања. То је у великој мери успео, 
претварајући сваку ситуацију/изложбу у уметнички догађај, чиме је не-
побитно остварио концепцијску утемељеност као „процес непрекидног 
читања, неке врсте чишћења од наталожених мистификација, општих 
места и сл. како би се на тај начин отворило поље унутар кога се оцрта-
вају „идеје“, матрице повесних помака.“8 

Као драгоцен сарадник и пријатељ Градске галерије савремене умет-
ности Смедерево дуги низ година, Слободан Ера Миливојевић је Збир-
ци савремене уметности Музеја у Смедереву поклонио два своја вредна 
уметничка рада. 

Опремљена фотографија перформанса, изведеног у Студентском 
културном центру Београда 1971. године, настала је као један од аутен-
тичних докумената три легендарна перформанса изведена у тој инсти-
туцији: Облепљивање огледала лепљивом траком, Облепљивање тела 
Марине Абрамовић лепљивом траком и Мрачна комора.9 Рад носи 
назив Облепљивање огледала лепљивом траком10 и настаје у његовој 

8 Ј. Чекић, поговор у: Era Milivojević, Art Session, Fine Arts Performance, Beograd, 2001, 127.
9 Исте године, мало пре наведених перформанса, Слободан Ера Миливојевић је из-
вео перформанс Medex на фестивалу БИТЕФ у Атељеу 212 у Београду.
10 Слободан Ера Миливојевић, Облепљивање огледала лепљивом траком, 1971, 
опремљена црно-бела фотографија, 82 x 64 цм; инв. бр. 41.
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дугорочној серији радова облепљивања лепљивом траком: лепљење 
предмета, уметничких дела или „лепљење Другог.“ У овој серији радова 
Облепљивање огледала можда је најупечатљивији рад, настао кроз по-
игравање процесом изобличавања и естетиком разарања. „У распону 
интензитета од чистог огледања до непрепознатљивости, као међуфа-
за, настаје некакав кубизам одраза, попут циничног коментара на тео-
рију одраза... Тeло уметника је, као и тело посматрача, увучено у процес 
нестајања. У овом процесу наношења селотејпа тежиште се лагано из 
регистра представљања пребацује у регистар догађаја“.11

Слика 1. Слободан Ера Миливојевић, Облепљивање огледала лепљивом траком, 1971; 
опремљена црно-бела фотографија, 82 x 64 цм; инв. бр. 41.

Други рад који је Ера Миливојевић поклонио Градској галерији надо-
везује се на горе наведену серију облепљивања огледала; и овде је умет-
нички предмет крајњи производ перформанса, али овог пута реперфор-
манса, тачније – поново изведеног уметничког перформанса site specific 
облепљивања (новог) огледала.12 Током боравка у Смедереву аутор је у 

11 Нав. дело, 130.
12 Слободан Ера Миливојевић, Огледало, 2015, огледало на дрвеном раму, селотејп 
трака, 100 x 200 цм; инв. бр. 40.
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Галерији изнова извео перформанс, као један од неколико поновљених 
перформанса облепљивања (огледала), при чему су остали објекти та-
кође поклоњени уметничким институцијама у Србији и региону. 

Слике 2–4. Реперформанс Облепљивање огледала лепљивом траком.
Градска галерија савремене уметности Смедерево, 2015.

Реперформанси, као легитимни видови уметничког извођења, пред-
стављали су део уметникове, како је и сам наводио, art session поетике. 
У таквој поетици није постојао предвидљив крај и дефинитивни интер-
претативни кључ, већ га је било могуће изнова дубински разматрати и 
из потпуно нових позиција изнова артикулисати.

Слика 5. Слободан Ера Миливојевић, Огледало, 2015; 
огледало на дрвеном раму, селотејп трака, 100 x 200 цм; инв. бр. 40.

У фото архиви СКЦ у Београду у оквиру ликовног програма можемо 
пронаћи фотографије Радова са селотејпом Слободана Ере Миливоје-
вића из 19. 10. 1971. године.
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Слика 6. Фото-архивa СКЦ у оквиру ликовног програма.
Фотографије Радова са селотејпом Слободана Ере Миливојевића од 19.10.1971.

Зоран Поповић (Београд, 1944) студирао је на Академији ликовних умет-
ности у Београду (1964–1969). Магистарске студије завршио на истом факул-
тету (1971–1973). Поповић је учествовао на многобројним изложбама у пре-
стижним галеријама и музејима у земљи и свету, а његови радови се налазе 
у колекцијама Рокфелера у Њујорку, њујоршком Музеју модерне уметности, 
Галерији Бруно Деларуе у Паризу, Кунстхале Фридерицианум у Каселу и др.

Зоран Поповић у своме раду користи различите медије нове умет-
ничке праксе – фотографију, фото-инсталацију, видео, филм и магне-
тофонску траку. Широј јавности остаје познат по циклусу Аксиоми из 
1971–72. (спој менталног и емпиријског). Током 1974. године борави у 
Њујорку где је сарађивао са члановима групе Art&Language, а током 
1975. године сарађивао је са часописом The Fox. У Њујорку снима два 
филма – филм Борба у Њујорку13 и филм Без назива,“14 бавећи се пи-
тањима деформације уметничког система. 

13 Филм је приказан у следећим местима: СКЦ у Београду, велика дворана, 1977. и 2013; 
Musée D’Art Moderne de la Ville de Paris, Француска, 1oe Biennale des Jeunes De Paris, Фран-
цуска, 1977; Galerie de Appel у Амстердаму, Холандија, 1978; Центар за фотографију, филм и 
ТВ (CEFFT) у Галерији сувремене умјетности у Загребу, Хрватска, 1978; Galeria Sztuki LDK 
Labirynt у Лубли ну, Пољска, 1978; Panstwowa Wyzsza Szkola Filmova, Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera у Лођу, Пољска; 1978; ŠKUC Študentski kulturni center у Љубљани, Сло-
венија 1979; National Film Theatre, Royal Festival hall, Third Avant-Garde Film Festival (An 
International Festival of New Experimental Film Work/Међународни фестивал новог експе-
рименталног филма), Лондон, Велика Британија, јул 1979; Traffic: Conceptual Art in Canada 
1965–1980, путујућа изложба кроз пет канадских градова, Едмонтон, Халифакс, Торонто, 
Монтреал, Ванкувер, Канада, 2010–2013; Garage Museum of Contemporary Art у Москви, Ру-
сија, 2015; Nottingham Contemporary у Нотингему, Велика Британија, 2016; Handel Street 
Projects у Лондону, Велика Британија, 2016; Tate Britain, Лондон, Велика Британија, 2016; 
Migros Museum für Gegenwartskunst/Museum of Cintemporary Art у Цириху, Швајцарска, 
2017; Forde, artist/curator-run space у Женеви, Швајцарска, 2017; Музеј савремене уметности 
у Београду, пет пројекција, сваког четвртка, 28. децембар 2017 – 25. јануар 2018; Museum of 
Modern Art (MoMA) у Њујорку, САД, април 27, 2019.
14 Филм је приказан у оквиру изложбе The Structure of Art and Society in Yugoslavia: 
Contemporary Art in Yugoslavia, Student Union Art Gallery Amherst University, University of 
Massachusetts, Art Department, USA, децембар 2016. Код нас је филм први пут приказан 
на уметниковој самосталној изложби (Зоран Поповић, Илустрована биографија, Галерија 
СКЦ, децембар 2013).



153

Родоначелници концептуалне уметност у збирци савремене уметности...

Слика 7. Кадрови из филма Без назива Зорана Поповића. 2015. 
Филм 16 мм, црно-бели, звучни, 24 сличица у секунди, трајање 27 мин. 
Филм је снимљен септембра 1976, a реализован јуна 2015.

У бројној историографији15 било је речи о истакнутој улози и зна-
чају Поповићевих филмова у стварању експерименталне, иноваторске 
и напредне уметности не само на нашем подручју већ много шире – пре 
свега због изразите „концептуализације“ његових филмова, насталих 
у сложеним друштвеним, историјским, политичким и културолошким 
приликама. 

На конкурсу Министарства културе и информисања Републике Ср-
бије за откуп уметничких радова у 2015. години уметнички рад / филм 
Зорана Поповића Без назива16 откупљен је за Збирку савремене уметно-
сти Музеја у Смедереву. Филм је коначно реализован тек јуна 2015. и у 
укупном је трајању од 27 минута, а за своју тему има уметност и друштво.

Слика 8. Кадрови из филма Без назива Зорана Поповића, 2015. 
Филм 16 мм, црно-бели, звучни, 24 сличица у секунди, трајање 27 мин.  
Филм је снимљен септембра 1976, a реализован јуна 2015.

15 Заступљен је у бројним публикацијама у земљи и иностранству, међу којима су од посеб-
ног значаја: Theories and Documents of Contemporary Art, Berkeley: University of California 
Press, 1996, као и Art and Social Change: A Critical Reader – Anthology, Tate Publishing with 
Afterall, London 2007, у којима је објављен његов текст For Self-Management Art.
16 Зоран Поповић, Без назива, 2015, Филм 16 мм, црно-бели, звучни, 24 сличица у се-
кунди, трајање 27 мин; инв. бр. 42.
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По сведочењу аутора, филм је снимљен септембра 1976. у Београду, 
али коначно је реализован 2015. године – 39 година након што је обавље-
но снимање и прво монтирање филма. 1977. године аутор је својеруч-
но монтирао слику и тонску траку, а када је филм донео на завршну 
монтажу у Телевизију Београд, сутрадан филма није било. 2012. године, 
овај филмски материјал је пронашла Бојана Андрић, уредница емисије 
Трезор Телевизије Београд. Тако је, игром случаја, тек 2014. започет рад 
на коначној реализацији овог друштвено ангажованог рада из 1976. го-
дине. Иако шпица филма, као и нивелација светла слике и нивелација 
тона нису биле урађене, ипак је овај половично сређен филмски мате-
ријал био приказан публици 23. 12. и још једном, 27. 12. 2013. године у 
Галерији СКЦ у Београду, а у оквиру самосталне изложбе Зорана Попо-
вића Зоран Поповић: илустрована биографија.

Филм је потом сређен 2015. године и након дугогодишње сарадње 
понуђен Градској галерији савремене уметности Смедерево и Музеју у 
Смедереву на откуп. 

Слика 9. Кадрови из филма Без назива Зорана Поповића, 2015. 
Филм 16 мм, црно-бели, звучни, 24 сличица у секунди, трајање 27 мин. 
Филм је снимљен септембра 1976, реализован јуна 2015.

Радови Слободана Ере Миливојевића и Зорана Поповића припадају 
пољу разматрања проширених медија, заснованим на (пост)концепту-
алистичким истраживањима фотографије, перформанса, видеа, филма 
или понашања уметника. Стога наведене ауторе можемо разматрати у 
контексту водећих савремених уметника на овим просторима, не само 
због еманципације уметничког језика кроз померање граница у свом 
језичком пољу већ, пре свега, због померања граница у ширем пољу ин-
терпретације самог појма уметности.

Из тог разлога закључујемо да је овим поступком правовреме-
ног уношења аквизиција, по савременим мерилима валоризације 
најрелевантнијих уметничких појава у земљи, Збирка савремене  
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уметности знатно увећала вредност музејске колекције, а локалну кул-
турну  баштину обогатила новим ауторским, постсликарским, вишеме-
дијским изражајним језицима. 

Слика 10. Омот CD-a филма Без назива Зорана Поповића, 2015. 
Филм 16 мм, црно-бели, звучни, 24 сличица у секунди, трајање 27 мин. 
Филм је снимљен септембра 1976, реализован јуна 2015.
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Summary

Nataša Ž. Radosavljević Kuzmanović

Progenitors of conceptual art in the collection  
of contemporary art of the Museum of Smederevo

The hybrid theories of art that characterise the second half of the 20th 
century have significantly changed the way art is understood in terms of 
strengthening its self-awareness and media, thought and theoretical 
transformation. Therefore, nowadays it denotes creation of experimental 
and complex works of art as well as new forms of interaction with the 
audience. In this sense, we can speak of the prevailing format of contemporary 
art as an extended field of visual arts. A new way of understanding art begins 
with the avant-garde searches of the 1920s and this line of development 
builds on the diverse artistic endeavors of neo-avant-garde art of the 1950s 
and 1960s, leading to a radical critical response to established modernist 
thought patterns and consequentially, to the creation of new, conceptual 
art. It originated in the late 60’s and early 70’s and today it is a historically, 
theoretically and institutionally grounded field of artistic interpretation. It 
accentuates the problem of idea, concept of work and function of context 
in relation to the previous primary emphasis on formal aspects of work and 
aesthetic experience of artistic understanding, which is now largely replaced 
by critical thinking, but also different ideological and political principles of 
these new artistic positions.

The paper I had is about two such artistic positions, i.e. authors who acted 
as part of an informal group of artists – „the first six“ and who were directly 
involved in international artistic processes during the seventies of the 20th 
century. These are two authors, Slobodan Eri Milivojević and Zoran Popović, 
the founders of conceptual art and the founders of the then new, and today 
fully institutionally affirmed art in Serbia. Their works, depicted in this 
text, were either received as gifts or purchased and kept in the Collection of 
Contemporary Art of the Museum in Smederevo. In addition, both authors 
had their solo exhibitions in the City Gallery at the Republic Square in 2013. 
and 2010. Era Milivojević donated a photograph to the City Gallery entitled 
„Sealing Mirrors with Adhesive Tape“ (1971) created in a series of works made 
by adhesive tape: sealing objects, works of art or „sealing the Other“. It was 
created as one of the authentic documents of three legendary performances 
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put on at SKC in Belgrade. The second work is part of the re-performance 
process. More precisely, the re-performance of the site-specific sealing of 
the (new) mirror. The third work, by Zoran Popović, was purchased at the 
competition of the Ministry of Culture and Information of the Republic of 
Serbia in 2015. It is a film called „Untitled“. Although the film was made in 
September 1976, it was finally released in June 2015. In a total duration of 
27 minutes, the film has art and society as its theme. With these works, the 
Collection of Contemporary Art has significantly increased the value of the 
museum collection and enriched the local cultural heritage.
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Успостављање термина  
балканска савремена уметност 
и анализа ове појаве

Апстракт: Као географско-културолошки ентитет Бал-
кан постаје интригантна тема међу западноевропским 
кустосима почетком 21. века. Како рат на простору бив-
ше Југославије крајем деведесетих година прошлог века 
поставља политички, а касније економски и културно- 
уметнички фокус на регију, може се рећи да се због тога 
Балкан унутар уметничких пројеката представљао као 
простор вечних конфликата, трајне нестабилности и 
несигурности, на коме важе другачија правила од оних 
у западном свету. Овакве интерпретације допринеле су 
сагледавању Балкана као нестабилне и ратоборне тери-
торије, али и као узбудљивог простора пуног егзотике 
и авантуризма, какав се не може пронаћи у „уредном“ 
западном свету. У овом дуалитету се учитавао његов 
идентитет, што се и ослања на све оне раније стереотип-
не интерпетације Балкана. На конструисани означитељ 
балканска савремена уметност може се указати и кроз 
призму друштвене и културне политике, a на нивоу брен-
дирања одређене територије или места.

Кључне речи: Балкан, савремена уметност, Запад, из-
ложбе, Друго.

У раду се преиспитује сагледавање Балкана на нивоу предмет-
не или тематске одреднице при визуелним уметностима и из-

ложбама. Изложбе са темом Балкана и балканског у великој мери по-
чињу да се организују почетком двехиљадитих. Како се и дан-данас у 
савременим визуелним уметностима не одустаје од ове теме, може се 
закључити да метафоричко сагледавање и фантазмагоричко учитавање 

УДК  7.049"19" 
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разноликих значења појма Балкан и балканског и даље представља не-
уралгичну тачку унутар ликовних односно шире – друштвених и кул-
туролошких студија. Овом приликом у анализи намерно правимо фо-
кус на трима, може се рећи, првим великим међународним изложбама 
о теми Балкана, организованим на Западу раних двехиљадитих година 
– разматрамо их као студије случаја, односно као иницијалне у односу на 
„прављење“, па и промовисање стереотипа о Балкану. Међутим, више од 
описа самих изложби циљ рада јесте да у односу на њих предочи и про-
тумачи тада насталу синтагму балканска савремена уметност, као и да 
објасни ко су творци овог назива и у ком контексту се он може тумачити. 

Три грандиозне међународне изложбе У потрази за Балканијом, 
Крв и Мед. Будућност је на Балкану и У гудурама Балкана. Извештај, 
реализоване су почетком двехиљадитих година, организоване у немач-
ким и аустријским музејима под ингеренцијом страних кустоса. Оне су 
тежиле да обраде слику Балкана унутар шире матафоре, па и фантазме, 
ослањајући се у великој мери на већ раније утврђене стереотипе који 
су се везивали за балканске народе. Препознаје се проматрање Балка-
на као Другог, као обрнуте слике Европе, као идентитетски, ментално 
и културолошки другачијег. Унутар намера ових изложби открива се 
и примећује експлицитна политичка и економска теденција, па чак и 
успостављање новог европског идентитета који своје претензије има ка 
истоку и балканским земљама. Уводни текстови кустоса у каталозима 
откривају расподелу моћи, односа центра и периферије. Проблематич-
но је то што у овим изложбама откривамо недостатак ауторефлексије 
и самокритичког сагледавања европске културне политике, која има 
очигледну тежњу ка имплементацији „новог“ ради себе саме и како би 
установила хибридну везу између глобалног и локалног. 

Ове три изложбе направиле су и симболично промишљање унутар 
склопа балканска савремена уметност, те ћемо у овом раду интерпе-
тирати овај термин унутар позиције промишљања културне политике 
коју спроводи Запад, указујући заправо и на то шта он може да означава. 
Наведени уметнички пројекти нас упућују и у то како проматрање Бал-
кана, као предмета унутар визуелне уметности, представља и креирање 
новог објекта за другачију врсту знања, али такође врло примењивог на 
нивоу општег истраживања слике Балкана и промишљања и артикула-
ције балканизма.

Термин балканска савремена уметност у институционалним умет-
ничким оквирима почиње да се појављује кад и први осврти на савремену 
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уметност ове регије. Горе наведене изложбе спровеле су одређени вид 
промоције, унутар каквих се све контекста Балкан проучавао и са как-
вим из њих изведених стереотипа се доводио у везу. Јасно је да се Бал-
кан не може сматрати хомогеним простором ни етнички ни културно. 
У складу с тим, поставља се питање колико је легитиман хибридни име-
нитељ балканска савремена уметност и која то јединствена карактер-
на особина уметности са ових простора жели да се потенцира, односно 
– да ли она као таква постоји.

Чини се као да термин балканска савремена уметност указује и 
условљава конкретну тему – Балкан. Да бисмо схватили које културо-
лошке, али и идеолошке одреднице балканска савремена уметност 
жели да назначи и интерпретира, морамо се превасходно позабавити 
„балканском темом”. Она овде стоји као какав „реторички топос“, као 
„стенографска индикација“, која предочава позадинско или примарно 
знање о нечему које поседује онај који тему саопштава и онај који теми 
прилази. Позадинско знање подразумева оно знање које је „заједничко, 
тривијално, истинито – управо као опште место“.1 

Само увођење назива какав је балканска уметност успоставља ре-
торички топос – Балкан, али његова функција оперише на два нивоа. 
Први је тзв. семантички ниво, који производи ефекат на првом плану, 
односно сама одредница или појам Балкан иницијално треба да пробу-
ди сва постојећа предзнања о њему, дакле, информације и конструисане 
стереотипе који се доводе у везу с њим. Други ниво подразумева његову 
прагматичну функцију, односно за које потребе је термин осмишљен 
и који је његов модус операнди у релацији са факторима који обрађују 
тему Балкана, значи и са уметницима чији производи се дефинишу као 
производи Балкана. 

Грчка историчарка уметности Луиса Авгита у свом тексту Маркети-
рати разлику: представљање Балкана указује на то да промишљање 
културне политике једне земље и нације стоји у симбиози са про-
мишљањем маркетиншких стратегија и подразумеваних циљева ко-
мерцијализације и продаје робе.2 Она наводи да је једна од главних тема 
на конференцији Културне политике: партиципативно креирање 

1 R. Močnik, „Balkan kao element u ideološkim mehanizmima“, priredio D. I. Bjelić, O. Sa-
vić, Balkan kao metafora: između globalizacije i fragmentacije, Beograd: „Beogradski krug“, 
2000, str. 121.
2 L. Avgita, „Marketing the Difference: Balkan on Display“, prir L. Avgita, H. Belusso, H. 
Belting, The Global Art World: Audiences, Markets and Museums, Ostfildern: „Hatje Cantz“, 
2009, str. 91.
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културне политике у Југоисточној Европи 2000–2004, у организацији 
Европске културне фондације, била примећена двострукост у деловању 
културних политика у југоисточној Европи.3 С једне стране, сусрећемо 
се с конструкцијом јединственог и хибридног културног језика, који се 
моделује по принципима владајућег друштвеног система, универзализ-
ма, а како би се лакше и интегративно приступило Европској унији. С 
друге стране, нације желе да дефинишу и обликују свој јединствен на-
ционални и културни идентитет како би рекламирале своју посебност 
и на тај начин обезбедиле видљивост. 

Програм брендирања нација, па и њихових ужих специфичности, 
односно уметности и културе, јесте нешто што постаје доминантно 
крајем 20. и почетком 21. века. Као примери за то могу се узети марке-
тиншке стратегије у области културе какве су биле брендирање Бугар-
ске (Brending Bulgaria) и рекламирање уметничко-креативног произво-
да под називом нова британска уметност, који је Велика Британија 
промовисала у оквиру својих уметничких институција и излагачких 
пракси почетком деведесетих година двадесетог века, са циљем да тар-
гетира светско уметничко тржиште.4 По маркетиншким стручњацима, 
брендирање нације и њене културе може да има изузетно позитивне 
последице, јер не само да утиче на економски фактор већ доприноси 
креирању и дефинисању националног идентитета. Оба ова примера 
доводимо у везу са постколонијалним дискурсом који има за циљ да 
уобличи различите идентитете у јединствену матрицу, крећући се на 
релацији између универзализма и културног релативизма. Како је сав-
ремена култура комплексан и динамичан феномен, она се може посма-
трати као творевина која се развија унутар појединачних култура, али 
ствара хибридну целину прихватајући сваку културу понаособ. Унутар 
комуникације која је настала с мањим културама мења како њихов, тако 
и свој садржај. 

Данас је нови хибридни културолошки образац настао управо пре-
ламањем глобалног кроз призму локалног, односно интерпретацијом 
локалног на глобалном нивоу. Важно је овде уочити да глобални ка-
питализам данас заговара локалне различитости и може се илустро-
вати логиком мултинационалних компанија и дистрибуцијом коју оне 
спроводе одозго према доле, односно пласманом робних марки широм 
света укључујући „висок ниво“ осетљивости на локалне укусе и навике. 

3 L. Avgita, „The Balkans Does Not Exist“, The Third Text: The Balkans 21, 2007, str. 215. 
4 Исто, стр. 215–221. 
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У складу са овим, можемо размотрити појам глокализација, који унутар 
природе глобализације уводи и објашњава британски социолог Роланд 
Робертсон. У том смислу, можемо разматрати претходно поменуто 
брендирање нација и рекламирање њихових култура.5 Амалгам глока-
лизација, који је Робертсон увео, настао је од два појма и концепта – гло-
бализације и локализације и могућег помирења између њих. Глокално 
указује на широк спектар могућности, од најлокалног до најуниверзал-
нијег, наглашавајући нужност разбијања бинарне опозиције између 
стварности локалног искуства и глобалних проблема. Другим речима, 
локална култура присваја глобалне модалитете и прилагођава их себи, 
као што и глобална арена формира целину од локалних посебности. У 
односу на наведено, културна посебност је водећа реторика у оквиру 
глобализације унутар које провејавају речи разлика, другачијост, ау-
тентичност – и то је оно што продаје (културни) производ. Међутим, 
парадоксално постаје то да, управо зарад ове стратегије, како би јед-
на култура била препозната у међународним оквирима и на глобалном 
нивоу, њена различитост и другачијост се у толикој мери потенцирају 
да око тих посебности почињу да се формирају кључне речи, чиме се 
маркирају референтни обрасци и утврђују стереотипи.6 

Најбољу дефиницију стереотипа је дао Хоми Баба, индијски теоре-
тичар културе, нагласивши: „Стереотипи настају у процесу селекције, 
преувеличавања или редукције: они узимају један атрибут друштвене 
групе, увеличавају тај атрибут све док он не засени друге, а затим га 
истурају све док коначно не почну да симболизују ту групу, сажимајући 
је у некој врсти културне стенографије (...) Идеолошке импликације 
стереотипа су очигледне, пошто су групе које су највише подложне сте-
реотипима оне са мање друштвене и културне моћи (...) Стереотипи 
постају идеолошки онога момента када престају да буду просто метод 
описивања и постају средство за преношење вредности.”7

5 Роланд Робертсон је британски социолог и теоретичар глобализације. За истакнута 
Робертсонова дела сматрају се радови „Глобализација: друштвена теорија и глобална 
култура“ из 1992. и допуњено издање „Глобалне модерности“. Робертсон се сматра со-
циологом који је први термин глобализација употребио у наслову својих социолошких 
студија. Термин глокализација сковао је 1992. године. Назив представља амалгам од два 
појма, глобално и локално, и подразумева њихов међусобни утицај. Видети у: Z. Erić, 
„Glocalisation, Art Exhibitions and the Balkans“, The Third Text: The Balkans 21, 2007, str. 210. 
6 L. Avgita, „Marketing the Difference: Balkan on Display“, priredili L. Avgita, Hana Be-
lusso, Hans Belting, The Global Art World: Audiences, Markets and Museums, Ostfildern: 
„Hatje Cantz“, 2009, str. 93.
7 T. Ðorđević, „Postkolonijalne studije kulture i „balkanizam“, Bosnian girl, unos na: http://
www.arte.rs/sr/umetnici/teoreticari/tamara_djordjevic5191/tekstovi/postkolonijalne_stu-
dije_kulture_i_balkanizam_bosnian_girl-4840/
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Термин балканска савремена уметност нису осмислиле и дефини-
сале земље Балкана како би ујединиле своје посебности и, унутар иначе 
хетерогених и динамичних уметничких светова, таргетирале и пласи-
рале неколико одређујућих категорија. Овај назив, мање званично, а 
више као колоквијалан израз, почиње да се користи нашироко на ин-
тернационалној уметничкој сцени како би назначио главну одредницу 
појединих изложби, радова, пројеката и каталога. Осврћући се на по-
следње овде речено, поставља се питање – постоји ли уметност коју мо-
жемо именовати јединственим термином какав је овај, односно да ли 
је као последица оваквог именовања уједно настао и „бренд“ Балкан. И 
коначно – да ли је назив утврдио стереотипе Балкана, позитивне и не-
гативне, или обрнуто – да ли је име и појам Балкан „бренд“ сам по себи. 

Балкан је бренд сам по себи, јер је стереотип сам по себи. Другим 
речима, како закључује Луиса Авгита, Балкан не постоји. Балкан не од-
ређују стереотипи, пошто Балкан постоји и без стереотипа. Он је сам 
по себи стереотип управо зато што не постоји „прави“ Балкан, постоји 
само конструкција о Балкану.8 Као типичан пример може послужити 
језичка и означитељска конструкција каква је „балкански ратови“, која 
се односила на ратове у бившој Југославији током деведесетих година, 
а која је неправедно у себе „угурала“ све остале балканске земље. Такав 
назив имао је за последицу деполитизацију ратова, као и саму интер-
венцију Запада, нагонећи нас да се запитамо који је то тачно рат био у 
питању. Другим речима, тиме што је именован само као балкански на 
основу своје географске одреднице, он је окарактерисан као „природни 
феномен“, нешто што је својствено самом Балкану.9 

У вези с тим, можемо назначити тезу коју пропагира Славој Жижек 
унутар концепта paralaxa или погледа бинарних опозиција, на који се 
начин може посматрати Балкан. По Жижеку, paralax је опозициони 
концепт који подразумева да један ентитет постоји и дефинише се увек 
кроз своју бинарност, као нпр. мушко и женско, који се могу посматрати 
посебно, али функционишу у релацији са другим поларитетом и само 
у односу на њега граде свој идентитет.10 Отуда Балкан можемо разуме-
ти као вештачки (нестабилан) идентитет, заправо намерно оформљен 
како би се говорило о оном који се у њему огледа, у овом случају о Запад-
ној Европи. Европа, дакле, гради свој идентитет на основу супротног јој 

8 L. Avgita, „The Balkans Does Not Exist“, The Third Text: The Balkans 21, 2007, str. 219. 
9 Исто, стр. 219.
10 Исто, стр. 219.
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Балкана. Ово нас доводи до именовања и бренда и културних политика. 
Политички и културни концепт европске заједнице крије се иза мул-
тикултурализма, односно лажне деполитизоване стварности. Разлика 
је сама по себи основна потреба сваког ентитета, она прави симбиозу 
опозитних позиција и тиме нивелише доминацију једног. Капитализам 
заправо не делује кроз културну хомогенизацију, већ се крије иза депо-
литизације, истичући тако посебности једне и друге стране, односно 
примарно позитивне с једне и негативне с друге стране.11 

Овде можемо да се надовежемо на оно што је Едвард Бушек истакао 
у свом тексту Аустрија и Балкан, који је објављен у каталогу за изложбу 
Крв и мед. Будућност је на Балкану – у њему он говори о прихватању 
Другог и другачијег у оквиру политике Европске уније. Његове речи 
могу да се интерпретирају кроз идеју о мултикултурној Европи која се 
пропагира унутар концепта европске заједнице, и то тако што Европа, 
прикривајући сопствене политичке и економске претензије, истовре-
мено промовише лажну неутралност својих одлука, акција и инсти-
туција. Сталним спомињањем Балкана као Другог призива се некакав 
географски локализам, који онда тежи да се „укроти“ ради позива на 
стабилност, једнакост и јединство, а све са циљем повезивања региона 
и отварања нових рута и „картографија“. Као и увек, конструкција Бал-
кана указује на прикривене политичке и идеолошке тежње, односно, 
иако „назадан“, „насилан“ и „традиционалан“, он у одређеној мери не 
представља проблем за мултикултурну и политички коректну Европу, 
па би заправо промоција уметности са хетерогеног Балкана између 
осталог требало да говори о мултинационалној Европи која подржава и 
негује различитост.12

Изложбе које спомињемо у овом раду тежиле су да прикажу уметни-
ке са Балкана који се у својим радовима баве несигурношћу, тематиком 
рата, политичком прошлошћу и традицијом. Ове интерпретације често 
су дефинисане као субверзивне, па на тај начин и егзотичне за западног 
човека. Кустос Херолд Земан је на својој изложби Крв и мед назначио 
да радови који се баве овом тематиком зраче бруталношћу и страшћу, 
али да су они уједно фасцинантни, помало енигматични и егзотични.13 
Промовисање Балкана као субјекта са идентитетом „у дуалности“,  

11 Исто, стр. 219.
12 Исто, стр. 217.
13 H. Szeemann, „On the exhibition“ (pref. cat), ured. H. Szeemann, Blood and Honey.  
The Future’s in the Balkans, Vienna: Edition „Sammlung Essl“, 2003, str. 19.
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„негде између“ концепт је за који се може рећи да је одговарао стратегији 
„поновног“ брендирања Балкана, након историјске назадности и поли-
тичких катастрофа, а у оквиру маркетинга културне политике Европске 
уније, који су у овом смислу спроводиле западноевропске институције 
културе. На овај начин, Западна Европа желела је да потенцира идеју о 
успостављању слика „новог“ Балкана, регије која ће се од траума „реха-
билитовати“ и након тога ће се приклонити европској заједници.

Поново износећи и (ре)дефинишући стереотипе о Балкану, као и 
осврћући се на временски тренутак када су ове изложбе реализоване, 
западни кустоси придодају, у маркетиншком смислу, оно Друго Европи 
– како би у ствари промовисали саму Западну Европу и њен наводно 
толерантни карактер. Та толеранција балканске другачијости, као сво-
га Другог ја, од стране мултиетничке и мултикултурне Европе треба да 
искаже чињеницу да Европа не само да није одговорна за оно што се у 
далекој и скорашњој прошлости дешавало на Балкану већ свој хегемо-
ни став показује на тај начин „да има право, па чак и обавезу да се меша 
на сваки могући начин у политику и живот Балкана“.14 

Последица маркетинга институционалне политике у светлу брен-
дирања места или регије кроз изложбе, као прављење „производа“ на 
нивоу његовог именовања и значењског уобличавања, јесте перцепција 
тог истог прозвода како од стране оног који „производ“ прави, тако и 
онога који „конзумира“ или производ прихвата. Савремени уметници 
са Балкана, укључени у представљање својих култура у међународним 
оквирима, такође су црпели увиде и стратегије из области која би се, 
осим „промоцијом балканске савремене уметности“, могла још симбо-
лично назвати „интеркултуралном комуникацијом у служби изградње 
националног бренда и дефиниције идентитета“.15 Другим речима, неки 
од уметника знали су да искористе конструкт Балкана у своју корист 
и промоцију балканске савремене уметности ставе у службу својих 
интереса. Уметници, поготово они који су долазили са подручја бив-
ше Југославије, смислено су нагињали интерпретацијама прошлости и 
традиције и то након ових изложби још дуго предочавали у својим ра-
довима, јер им се на западном уметничком тржишту исплатило. После 
много година егзистенцијалне и професионалне изолације, балканска 
савремена „прича“ могла је да допринесе упливу у међународне токове 
уметности, институционалне презентације и тржишне стратегије. 

14 L. Avgita, „The Balkans Does Not Exist“, The Third Text: The Balkans 21, 2007, str. 219.
15 Z. Erić, „Glocalisation, Art Exhibitions and the Balkans“, The Third Text: The Balkans 21, 
2007, str. 210.
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Све балканске изложбе, са западноевропским високим буџетима, 
богатом продукцијом и добро опремљеним излагачким просторима, 
приредиле су релевантне презентације уметничких радова аутора из 
Србије, Босне и Херцеговине, Албаније, Словеније, Хрватске, Бугарске, 
Македоније, Румуније, Грчке, Турске итд. Међутим, у самим изложбама 
наилазило се на неколико радова из којих се видело да су направље-
ни тако да „изгледају“ балкански. Како теоретичар уметности Мишко 
Шуваковић наводи, ти радови нису били „потпуно бесмислени јер су 
заправо говорили и о начину промишљања и одговору самих уметни-
ка на захтеве и контексте који су били постављени пред њих од стране 
западних институција“.16 Према његовим речима, балканске савремене 
изложбе имале су своје добре стране. Западна Европа могла је да дефи-
нише своје ја и самим тим потврди свој хегемони став, а са друге стране, 
оне су допринеле и промоцији уметника и уметности балканске регије. 
Међутим, занимљиво је било посматрати начин на који су се уметници 
сналазили унутар презентацијских модела који су им се нудили, како се 
„маргина сналазила унутар доминантног дискурса европске, односно 
западне уметности, у време када се и маргина и центар толико декон-
струишу да долази до укидања локалних специфичности и у сусрету до-
лази до идентичности и пресликавања“.17 

Борис Буден такође истиче да се уметници радо дају „вређати“ као 
„балкански уметници“ докле год се то што раде може продати као умет-
ност. Буден у свом тексту под називом Јебе луд збуњеног, у којем кри-
тикује Земанову изложбу Крв и мед. Будућност је на Балкану, аутори-
тативно закључује: „Они (уметници) јако добро знају да Балкан није 
назив за заједницу коју повезује заједничка вера или култура којој они 
нужно припадају, нити је то прави назив за уметност коју они произ-
воде. То је пре свега придодат технички термин који треба да назна-
чи под којим условима њихова уметност може да приступи уметнич-
ком тржишту којим доминира Запад“.18 Овакав став Буден износи јер 
сматра да су уметници правили компромисе излажући на Земановој 
изложби, прилагођавајући се тематским одељцима и установљеним 
наративима. Тај чин он дефинише као врсту аутостигматизације или 
самоколонијализације. Парадоксално, на овај начин јавља се осећај 

16 M. Šuvaković, „Serbia as a Symptom of the Balkans: Internationalism & Globalization“ 
21, 2012, unos na: https://eefb.org/perspectives/serbia-as-a-symptom-of-the-balkans-
internationalism-globalization/ 
17 Исто.
18 B. Buden, „Jebe lud zbunjenog“, Zarez 107, 2003, str. 11.
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припадности, јединства и заједништва, који своје могуће основе има у 
идентитетској структури човека са Балкана, која је заснована управо на 
његовом дељивом јаству. Чини се да је балканском идентитету увек био 
потребан фактор са стране као нека референтна тачка. Да ли због свог 
непотпуног идентитета или „недостатка опште структуре“, чини се да 
Балканци увек нагињу некој идентификационој тачки.19  

На основу свега наведеног, можемо да закључимо да конструисани 
означитељ какав је балканска савремена уметност може да се сагледа 
кроз призму културне и институционалне политике Запада као брен-
дирања места или регије. Њена уметничка промоција није сама по себи 
била једини циљ. Како су намере о организовању долазиле споља, пре-
зентација се крије унутар афинитета западних реторика, које су иза го-
вора о толеранцији и симбиози другачијег посредно промовисале свој 
и даље хегемони статус.  

  

19 M. Ćirić, „Konstrukcije Balkana kao Drugog u savremenoj umetničkoj praksi“, Remont 
Art Files 1, 2007/2008, str 21.
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Summary

Una Popović

Establishing the term Balkan contemporary art  
and analysis of this phenomenon

As a geographical and cultural entity, the Balkans became an intriguing 
topic among Western European curators at the beginning of the twenty-first 
century. Three grandiose international exhibitions displayed at the beginning 
of the 2000s, organized in German and Austrian museums under jurisdiction 
of foreign curators – „In Search of the Balkans“, „Blood and Honey. The future 
is in the Balkans“ and „In the ravines of the Balkans. Report“ – tends to pro-
cess the image of the Balkans within a broader metaphor and even phantasm, 
however, relying largely on previously established stereotypes that were asso-
ciated with the Balkan peoples. The above-mentioned three exhibitions in-
cited a symbolic reflection within the framework of Balkan contemporary art 
and in this paper we have interpreted this term from the position of reflecting 
on the cultural policy pursued by the West pointing out what it could mean. 
These art projects also point us to how observing the Balkans as an object, 
within visual art, represents the creation of a new object for a different kind 
of knowledge, but also very applicable at the level of general research of the 
Balkans and reflection and articulation of Balkanism.

Keywords: Balkans, contemporary art, West, exhibitions, Other.
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Музеј у Смедереву:  
студија музеализације  
османског наслеђа

Апстракт: Као што је познато, музеализација није уна-
пред дефинисан универзалан процес, већ динамичан 
процес преноса предмета из примарног у секундарни 
контекст. Он увек подразумева исте активности, међу-
тим, сам процес зависи од предмета музеализације, бу-
дући да различито наслеђе изискује различит третман. 
Археолошко, хришћанско, наслеђе Југославије – свако 
изискује другачији приступ. Но, питање музеализације 
османског наслеђа је знатно комплексније услед дис-
онантности овог наслеђа. Управо из овог разлога оно 
је некима „страно“ и нежељено наслеђе док је другима 
саставни део њихове културе, а питање је утолико ком-
плексније услед регионалног распростирања османске 
културе у Србији. Користећи музеализацију османског 
наслеђа у Музеју у Смедереву као студију случаја, овај рад 
показује целокупну проблематику проучавања музеали-
зације османског наслеђа у Србији.

Кључне речи: музеализација, османско наслеђе, дисо-
нантно наслеђе, нежељена прошлост.

Увод

Опште је познато да наслеђе представља друштвени конструкт1 и да 
оно настаје приписивањем важности стварима из прошлости, било ма-
теријалним предметима, попут споменика културе или нематеријалним 

1 Види: K. Konsa, „Heritage as a Socio-Cultural Construct: Problems of Definition“, Baltic 
Journal of Art History 6, 2013, 127–128.
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идејама, тј. традицијама, попут славе. Због тога што се наслеђе кон-
струише у садашњости приписавањем важности стварима из прошло-
сти, често се појављују проблеми када те ствари потичу из осетљивих 
и проблематичних периода у историји неке државе. Зато и постоји не-
жељено наслеђе,2 које подсећа људе на прошлост коју би често хтели да 
забораве, али које се ипак не може тако лако избрисати из колективног 
сећања – ратови, периоди колонијализма, злочини, „мрачна доба“; од-
носно, било какви проблематични догађаји. 

Због дисонантне природе3 која га одликује, инкорпорирање оваквог 
наслеђа у поставку музеја неретко представља изазов. Наравно, уколико 
уопште и буде инкорпорирано будући да, услед нелагоде коју изазива, 
чест је случај да установа једноставно занемари то наслеђе. Улога музеја 
као установе јесте да прикупља, чува, обради, селектује и презентује 
материјал. Самим тим, сви музејски предмети су селектовани, сачува-
ни и обрађени како би у контексту музеја послужили као документи 
стварности из које су извађени и донети у ову установу.4 Управо због тог 
комплексног процеса дешава се да се проблематично наслеђе „загуби“ 
– или предмети не буду селектовани, те никада и не дођу до музеја или 
буду селектовани, обрађени и каталогизовани, али буду изостављени 
приликом креирања изложби, те никада не дођу до посетилаца. Један 
од примера овакве праксе у Србији нуди управо османско наслеђе.

Османски период и османско наслеђе

Будући да се ради о наслеђу једног нежељеног периода у колектив-
ној свести Србије, османско наслеђе представља нежељено наслеђе. 
Оно подсећа људе на „пет векова турског зулума“, на „страшног Турчина“ 
који угњетава Србе путем харача, данка у крви, па чак и насиља о ком 
сведоче споменици попут Ћеле-куле и бројна народна предања – слика 
која је постала толико учестала у јавном дискурсу да се већ генерацијама  

2 Види: M. Božić–Marojević, (Ne)željeno nasleđe u prostorima pamćenja: Slobodne zone 
bolnih uspomena, Beograd, 2015.
3 Термин „дисонантно наслеђе“ је преузет из музике где се дисонанцом називају 
два тона која се не хармонизују већ стварају напетост. По угледу на то, дисонантно 
наслеђе подразумева оно наслеђе коме различите групе приступају управо различито, 
те оно има различита тумачења и вредности (J. E. Tunbridge et G. J. Ashworth, Disso-
nant heritage: the management of the past as a resource in conflict, Chichester, 1996, 20–33).
4 П. Менш, Ка методологији музеологије, Београд, 2015, 162.



173

Музеј у СМедереву: Студија Музеализације оСМанСког наСлеђа

налази чак и у школским уџбеницима.5 Самим тим, развио се однос пре-
ма „Турчину“ као непријатељу, као и свуда на Балкану, а одупирање ње-
говом утицају и угњетавању постало је једно од упоришта српског наци-
оналног идентитета.6 Нимало изненађујуће, услед таквог односа према 
Османлијама друштво Србије има специфичан однос према османском 
наслеђу које се доживљава као „страно“ и неретко као мање вредно.7 

Такав однос чак не представља никакву новину, будући да се осман-
ски споменици уништавају још од ослобођења Србије. Примера ради, 
Београд је током османског периода био велики урбани центар у коме 
су се налазиле десетине џамија. Међутим, по ослобађању од Османлија 
у 19. веку заједно са другим споменицима попут гробаља порушене су 
све џамије осим две, Батал и Бајракли, док је данас остала само Бајрак-
ли џамија, јер је и друга срушена у међувремену.8 Но, не само да се ос-
манско наслеђе деценијама систематски уништавало, те није очувано 

5 Иако је она готово универзално прихваћена у Србији данас као и све остале, и ова сли-
ка представља тек једну од интерпретација прошлости. У питању је виђење османског 
периода преузето из колективног сећања које почива на виђењу Османлија као неприја-
теља српског идентитета, које је повезано са национализмом, а не виђење преузето из 
историографије. На пример, идентични догађаји се, сасвим очекивано, третирају дру-
гачије у османским изворима. Тако се у Србији харач доживљава као намет хришћани-
ма док га османски извори третирају као начин да се осигура слобода вероисповести. 
Односно, путем њега се гарантовала безбедност припадницима свих вероисповести, 
што је био изузетак у средњовековној и раној модерној Европи – не само да су се све ре-
лигије толерисале већ Османлије нису приморавале људе да пређу у ислам (чак и током 
османског периода хришћани су чинили доминантну демографску групу на Балкану); 
припадници верских заједница имали су право на свој идентитет. Заправо, Османско 
царство је било једно од најлибералнијих држава тог периода када је у питању слобо-
да вероисповести. На пример, султан Бајазит II је отворио врата Османског царства 
јеврејима који су протерани из Шпаније услед инквизиције 1492. године и многима од 
њих је понудио високе положаје услед њиховог познавања европских језика и вештина, 
а упркос томе што нису били муслимани. Слична прича је и са данком у крви, који се у 
јавном сећању третира као намет, киднаповање деце и сл. Међутим, постоје историјски 
извори који недвосмислено показују да су бројни родитељи покушавали да потплате ос-
манске власти да одаберу њихове синове и одведу их у Истанбул, јер би они путем данка 
у крви могли да дођу на високе позиције у државној служби и војсци, те да имају бољи 
живот; један од оних који су то радили био је Мехмед Паша Соколовић, који је редовно 
путем данка у крви доводио своје рођаке у Истанбул, а постоји могућност да је и сам 
био изабран за данак у крви услед мита (види: M. Todorović, „The Problems of Studying 
Ottoman Heritage in Serbia“, Journal of Balkan and Black Sea Studies 6, 2021, 216–219).
6 M. Šuica, „Percepcija Osmanskog carstva u Srbiji“, u: Imaginarni Turčin, ur. B. Jezernik, 
Beograd, 2010, 286–295.
7 За студију случаја о оваквом односу према османском наслеђу у Смедереву види: М. 
Тодоровић, „Перцепција сакралног објекта у Смедеревској тврђави као пример зане-
маривања османског наслеђа“, Mons Aureus 57–58, 2017.
8 Ј. Шаљић, „Како је оживела Барјак-џамија“, Антропологија 19 (3), 2019, 76–77.
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већ се оно данас ретко прикупља када за то постоји прилика, будући 
да у Србији тренутно нема на факултетима, институтима и у музејима 
запослених археолога или историчара уметности специјализованих за 
овај период. Самим тим, чак и када се јави прилика да се материјал са-
купи, рецимо током археолошких ископавања, он се не прикупља и не 
анализира зато што нема истраживача који би се њиме бавили.9

Због овога предмети из османског периода ретко доспевају у му-
зеје. Напослетку, чак ни Народни музеј у Београду, који представља 
најстарију музејску установу у Србији и значајну установу која башти-
ни српску културу, не поседује османско наслеђе, осим пар кованица из 
османског периода – археолошка збирка се завршава позним средњим 
веком док уметничка збирка почиње српским сликарством, графиком 
и цртежима 18. и 19. века.10 Међутим, уколико османско наслеђе доспе 
до неког музеја, онда је питање како ће бити уклопљено у постојећу ко-
лекцију, тј. како ће бити музеализовано,11 те да ли ће бити изложено и у 
ком конктексту – због тога што се често доживљава као „страно“. 

Другост османског наслеђа често онемогућава његово музеализо-
вање и инкорпорирање у поставку услед тога што оно представља хро-
нолошки дисконтинуитет српске културе, својеврстан прекид у развоју, 
што је чак и виђење једног од кустоса Етнографског музеја у Београду 
које је предочила Сири Солие (Siri Sollie) у свом етнографском испити-
вању односа кустоса овог музеја према османском наслеђу.12 Дакле, бу-
дући да се предмети баштине музеализују како би „исказали своје вред-
ности и пренели их онима који имају потребу да у материјалном свету 
који их окружује открију и доживе оне вредности по којима су такви 
предмети документи средине у којој су живели“,13 а османско наслеђе се 
доживљава као страно и нежељено, тешко је уклопити вредности овог 
наслеђа са потребама људи. Међутим, одређени број музеја у Србији 
успео је да пронађе начин да музеализује овакве предмете и да их укло-
пи у своју поставку. Један од тих музеја је и Музеј у Смедереву.

9 M. Todorović, nav. delo, 2021, 214–215.
10 За детаље о збиркама у Народном музеју види: сајт – http://www.narodnimuzej.rs.
11 Човековом одлуком предмет прелази из једне средине (одакле проистиче) у другу 
средину (музеј) како би био документ свог оригиналног контекста.
12 S. Sollie, „The exhibition of the Оttoman heritage – from collective memory to the mu-
seum display“, Glasnik Etnografskog muzeja 76, 2012, 27.
13 I. Maroević, „Razine muzealizacije vezane uz kulturnu baštinu“, Informatica museologica 
36 (3–4), 2005, 44.
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Музеј у Смедереву и музеализација османског наслеђа

По својој природи Музеј у Смедереву је завичајни музеј комплексног 
типа, смештен у адаптираној згради некадашњег хотела, који данас по-
седује археолошку, историјску, нумизматичку, уметничку, етнолошку и 
палеонтолошку збирку, као и збирку савремене уметности.14 Сталну по-
ставку тренутно чине две целине: Смедеревска тврђава – од престонице 
до споменика културе и изложба Гвожђе, грожђе и урбане вибрације. Јас-
но је да је идеја приликом конципирања била да се путем музеализова-
них предмета баштине посетиоцима представе препознатљива обележја 
Смедерева, три „заштитна знака“ града и извори његовог идентитета – 
Смедеревска тврђава, виноградарство/винарство и индустрија.

Поставка о тврђави је отворена 2018. године и представља дорадњу 
претходне поставке из 1972. године, која је била посвећена средњеве-
ковној прошлости тврђаве. За разлику од претходне, аутори нове по-
ставке хтели су да укажу на „њено трајање и у другим раздобљима, улоге 
које је имала, њен утицај на околину и утицај околине на Тврђаву“, како 
наводи Татјана Гачпар, директорка Музеја у Смедереву. Због тога, као 
што име сугерише, поставкa прати целокупну историју Смедеревске 
тврђаве – од њеног подизања и улоге као престонице српске деспото-
вине, преко употребе као војног објекта током целог новог века и раног 
20. века, све до проглашавања Тврђаве за споменик културе крајем Дру-
гог светског рата, обнове, археолошких ископавања и научних истра-
живања до данашњег дана.15 

14 Т. Гачпар, „О смедеревском музеју“, Смедеревски зборниик 1, 2006, 149–150.
15 Т. Гачпар, С. Цветковић и М. Лазић, Смедеревска тврђава – од престонице до 

Слика 1.  
Поставка посвећена  

Смедеревској тврђави  
(аутор: М. Тодоровић)
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Због тога је поставка и реализована тако да прати развој Тврђа-
ве од подизања до данас, који посетилац упознаје помоћу изложених 
музејских предмета као докумената периода из ког потичу, поређаних 
хронолошки уз зид сале док су у засебним витринама одвојеним од овог 
наратива изложенe реплике и оригинални предмети везани за Тврђа-
ву и Смедерево – од средњовековног наоружања и накита пронађеног 
у Тврђави, преко копије Закона о рударству деспота Стефана Лазаре-
вића, који сведочи о привреди у средњем веку, до црквеног звона које 
сведочи о духовном животу у овом средњовековном здању (слика 1). 

Како је османски период значајан период у историји Смедеревске 
тврђаве, будући да је Смедерево било седиште Смедеревског санџака 
од када су Османлије преузеле тврђаву до 1521. године и седиште гарни-
зона од освајања тврђаве до 1876. године, он је такође приказан кроз из-
ложене кованице, металне посуде, керамичке луле, оружје и фрагменте 
надгробних споменика (слика 2).16 Сви ти музејски предмети говоре о 
целокупном свакодневном животу у Тврђави, те су зато и селектовани 
– кованице као сведочанство о привреди, џезве и луле које сведоче о но-
вој култури, оружје попут јатагана, које такође служи као сведочанство 
нове културе, али и као показатељ турбулентности овог периода, затим 
надгробни споменици који служе као документи нове религије. 

споменика културе, Смедерево, 2018.
16 Исто, 50–53.

Слика 2. Османско наслеђе изложено као део поставке (аутор: М. Тодоровић)
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Ради разумевања контекста и повезивања са Тврђавом, овај сегмент 
поставке пропраћен је илустрацијом овог споменика историје и култу-
ре током друге половине 19. века, коју је урадио Феликс Каниц; на њој се 
види џамија које више нема и неколико кућа (слика 3).17 Међутим, јасно 
је пак да су поменути предмети увршћени искључиво због тога што је 
поставка конципирана тако да говори о целокупној историји Смедерев-
ске тврђаве, те да други музеји не могу на исти начин музеализовати 
османско наслеђе.18 

Због његове нежељености, дисонантности и регионалне распро-
страњености не може сваки музеј приступити османском наслеђу на 
овакав начин. Напослетку, завичајни музеј у Смедереву и неком граду 
у Војводини не могу имати исти приступ османском наслеђу, будући да 
је Смедерево вековима било део Османског царства док Војводина није 
била под османском влашћу толико дуго.19 Самим тим, завичајни музеј у 

17 Л. Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Смедерево, 1980, 325.
18 Осим у поменутој поставци, неколико османских надгробних споменика налази се 
у лапидаријуму Музеја (слика 4). Међутим, све музеалије које се чувају у њему, попут 
надгробних споменика од римског до османског периода, делова опеке и водовода, 
средњовековног чамца и других, изложене су без додатних информација о самим пред-
метима, будући да је концепција таква да предмети у лапидаријуму говоре генерално о 
развоју материјалне културе смедеревског краја кроз векове (Т. Гачпар, нав. дело, 150).
19 Као што је познато, делови Војводине су били део Османског царства кроз историју, 
неки дуже, неки краће. На пример, већи део територије Баната спадао је у Темишвар-
ски пашалук, који је постојао од средине 16. века до почетка 18. века, а ту су били и Се-
гедински санџак, који је прекривао већи део Бачке, и Сремски санџак, који се налазио 
на територији Срема током 16. и 17. века (види: О. Zirojević, Srbija pod turskom vlašću 
1450–1804, Beograd, 2009). Међутим, културни утицај Османлија мање је изражен на 

Слика 3. Цртеж унутрашњости Смедеревске тврђаве који је урадио Феликс Каниц  
(аутор: Ф. Каниц)
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Војводини мора имати знатно другачији приступ овом наслеђу. На сли-
чан начин не може имати исти приступ завичајни музеј у Смедереву и 
музеј из Санџака где је оријентални/османски утицај на локалну култу-
ру био далеко већи, те је османско наслеђе круцијални део разумевања 
локалне културе. Због тога Музеј „Рас” у Новом Пазару поседује знатно 
већу колекцију из османског периода, чак и засебну оријенталну збир-
ку20 док се такви предмети у Музеју у Смедереву чувају у историјској 
збирци21 и нумизматичкој22 у случају кованица.

Ка разумевању музеализације османског наслеђа

Проблем у проучавању музеализације генерално је то што она није 
унапред дефинисан процес. Музеализација увек подразумева исту 
радњу, попут производње сведочанствености, али ипак зависи од пред-
мета музеализације. Самим тим, није исти процес музеализације по-

овим територијама него на другим које су биле део Османског царства далеко дуже, 
попут територије јужне Србије.
20 Види: сајт музеја – https://muzejnp.rs/odeljenja-i-zbirke/orijentalna-zbirka.
21 Види: сајт музеја – https://www.mus.org.rs/zbirke-muzeja/istorija.
22 Види: сајт музеја – https://www.mus.org.rs/zbirke-muzeja/numizmatika.

Слика 4. Османски надгробни споменици изложени у лапидаријуму Музеја у Смедереву 
(аутор: М. Тодоровић)
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менутог османског наслеђа и нпр. хришћанског наслеђа,23 које је опет 
другачије од археолошког наслеђа итд. Међутим, проблем са осман-
ским наслеђем јесте то што оно услед своје природе не може имати исти 
третман од музеја до музеја, услед његове специфичне дисонатности и 
различитог третмана у локалним културама; музеализација османског 
наслеђа у Музеју у Смедереву није и не може бити иста као у музејима 
у другим регионима. Због тога ова студија представља студију случаја, 
коју је могуће урадити и у другим музејима који поседују музејске пред-
мете из османског периода. Само проучавање музеализације османског 
наслеђа као процеса генерално је пак немогуће урадити – немогуће је 
урадити једну такву „општу“ студију будући да се сам процес мора по-
сматрати унутар његовог специфичног локалног (културног) контекста.

  

23 Види: S. Martinović, „O muzealizaciji hrišćanskog nasleđa u Srbiji“, u: 70 godina muzeo-
logije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (Zbornik saopštenja sa V godišnje konferencije 
muzeologije i heritologije), ur. M. Božić Marojević, 70–75.
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Summary

Miloš D. Todorović 

Museum in Smederevo: A study of the musealization  
of Ottoman heritage

While a significant number of museums in Serbia don’t posses any mu-
sealia from the Ottoman period, the Museum in Smederevo has several 
and some of them are even on display as parts of the permanent exhibi-
tion – Smederevo Fortress: from Capital to Cultural Monument. As the 
name suggests, the exhibition deals with the Smederevo Fortress, and so 
the items in question serve as documents of the Ottoman period of the 
Fortress; coins as documents of trade, cezves and pipes as documents of 
the new culture Ottomans brought with them, tombstones as documents 
of the new religion etc. However, the items are on display precisely be-
cause the exhibition deals with the Smederevo Fortress and so they were 
selected to serve as documents of everyday life during the Ottoman pe-
riod, which is an integral part of the Fortress’s history. Other museums 
cannot have the same approach to the musealisation of Ottoman heritage 
due to its dissonant nature and the regional dispersal of Ottoman culture. 
For instance, the Museum in Smederevo is devoted to local culture and 
history, but such a museum in Vojvodina cannot have the same approach 
to Ottoman heritage since Vojvodina was not part of the Ottoman Empire 
for centuries like Smederevo was. Similarly, such a museum in Sandžak 
also cannot have the same approach because Ottoman/oriental influence 
on this region’s culture was far greater and so Ottoman heritage is far 
more important. 

Regarding its dissonance, like we have stated, Ottoman heritage 
is an integral part of local culture for some, such as the inhabitants of 
Sandžak, while for others it is unwanted heritage as it reminds them of 
the „500 Years of Turkish Yoke“; not to mention that Serbian national 
identity is based on an antagonistic relationship with the Ottomans and 
so this heritage is often interpreted as „foreign“ to many. Studying mu-
sealisation generally is difficult since this process depends on the herit-
age in question, but studying the musealisation of Ottoman heritage is 
even more difficult since the researcher always needs to deal with this  
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process in a local cultural context due to the nature of Ottoman heritage.  
Because of that, one cannot draw conclusions about the musealisation 
of Ottoman heritage as a whole, since it differs quite a bit from region to 
region.

Keywords: musealisation, Ottoman heritage, dissonant heritage, un-
wanted past.
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Руска уметност у смедеревском 
музеју: конзервација и 
рестаурација слика и икона (1)

Апстракт: У оквиру пројекта Руска уметност у смеде-
ревском музеју: конзервација и рестаурација слика и ико-
на, који je Музеј у Смедереву реализовао кроз три фазе, у 
временском периоду од 2019. до краја 2021. године, под по-
кровитељством Министарства културе и информисања 
Републике Србије, на Конкурсу за финансирање пројека-
та из области музејског наслеђа, конзерваторско-рестау-
раторском третману било је изложено укупно шеснаест 
уметничких дела. Девет дела је завршено, док се осталих 
седам налази у завршној фази рада, те ће о њима усле-
дити извештај у наредном броју Смедеревског зборника. 
Због степена оштећења већи број дела није никада био 
излаган нити публикован. Слике и иконе руских аутора 
представљају посебну целину у Уметничкој збирци Му-
зеја у Смедереву и оне ће, након завршетка свих радова, 
бити представљене у оквиру изложбене и издавачке де-
латности смедеревског музеја у 2022. години. У овој умет-
ничкој целини се налазе слике Димитрија Васиљевича 
Вележева, Василија Резникова, Бориса Шаповалова, А. 
Рославеца, Никите Тарасјевича, Николаја Мајендорфа, 
Ивана Дикија и иконе анонимних руских иконописаца 
које су датоване од краја 17. до средине 20. века.

Кључне речи: руска уметност, иконе, Вележев, Резников, 
Шаповалов, Тарасјевич, Рославец, Мајендорф, Дикиј, 
конзервација, рестаурација.

УДК  75.04.025.3/.4
75.071.1(=161.1)(497.11)

069.51:75(497.11)
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У Уметничкој збирци смедеревског музеја као посебна целина могу 
се издвојити слике и иконе руских аутора, које су путем поклона, отку-
па и конфискације имовине после Другог светског рата постале део му-
зејског фонда, у временском периоду од оснивања музеја 1950. године 
до данашњих дана. Пројектом Руска уметност у смедеревском музеју: 
конзервација и рестаурација слика и икона, који је реализован кроз три 
фазе, у трајању од 2019. до краја 2021. године, финансиран средствима 
Министарства културе и информисања Републике Србије, на Конкурсу 
за финансирање пројеката из области музејског наслеђа, конзерватор-
ско-рестаураторским третманом било је обухваћено укупно шеснаест 
предмета, од којих је девет предмета завршено, а седам се налази у зав-
ршном процесу рада. Осим слика и икона, конзерваторско-рестаура-
торском третману били су изложени и аутентични дрвени украсни ра-
мови одређених уметничких дела. Циљ овог вишегодишњег пројекта 
био је да се дела руских сликара и иконописаца сачувају од даљег пропа-
дања и врате у функцију изложбеног предмета. Издвајањем ових дела у 
засебну целину омогућавамо њихово сагледавање и тумачење у контек-
сту руско-српских уметничких веза кроз време, омогућавајући стручној 
и најширој јавности увид у овај сегмент музејске Уметничке збирке.

 Аутор пројекта је др Снежана Цветковић, музејски саветник, кустос 
Уметничке збирке Музеја у Смедереву, док су конзерваторско-рестаура-
торске радове извели мр Вања Јовановић, виши конзерватор-рестаура-
тор, и Жељко Симићевић, конзерватор-техничар. 

У Уметничкој збирци - ликовна уметност Музеја у Смедереву, нала-
зи се укупно пет дела руског уметника Димитрија Василијевича Веле-
жева (1841–1867)1 која заједно чине јединствену целину његових радова. 
Уметничка дела Вележева су настала у духу академског реализма. То-
ком рата између Русије и Турске, у тадашњим губернијама Туркестан и 
Таџикистан 1865/66. године, овај уметник је био ратни сликар у пратњи 
руског генерала Михаила Григоријевича Черњајева. Градове Хоџент и 
Ташкент сликао је педантно, аналитички, готово филигрански прециз-
но. Са друге стране, његова сликарска палета је деликатна, мека, баршу-
наста – он њоме успева да оживи дух Оријента, ваздух и светлост спец-
ифичног географског поднебља, становнике града, атмосферу пијаце и 
дворишта џамије у Ташкенту, тврђаву и пејзаже Хоџента. 

Даља историја ових слика била је врло неочекивана. Наиме, рођака 

1 Welecheff ou Welesheff (Dimitri Wassiliewitc), u: E. Benezit, Dictionnaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs, France, 1955, 704.
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генерала Черњајева, која је дошла у Србију након Октобарске револу-
ције 1917. године, у свом пртљагу је носила и наведена дела Вележева.2 
За време Другог светског рата, у јануару 1944. године, посредовањем ру-
ског сликара Бориса Литвинова слике Вележева су за тридесет хиљада 
динара продате у Смедереву Изванредном Комесаријату за обнову гра-
да, за потребе опремања будућег Музеја града Смедерева.3 Како је осни-
вање музеја било тек у реализацији, слике су се чувале у просторијама 
Градске књижнице.4 Оснивањем Музеја у Смедереву 1950. године, наве-
дена дела ушла су у састав Уметничке збирке – ликовна уметност.5

Иако велике уметничке вредности и чињенице да иза њиховог ауто-
ра није остао велики опус, као и веома специфичном „путовању слика“ 
од настанка до уласка у музејску збирку, ова дела нису никада била из-
лагана нити публикована због великог оштећења на сликаним подло-
гама и на њиховим украсним рамовима. Да би излагање и репродуко-
вање наведених дела било омогућено, било је неопходно да се изврши 
конзерваторско-рестаураторски третман – како уметничких дела, тако 
и њихових аутентичних дрвених рамова.

У првој фази пројекта кроз конзерваторско-рестаураторски третман 
прошле су три слике и њихови аутентични украсни рамови. Слике из 
прве фазе пројекта рађене су уљаним бојама на платну, са представама 
мотива градова Хоџент и Ташкент из 1866. године. 

У другој фази пројекта завршени су радови Димитрија Василијевича 
Вележева, сликани техником гваша и њихови веома оштећени украсни 
рамови, са мотивима из Ташкента.

Другом фазом пројекта су, осим гвашева Вележева, конзерватор-
ско-рестаураторском третману биле изложене слика Римски бунар у 
Смедереву Василија Резникова, слика Жетва, инвентарисана као дело 
непознатог руског уметника и две иконе из 19. века са представама  
Светог Јована Златоустог и Светог Николе.

Василије Резников (Вороњеж, Русија, 1897 – Аделејд, Аустралија, 

2 Инвентарна књига Музеја у Смедереву – ликовна уметност.
3 ИАСд, Ф3 – Изванредни Комесаријат, К-103, 1944.
4 Н. Јовановић, Смедерево је било добро обновљено, Смедерево, 2011, 131; Н. Јовано-
вић, Светозар Спасојевић, професор Гимназије и управник Градске књижнице, Сме-
дерево, 2006, 76; М. П. Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године, Смедерево, 
2021, 176–177.
5  Инвентарна књига Музеја у Смедереву – ликовна уметност.



190

Снежана А. Цветковић и Вања С. Јовановић

1991)6 оставио је значајан печат у ликовној култури Смедерева између 
светских ратова.7 Први пут су његове слике са мотивом Смедеревског 
града биле изложене у сали новоизграђеног Општинског дома 1927. 
године.8 Три године касније, поводом обележавања јубилеја петстого-
дишњице зидања Смедеревског града, такође у сали Општинског дома, 
била је отворена његова самостална изложба слика, на којој су домини-
рали мотиви Смедеревског града, као и на претходној изложби.9 Данас 
се у Уметничкој збирци – ликовна уметност чувају његове четири слике 
са ведутама смедеревског средњовековног и мотивима ондашњег мо-
дерног града. У музејску збирку његове слике су доспеле путем поклона 
и откупа и биле су излагане на више различитих тематских ликовних 
изложби.10 

Слику Жетва непознатог аутора, према подацима који су забележе-
ни у Инвентарној књизи смедеревског музеја, купила је Војка Пироћа-
нац, професорка и директорка Гимназије у Смедереву, на предратној 
изложби руског сликара чијег се имена касније није сећала. Од ње је 
слику купио Савез просветних друштава у Смедереву да би је након свог 
гашења поклонио музеју 1975. године.11 Дело је први пут било изложено 
на овогодишњој светосавској виртуелној изложби Музеју на дар: избор 
дела из Уметничке збирке Музеја у Смедереву, којa сe може погледати 
на сајту Музеја у Смедереву.12 Сликана је у духу реализма чији су носи-
оци били представници снажног и популарног стила передвижњика у 
руској уметности последњих деценија 19. века.

Икону Светог Јована Златоустог насликао је средином 19. века не-
познати руски уметник за светогорски манастир посвећен овом свети-

6 https://artrz.ru/ (приступљено: 9. 11. 2021)
7 С. Цветковић, „Милан Јовановић Стоимировић и уметност у Смедереву између два 
светска рата“, Смедеревски крај 1918–1941, Смедерево, 2017, 294–295; С. Цветковић, Сме-
дерево: град и људи у уметности 20. века, Смедерево, 2018. 
8 А. Ст., „Смедеревски град на платну – са изложбе једног руског сликара у Смедере-
ву“, Време, Београд, децембар 1927.
9 Аноним, „Г. В. Резников у Смедереву“, Политика, Београд, 5. 10. 1930, 13. 
10 М. Максимовић, Из збирке слика Музеја у Смедереву, Смедерево, 1976; С. Цветковић, 
Смедерево и Смедеревци у ликовној уметности, избор из збирке ликовне уметности 
Музеја у Смедереву, Смедерево, 2001; С. Цветковић, Слике са Дунава, Смедерево, 2005; 
С. Цветковић, Смедерево: град и људи у уметности 20. века, Смедерево, 2018. 
11 Инвентарна књига Музеја у Смедереву – ликовна уметност.
12 https://www.mus.org.rs/
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тељу. Уз благослов манастирског братства, икона је дарована Смедерев-
цу Владимиру Љотићу (1845–1912), конзулу Србије у Солуну у периодима 
између 1890–1894. и 1904–1909. године.13 Икона је до краја Другог свет-
ског рата била чувана у његовој породичној кући у Смедереву, након 
чега је бригу о њој преузео Витомир Петровић, чувар Расадника и кон-
фисковане куће и имања породице Љотић.14 Свети Јован Златоусти је 
за Уметничку збирку Музеја у Смедереву откупљен у јуну 1976. године.15 
Икона је била у веома лошем стању, са бројним физичким оштећењима, 
тако да није била излагана нити публикована. 

На лицу иконе налази се сигнатура светитеља: св. Іоаннъ Ꙁлатоустъ, а на 
полеђини је посветни натпис игумана Кирила, који је уједно управљао 
и манастиром Дечани: 

Его Превосходительству Владимиру Господину Летичъ въ Даръ и Благословене 
отъ Настоѧтелѧ обители Св. Іоанна Ꙁлатоустаго и Игумена Вьсоко-Дечанскѧ лаврь 
Іеросхимонаха Кирилла съ братею.

Икона Светог Николе Чудотворца у музејски фонд ушла је са кон-
фискованом оставштином Милана Јовановића Стојимировића.16 Због 
степена оштећености није била излагана, а публикована је у каталогу 
оставштине Милана Јовановића Стојимировића.17 

На лицу иконе Светог Николе Чудотворца налази се натпис: Обраꙁъ 
стаго Николь чюд. Лево од Светог Николе је представа Исуса Христоса са 
натписом: с хс, а са леве стране су стојеће фигуре анђела чувара: агл хранн., 
Свештеномученика Климента: с. смуч. Климентъ, и Свете царице Јелене: 
ста елена. Са десне стране Светог Николе је представа Пресвете Богоро-
дице са натписом: мр ѳꙋ. Дужином десне стране иконе су представље-
не стојеће фигуре мученика, Гурија: мч  гурие, Авива: мч  авив и Самона:  
мч  симонъ.18   

13 Н. Јовановић, Политички венац града Смедерева, Смедерево 2002, 83–84.
14 Инвентарна књига Музеја у Смедереву – иконе.
15 Инвентарна књига Музеја у Смедереву – иконе.
16 С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком 
одељењу Музеја у Смедереву, Смедерево, 2010.
17 С. Цветковић, Оставштина Милана Јовановића Стојимировића у Уметничком 
одељењу Музеја у Смедереву, 141.
18 Изражавам захвалност Лазару Љубићу на помоћи у атрибуцији представљених 
светитеља и ишчитавању натписа на иконама.
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Трећом фазом пројекта обухваћене су три преостале слике Васи-
лија Резникова из музејског фонда, затим два акварела А. Рославеца, 
са представом Смедеревског града, Портрет Бранислава Нушића сли-
кара Никите Тарасјевича и реплика Портрета Карађорђа Петровића 
Бориса Шаповалова, према портрету Карађорђа Петровића, сликара 
Николе Апостоловића.19

Извештај о конзервацији и рестаурацији предмета  
Музеја у Смедереву у првој фази пројекта

Приликом снимања стања слика, које је обављено током јануара 
2019. године, констатовано је веома озбиљно стање свих структурних 
слојева слика аутора Димитрија Василијевича Вележева (1841–1867) и 
њихових украсних рамова. Из Музеја у Смедереву преузете су три слике 
на којима је у току 2019. године завршен конзерваторски третман, и на 
сликама и на украсним рамовима. 

Третман је био прилагођен карактеристикама материјала који чини 
саставни део слика и украсних рамова, као и њиховом нивоу очувано-
сти, а одвијао се у складу са мерама техничке заштите које су добијене 
од Народног музеја у Београду.

Слике аутора Димитрија Василијевича Вележева које су биле обух-
ваћене третманом током 2019. године су следеће: 

1. Град Хоџент у Туркестану, 1866, уље на платну / каширано на кар-
тон, 27 x 41 цм сигн. д. д.: ХОДЖЕНТЬ, ИУ-Л-16;

2. Пејзаж тврђаве, 1866, уље на платну / каширано на картон, 27 x 40 
цм, сигн. д. д.: Кръп. НАΥ, ИУ-Л-15;

3. Базар у Ташкенту, 1866, уље на платну / каширано на картон, 22 x 
34 цм, сигн.д.д.: БАЗАРЬ ТАШКЕНТЬ, ИУ-Л-14 

Најкомплекснију конзерваторску проблематику имала је слика Град 
Хоџент у Туркестану (слика 1 и слика 2); картон је био раслојен по угло-
вима и ивицама слике (слика 3), каширано платно је било одвојено од 
картонског носиоца, при чему су настала бројна потклобучења, бојени 

19 Л. Павловић, Портрет Карађорђа као фрајкорца, Неки споменици културе-осврти 
и запажања, I, Смедерево 1962, 10-14; С. Цветковић, Наведено дело, 63.
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слој је био подљуспан, а евидентирани су и бројни ретуши, изведени у 
току неке претходне конзерваторске интервенције. Детаљним прегле-
дом слике под ултраљубичастим осветљењем јасно су утврђене пози-
ције ретушираних места, али је том приликом потврђена претпоставка 
изнета током прегледа слике визуелном методом – оштећења нису по-
пуњавана новом основом пре извођења ретуша, већ је боја директно 
нанесена на платно (слика 4). Ово је далеко од савременог приступа 
реконструкцији оштећених места на сликама, што говори о непрофе-
сионално изведеном ретушу. На основу свих наведених проблема, на 
овој слици направљен је план конзервације и започео је третман који се 
одвијао у више фаза.

Конзерваторско-рестаураторски третман је обухватио следеће  
слојеве слике: 

а) Носилац
– Консолидација
Раслојени слојеви картонског носиоца су слепљени концентрова-

ним туткалним раствором. Након овог поступка су листови картона 
фиксирани помоћу стега (слика 5).

– Чишћење
Полеђина слике је усисана конзерваторским усисивачем.

б) Бојени слој 
– Фиксирање
Локално фиксирање бојеног слоја је изведено 7% раствором тутка-

ла у води. Санирање потклобучења између платна и картона изведено 
је инјектирањем концентрованог туткалног раствора у међупросторе, 
након чега су на тим местима постављена оптерећења.

– Чишћење 
Површинско чишћење бојеног слоја је изведено 2% раствором триа-

монијум цитрата у дестилованој води. Раствор Vulpex-а, различите кон-
центрације зависно од дебљине слоја, употребљен је за стањивање пожу-
телог оксидисалог лака (слика 6 и слика 7). За уклањање старих ретуша и 
мрља различитог порекла коришћен је гел за чишћење (слика 8). 

– Постављање нове основе
Нова акрилна основа је постављена на сва оштећена места и  

обрађена је хируршким скалпелом (слика 9). 
– Реконструкција површина са новом основом
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Ретуш је изведен акварел бојама (Schmincke, у коцкицама) (слика 
10). Финални ретуш је урађен преко слоја ретуш-лака, професионалним 
бојама за ретуш (Gamblin, у коцкицама).

– Лакирање
Површина слике је лакирана сатен-лаком (Lefranc&Bourgeois, у 

спреју).

в) Украсни рам 
– Након скидање лајсни украсног рама летве носећег рама очишћене 

су раствором етанола у води (3:1). 
– Чишћење је изведено 3% раствором триамонијум цитрата у дести-

лованој води.
– Фиксирање украсних лајсни у угловима изведено је коришћењем 

лепка на бази поливинил ацетата, након чега су углови стегнути сто-
ларским стегама.

– Реконструкција недостајућих делова је изведена моделарским гип-
сом који је након сушења обрађен скалпелима и шмиргл-папиром раз-
личите гранулације.

– Оштећења на лајснама попуњена су акрилним гитом за дрво.
– Ретуширање оштећеног слоја шлаг метала изведено је пигменти-

ма, а као везиво је коришћена гумиарабика.
– Патинирање је урађено битуменском патином раствореном у white 

spirit-у.

Завршно стање лица и полеђине слике, заједно са украсним рамом, 
након комплетно завршеног конзерваторско-рестаураторског третма-
на, приказано је на слици 11 и слици 12.
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1. Град Хоџент у Туркестану,  
затечено стање лица слике

3. Град Хоџент у Туркестан,  
раслојавање носиоца

5. Град Хоџент у Туркестану,  
санирање раслојених слојева носиоца

2. Град Хоџент у Туркестану,  
затечено стање полеђине

4. Град Хоџент у Туркестану, неадекватан 
стари ретуш изведен директно на платну

6. Град Хоџент у Туркестану, 
 у току чишћења, детаљ
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7. Град Хоџент у Туркестану,  
у току чишћења

9.Град Хоџент у Туркестану,  
наношење нове основе на оштећења

11. Град Хоџент у Туркестану,  
завршно стање лица слике

8. Град Хоџент у Туркестану,  
у току уклањања старих ретуша

10. Град Хоџент у Туркестану,  
у току извођења ретуша

12. Град Хоџент у Туркестану,  
завршно стање полеђине слике
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Извештај о конзервацији и рестаурацији предмета  
Музеја у Смедереву у другој фази пројекта

Приликом снимања стања преосталих слика и икона руских аутора 
из колекције Музеја у Смедереву током јануара 2020. године констато-
вано је веома озбиљно стање свих структурних слојева слика и њихових 
украсних рамова. 

Слике и иконе које су биле обухваћене третманом током 2020. годи-
не су следеће: 

1. Димитрије Вележев, Двориште богаташа у Ташкенту, 1866, аква-
рел/гваш на картону, 22 х 33 цм, украсни рам: 52 х 63 цм, ИУ-Л-140;

2. Димитрије Вележев, Унутрашњост дворишта џамије у Ташкен-
ту, 1866, акварел/гваш на картону; 22 x 33 цм, украсни рам: 52 х 63 цм, 
ИУ-Л-141;

3. Непознати иконописац, Свети Никола, 18/19. век, темпера на 
дрвету, 35,5 x 30,5 цм, ИУ-И-51;

4. Непознати иконописац, Свети Јован Златоусти, средина 19. века, 
уље на платну, каширано на даску, 36 x 27 x 2,5 цм, ИУ-И-106;

5. Василије Резников, Римски бунар у Смедереву, око 1920. године, 
уље на картону; 49,5 х 32 цм, ИУ-Л-20;

6. Непознати аутор (Василије Резников?), Жетва, око 1945, уље на 
платну, 80 х 65 цм, ИУ-Л-107.

Посебан степен угрожености уочен је код икона на дрвету. У случају 
иконе Свети Никола бојени слој је био осетљив и на додир. (слика 13) 
У овој фази пројекта из Музеја у Смедереву преузето је шест предмета, 
међу којима су биле и две иконе на дрвету, обе веома оштећене. Више-
месечни конзерваторско-рестаураторски третман на њима завршен је 
током 2020. године.20

Комплетан третман на свим делима је био прилагођен карактери-
стикама материјала који чине саставни део слика, икона и украсних ра-
мова, као и њиховом нивоу очуваности, а одвијао се у складу са мерама 

20 Због јако лошег стања иконе у којем је била пре третмана, као и због потенцијал-
ног поновног одвајања неких делова бојеног слоја, пре свега у контакту са влажним 
ваздухом, за ову икону је направљена дрвена кутија. Ипак, препоручује се да се стање 
иконе прати и контролише најмање два пута годишње. Излагање и одлагање иконе је 
у хоризонталном положају.
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техничке заштите добијеним од Народног музеја у Београду. После ви-
зуелног посматрања слика под косим светлом, прегледом макро-сни-
мака, као и посматрањем бојеног слоја под лупом и микроскопом, по 
процени конзерватора било је неопходно извршити додатне анализе. 
Пре почетка конзервације, на сликама под редним бројем 3, 4, 5, 6 (спи-
сак је дат на почетку извештаја о другој фази пројекта), због очигледних 
претходних конзерваторских интервенција извршено је испитивање 
снимањем UV флуоресценције – како би се што боље лоцирали стари 
ретуши и преслици. Ретуширана места су се на сликама јасно уочавала 
као нешто тамније зоне. На горе наведеним сликама извршено је ис-
питивање снимањем UV флуоресценције, као и IC рефлектографија. 
(слика 14 и 15) UV флуоресценција је показала неуједначеност слоја за-
штитног лака на слици Жетва, као и постојање претходних конзерва-
торских интервенција на свим анализираним сликама. На снимцима 
инфрацрвене рефлектографије били су много видљивији детаљи у там-
ним деловима слика, што је омогућило боље сагледавање начина сли-
кања сваког од аутора.

Занимљив је процес кроз који је прошла слика Римски бунар јер су 
на основу мултиспектралних анализа откривене претходне конзерва-
торске интервенције а за санирање једног оштећења – процепа у облику 
слова Т, коришћена је штампана новинска хартија. Затечено и завршно 
стање слика приказано је на сликама  (слика 16 и 17) 

Слике Димитрија Василијевича Вележева изведене гваш техником 
на картону имали су другачију преблематику јер се радило о веома 
осетљивој боји на све врсте растварача. Иако је обим интервенција био 
мањи, и сводио се на уклањање површинске нечистоће меком гумицом 
у праху, резултат је био изузетан, посебно када су слике Двориште бо-
гаташа у Ташкенту и Унутрашњост дворишта џамије у Ташкенту 
урамљене у рестауриране украсне лајсне (слика 18, 19, 20, 21) 

Као велики изазов за конзерватора показала се икона Светог Јована 
Златоустог, која је претрпела и највећу трансформацију у односу на 
затечено стање. Због тога је управо ова икона одабрана да буде детаљ-
но презентована у овом раду (слика 22, слика 23, слика 24 и слика 25). 
Успешно завршен третман крајем 2020. године подразумевао је и актив-
но укључивање мера превентивне конзервације како би се гарантовало 
стабилно стање ове иконе и у будућности.21

21 Због лошег стања иконе у којем је била пре третмана, као и због потенцијалног 
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Конзерваторско-рестаураторски третман је обухватио следеће слоје-
ве слике: 

а) Носилац
– Чишћење
Полеђина иконе је најпре усисана конзерваторским усисивачем, а 

затим је очишћена комбинацијом алкохола и воде.
– Убацивање дрвених инсерата
Пре санирања оштећења на дрвеном носиоцу (страна ка лицу иконе), 

а како би се остварила квалитетна веза са основом којом ће се попунити 
та оштећења, она су очишћења од прашине и трулежи. У расцепљења 
и оштећења дрвеног носиоца убачени су дрвени инсерти, од парчади 
липовог дрвета (слика 26 и слика 27). Фиксирање дрвених инсерата је 
изведено коришћењем лепка на бази поливинил ацетата, након чега су 
они стегнути столарским стегама да би се осигурало добро слепљивање 
новог и старог дрвета. Фиксирани инсерти су потом обрађени длетима 
и шмиргл-папиром како би били у нивоу оригиналне даске. Пре на-
ношења следећих слојева инсерти новог дрвета су тонирани воденим 
бајцем, за тон светлијим од боје оригиналног дрвета.

б) Бојени слој 
– Фиксирање
Локално фиксирање бојеног слоја изведено је 7% раствором туткала 

у води и постављањем јапан папира. Овај поступак је посебно прециз-
но урађен око великог оштећења у горњем десном углу, јер је основа 
са бојеним слојем била потпуно одвојена од дрвеног носиоца. Након 
сушења фиксирана места су пеглана конзерваторском пеглицом. У слу-
чајевима када је провером утврђено да постоје простори између основе 
и дрвеног носиоца, у те просторе је инјектирањем убризгаван јак тут-
кални лепак и постављано је оптерећење (слика 28). 

– Чишћење
Површинско чишћење бојеног слоја је изведено 3% раствором триа-

монијум цитрата у дестилованој води. Раствор Vulpex-а различите кон-
центрације, зависно од резултата теста растворљивости бојеног слоја, 
употребљен је за наставак процеса чишћења. Мрље различитог порек-
ла су уклоњене гелом за чишћење, локалним деловањем и само до оне 
мере која неће угрозити стабилност оригиналног бојеног слоја. 

поновног одвајања неких делова бојеног слоја, пре свега у контакту са влажним вазду-
хом, за ову икону је направљена дрвена кутија. Ипак, препоручује се да се стање иконе 
прати и контролише најмање једном годишње.
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– Постављање нове основе
Након што су све ивице оштећења саниране, приступило се по-

стављању „арматуре“ од газе како би се поновио начин на који су грађе-
ни слојеви ове иконе. Да би се направила разлика између новог и ори-
гиналног материјала, коришћена је газа уместо ланеног платна (платно 
је било видљиво на свим оштећењима, посебно на угловима и ивицама 
иконе) (слика 29 и слика 30). Нова акрилна основа је постављена на сва 
оштећена места и обрађена је хируршким скалпелом како би се довела у 
ниво околног бојеног слоја и припремила за извођење ретуша (слика 31).

– Реконструкција површина са новом основом
Ретуш је изведен акварел бојама (Schmincke, у коцкицама). Финални 

ретуш је урађен преко слоја ретуш-лака, пигментима и медијумом за 
ретуш (ретуш лак, терпентин и изопропил алкохол) (слика 32 и слика 
33). У оба типа ретуша примењена је тратеђо техника.22

– Чишћење полеђине иконе
Након изведених проба чишћења уклањање нечистоћа са полеђине 

изведено је раствором алкохола и воде у односу 1:1 (слика 34).

У жељи да се прикаже и третман неке од слика које су изведене на 
платну, одабрана је слика Жетва, рад непознатог руског уметника, на-
стала око 1945. године (35 и слика 36). Раскошан колорит и експресиван 
нанос боје дошао је до изражаја тек након уклањања слојева нечистоће 
и старих ретуша.

Конзерваторско-рестаураторски третман је обухватио следеће слоје-
ве слике: 

а) Носилац 
Будући да је оригинално платно у току неке претходне конзерва-

торске интервенције подлепљено новим платном, није било потребе 
за било каквим новим третманом, осим усисавања полеђине конзерва-
торским усисивачем.

б) Бојени слој
– Чишћење
Површинско чишћење бојеног слоја изведено је 2% раствором триа-

монијум цитрата у дестилованој води (слика 37). Мрље различитог по-

22 Tratteggio – техника ретуширања је у целом свету призната као професионална и 
користи се у многим музејима, јер задовољава принцип читљивости интервенције, а 
не омета сагледавање дела.
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рекла су уклоњене гелом за чишћење. У случајевима где су слојеви старих 
ретуша били тврдокорни, гел је нанесен локално (слика 38) и остављан 
је да делује до 10 минута, након чега је размекшани слој уклањан хирурш-
ким скалпелом (слика 39). Посебно се водило рачуна о старим ретушима, 
који су прелазили ивице оштећења како се приликом њиховог уклањања 
не би угрозила стабилност оригиналног бојеног слоја.

– Постављање нове основе
Нова акрилна основа је постављена на сва оштећена места (слика 40) 

и обрађена је хируршким скалпелом (слика 41) како би се довела у ниво 
околног бојеног слоја и припремила за извођење ретуша.

– Реконструкција површина са новом основом
Ретуш је изведен акварел бојама (Schmincke, у коцкицама). Финални 

ретуш је урађен преко слоја ретуш лака, професионалним бојама за ре-
туш (Gamblin, у коцкицама).

– Лакирање
Површина слике је лакирана сатен-лаком (Lefranc&Bourgeois, у спреју).

в) Украсни рам 
– У договору са кустосом урађен је нови украсни рам (слика 42 и слика 43).

У трећој, завршној фази пројекта, током јануара 2021. године, прегле-
дано је још седам дела руских аутора и, према мерама техничке заштите 
Народног музеја у Београду, на њима су у току конзерваторско-рестау-
раторски радови, о чему ћемо у наредном броју Смедеревског зборника 
објавити извештај. У овом извештају ће бити објављени и конзерватор-
ско-рестаураторски радови на иконама руских иконописаца, који су 
финансирани буџетским средствима Града Смедерева за 2021. годину.23 

23 Реализација треће фазе пројекта „Руска уметност у смедеревском музеју: конзерва-
ција и рестаурација слика и икона“ завршава се 15. децембра 2021. године. 

13. Свети Никола,  
Раслојавање свих слојева иконе
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14. Жетва, фотографија UV индуковане 
флуоресценције

16. Римски бунар - затечено стање  
лица слике

18. Двориште богаташа у Ташкенту - 
затечено стање лица слике

20. Унутрашњост дворишта џамије  
у Ташкенту - затечено стање лица слике, детаљ

15. Римски бунар, IR фотографија

17. Римски бунар - завршно  
стање лица слике

19. Двориште богаташа у Ташкенту - 
завршно стање лица слике
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25.Свети Јован Златоусти,  
затечено полеђине иконе, детаљ

23. Свети Јован Златоусти,  
затечено стање лица иконе, детаљ

21. Унутрашњост дворишта џамије у 
Ташкенту - завршно стање лица слике

26. Свети Јован Златоусти, 
 убацивање дрвеног инсерта

24. Свети Јован Златоусти,  
затечено стање полеђине иконе

22. Свети Јован Златоусти,  
затечено стање лица иконе
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27. Свети Јован Златоусти, убацивање 
дрвених инсерата у расцепљење

29. Свети Јован Златоусти, припрема за 
наношење нове основе, детаљ горе лево

31. Свети Јован Златоусти,   
наношење и обрада нове основе

28. Свети Јован Златоусти, 
ињектирање потклобучења

30. Свети Јован Златоусти, припрема  
за наношење нове основе

32. Свети Јован Златоусти,  
завршно стање лица иконе
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35. Жетва, затечено стање лица слике

37. Жетва, у току чишћења слике

33. Свети Јован Златоусти,  
завршно стање лица иконе, детаљ

36. Жетва, затечено стање полеђине слике

38. Жетва, у току уклањања старог ретуша

34. Свети Јован Златоусти,  
полеђина иконе
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39. Жетва, након уклањања старог ретуша

41. Жетва, структурирање нове основе

40. Жетва, наношење нове  
основе на оштећења

42. Жетва, завршно стање лица слике

43. Жетва, завршно стање полеђине слике
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Summary 

Snežana Cvetković  
Vanja Jovanović

Russian art in Smederevo Museum:  
Conservation and restoration of paintings and icons (1) 

As part of the project “Russian art in Smederevo Museum: Conservation 
and Restoration of Paintings and Icons” which the Museum of Smedere-
vo organized in three stages from 2019 to the end of 2021 under auspices 
of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia on 
the Call for financing projects in museum heritage, a total of nine works 
of art underwent conservation and restoration treatment, whereas sev-
en artefacts are still undergoing this process, which we shall report on in 
the next number of Smederevo anthology. An integral part of this report 
will also be icons of Russian authors conserved using budget funds of the 
City of Smederevo allocated for the year 2021. Besides paintings and icons, 
authentic wooden decorating frames of works of art have also undergone 
conservation and restoration treatment.  Author of the project is a cura-
tor of the Collection of Arts of the Museum of Smederevo, Snežana Cvet-
ković PhD, museum consultant, while conservation and restoration was 
carried out by Vanja Jovanović MA, senior conservator-restorer and Željko 
Simićević, conservator-technician. 

 A larger number of works have never been displayed or published due to 
the level of damage. Paintings and icons of Russian authors present a special 
unity in the Collection of Arts of the Museum of Smederevo which shall, 
upon completion of all papers, be presented as part of the exhibition and 
publication of Smederevo Museum in 2022. The above-mentioned works 
of art have become part of the museum collection through gifts, purchases 
and confiscation of property after the Second World War since the museum 
was founded in 1950 up to the present days.  This multi-year project aims 
to preserve works of Russian painters and icon painters from further decay 
and restore them as exhibits. By placing the aforementioned works of art 
in a separate unity, we may study and interpret them in the context of ties 
between Russian and Serbian art through time, thus providing the commu-
nity of experts, scientists and general public an insight into this segment of 
museum’s Collection of Arts. 
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This unity of arts includes paintings by Dimitrio Vasilyevich Velezhev, 
Vasily Reznikov, Boris Shapovalov, A. Roslavets, Nikita Tarasyevich, and 
icons of anonymous Russian icon painters dating back to the end of the 
seventeenth to the middle of the twentieth century.

Keywords: Russian art, paintings, icons, Velezheve, Reznikov, Shapoval-
ov, Tarasyevich, Roslavets, conservation, restoration.
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Приказ сталне изложбене 
поставке Грожђе, гвожђе и 
урбане вибрације у Музеју у 
Смедереву

Изложбена целина под називом Грожђе, гвожђе и урбане вибра-
ције реализована је у оквиру главног пројекта реконструкције 

сталне изложбене поставке Музеја у Смедереву, у изложбеној сали Му-
зеја на другом спрату и стајалишту испред сале.

Нова стална изложбена поставка Грожђе, гвожђе и урбане вибрације 
посвећена је развоју модерне урбане културе Смедерева. Сам њен назив 
указује на то да су њени идеатори посебну пажњу усмерили на све оне 
препознатљиве маркере Смедерева и смедеревског краја који су били 
важни како у самоидентификацији локалног становништва, тако и у 
идентификацији града и његове околине ван локалних оквира, а који 
и данас чине део савременог идентитета града – то су грожђе и вино, 
железара, шпорет смедеревац и значајни објекти прошлости који су 
саставни део визуелног идентитета града.

Аутори изложбе су кустоси Музеја др Снежана Цветковић, музејски 
саветник, Гордана Милетић, виши кустос, и Мирослав Лазић, виши ку-
стос. Поред учешћа запослених у Музеју, у изради пројекта нове сталне 
поставке одржани су сусрети и разговори са великим бројем различи-
тих интересних група, oд запослених у другим институцијама културе 
и туристичким организацијама, до представника невладиног сектора, 
медија, образовних установа и доносилаца одлука, а читав пројекат фи-
нансијски је подржан од стране Министарства културе и информисања 
Републике Србије и Града Смедерева. Уређење ентеријера нове излож-
бене поставке реализовали су архитекте Предраг Јошић и Ангелина 
Марјановић док је дизајн изложбене поставке урадила архитекта Боја-
на Ђуровић, а графички дизајн изложбе Драгана Лацмановић, графич-
ки дизајнер.
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Kонцепт новe сталнe поставкe Музеја у Смедереву развијан је више 
од годину дана и у коначној реализацији у себи је успешно објединио и, 
на савремен и за ширу публику приступачан начин приказао, различи-
те вредности локалног наслеђа сагледаног кроз научно-истраживачки 
и друштвено-економски значај за развој шире заједнице. Кроз сталну 
изложбену поставку Грожђе, гвожђе и урбане вибрације развој модер-
не урбане културе Смедерева представљен је кроз три тематске цели-
не које чине препознатљиве маркере Смедерева и смедеревског краја 
– то су виноградарство, индустријализација и градска култура током 
19. и прве половине 20. века. Ове главне тематске целине употпуњене 
су припадајућим подтемама које обрађују неке од главних феномена 
везаних за виноградарство, индустријализацију и урбанизацију Сме-
дерева и његове околине. Три тематске целине широј публици и кул-
турно-научној јавности представљене су на јасан и прегледан начин, 
кроз стручне ауторске текстове, пратеће легенде и паное, те пажљиво 
одабран, занимљив и разноврстан пратећи визуелни материјал који 
чине фотографије, различита документарна грађа, плакати, рекламе, 
етикете, исечци из штампе, портрети, бисте, разгледнице, графике, 
употребни предмети, различита оруђа, амбалаже, видео-презентације 
и друго. Све поменуто нову сталну изложбену поставку Музеја у Смеде-
реву Грожђе, гвожђе и урбане вибрације чини научно утемељеном, мул-
тидисциплинарном и заснованом на најсавременијим музеолошким и 
мултимедијалним  приступима.

Приликом посете новој поставци изложбе посетилац се већ на стаја-
лишту испред сале на другом спрату упознаје са уводном темом излож-
бене поставке – Смедеревац и Смедеревка, визуелно уобличени кроз 
фигуре Смедеревца и Смедеревке, одевене у традиционални народни 
костим, поред којих је шпорет смедеревац, један од препознатљивих 
маркера Смедерева. Аутор скулптура Смедеревке и Смедеревца је ака-
демски вајар Марко Црнобрња.

Унутар саме сале на другом спрату Музеја концепт нове сталне из-
ложбене поставке започиње Виноградарством, као једном од три глав-
не теме изложбе. Како су вино и грожђе одувек били за смедеревски 
крај и људе у њему важан феномен, овај сегмент изложбене поставке 
обухвата све кључне аспекте виноградарства – од његове историје, од 
античких времена до данас, историје винарства, првог лозног расадни-
ка у Србији, преко улоге винограда династије Обреновић на Плавинцу, 
знања и вештина обраде винограда кроз време, обичајне праксе везане 
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за вино, са нагласком на прослављање Светог Трифуна, смедеревке као 
сорте грожђа и вина, па све до изложби грожђа и познате манифеста-
ције ,,Смедеревска јесен“, те оснивања и делатности Смедеревске ви-
ноградарске задруге и приказа значајних смедеревских виноградара. У 
складу са значајем, пратећи кључне феномене везане за развој виногра-
дарства у смедеревском крају, овај део изложбене поставке организован 
је кроз подтеме: Смедеревско виногорје кроз историју; Смедеревска ви-
ноградарска задруга; Вино и грожђе у веровањима и обичајној пракси; 
Од изложбе грожђа до Смедеревске јесени; Обрада винограда и сме-
деревка, грожђе и вино. Ове тематске целине прате стручни ауторски 
текстови Гордане Милетић, вишег кустоса Музеја, који се налазе на ле-
пезама постављеним на зидовима изложбене сале. Научно утемељени, 
написани јасно и информативно, ови текстови на лепезама приступач-
ни су и корисни како широј публици, тако и културно-научној јавности. 
Лепезе са ауторским текстовима, визуелно су употпуњене најрепрезен-
тативнијим фотографијама, које на занимљив начин илуструју развој 
винарства смедеревског краја и обичајну праксу везану за винову лозу. 
Поред стручних текстова на лепезама, посредством којих се посетиоци 
упознају са развојем виноградарства и винарства и њиховим значајем 
за смедеревски крај, материјал којим је ова изложбена целина пред-
стављена чине документа Виноградарске задруге, новински чланци, 
делови путописа страних путника, фотографије виноградара и берби 
грожђа, дипломе виноградара, дипломе и пехари ПК „Годомин“, пред-
мети материјалне културе попут оруђа за обраду винограда, пинтерски 
алат, посуде за вино, етикете и амбалаже за флаширана вина. Разно-
лики визуелни и документарни материјал, изложен у овом делу сталне 
изложбене поставке Грожђе, гвожђе и урбане вибрације, на музејски 
савремен и мултимедијалан начин показао је културолошки и антропо-
лошки значај вионоградарства и винарства који су дали значајан иден-
титет смедеревском крају од најстаријих дана до савременог доба.

Друга тематска целина сталне изложбене поставке Грожђе, гвожђе 
и урбане вибрације посвећена је привредном, економском и културном 
преображају града Смедерева и његове околине током друге половине 
19. и прве половине 20. века. Урбанистички и културни развој Смедере-
ва у другој половини 19. века одражавао се у архитектури јавних здања 
профаног и сакралног карактера. У овом периоду у центру вароши се 
подиже импозантни, петокуполни Храм Светог Георгија, репрезента-
тивно неоренесансно здање Окружног начелства, а на Дунаву се зида 
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пристаниште, поред кога ће бити постављени и железнички колосеци 
1886. године. Изградња летњег дворца династије Обреновић у њиховом 
породичном винограду у Смедереву оставиће дубоки траг у културном 
животу града, као и у култури узгајања винове лозе.  Подизање првих 
хотела и кафана у граду учиниће га модерним урбаним и културним 
средиштем, а таквом идентитету града допринеће и задужбине смеде-
ревских добротвора, као и приватне виле уз Дунав. 

Управо препознавањем ових кључних тачака економског, културног 
и урбанистичког развоја Смедерева у другој половини 19. и првој поло-
вини 20. века део изложбене целине Урбане вибрације замишљен је и 
реализован у неколико подтема: Краљев виноград; Летњи двор дина-
стије Обреновић; Смедеревске виле; Смедеревско пристаниште; Кафа-
не и хотели на Дунаву и Задужбине смедеревских добротвора у 19. и 20. 
веку. Свака од ових тематских целина широј публици и културно-науч-
ној јавности представљена је кроз стручне текстове ауторке др Снежане 
Цветковић, музејског саветника Музеја у Смедереву. Писани концизно, 
информативно и питко, на сликовит али и научан начин, они посетио-
цима изложбе преносе дух времена, историјске околности и људе који 
су били носиоци урбанизације и културног живота Смедерева током 
друге половине 19. и прве половине 20. века. Визуелни и документар-
ни материјал, који прати овај део сталне изложбене поставке Грожђе, 
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гвожђе и урбане вибрације, чине текстови из путописа, текстови из ме-
моара познатих Смедереваца, старе разгледнице и фотографије града 
и његових урбанистичких целина, фотографије јавних објеката попут 
кафана, летњиковца династије Обреновић, цркве, затим новински тек-
стови, фотографије и портрети најзначајнијих Смедереваца и добро-
твора попут Милутина Банића, Љубице и Дине Манчића, Стевана Куз-
мановића Кршљанина, Стеване Ђорђевић Бижо, Јове Рашића, Петра 
Спасојевића, Милутина Никетића, Милана Јовановића Стојимировића 
и других, као и скулптуре значајних жена за културу града попут краљи-
це Наталије Обреновић и Катарине Вучковић Стојимировић. 

Трећа тематска целина сталне изложбене поставке Грожђе, гвожђе 
и урбане вибрације посвећена је гвожђу, односно упознавању шире јав-
ности са металуршком традицијом у Смедереву и разним сегментима 
индустријализације града. Металуршка традиција у Смедереву и сме-
деревском крају је стара и још је у средњем веку, у време деспота Ђурђа 
Бранковића, достигла европске стандарде. Највећи развој индустрија 
гвожђа и челика у Смедереву бележи оснивањем и радом „Српског  
акционарског рударског топионичког индустријског друштва САРТИД 
у 1913. године, па све до данашњих дана. Први комплекс објеката мо-
дерне црне металургије у Србији САРТИД по својој величини и улози 
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представљао је један од најзначајних чинилаца у развоју индустрије и 
привреде у Србији. Поред САРТИД-а Смедерево су у прошлости карак-
терисали и други облици индустријализације попут парних млинова 
и фабрике „Милан Благојевић” која је била главни произвођач чувеног 
шпорета смедеревац. Главна поставка овог дела изложбе прати настанак 
САРТИД-а, власнички капитал, подизање фабричких објеката у Смеде-
реву и Мајданпеку, ширење делатности, утицај велике економске кри-
зе, нов производни програм и постизање позитивних финансијских ре-
зултата (профита), у предвечерје Другог светског рата. Поставка прати 
период након Другог светског рата од 1945. до 2016. године, проширење 
предузећа у Старој железари, а од 1964. године изградњу погона Нове 
интегралне железаре у селу Радинац код Смедерева. Мапирање глав-
них феномена везаних за индустријализацију Смедерева прате стручни 
текстови аутора мр Јована Стојковића, публиковани на лепезама и упо-
тпуњени пригодним визуелним материјалом. Неколико је обрађених 
тематских целина, посредством којих се шира јавност на прегледан и 
јасан начин упознаје са феноменима и токовима индустријализације 
Смедерева и околине: Прединдустријски период; Парни млинови у 
Смедереву; Оснивање САРТИД-а 1913; Бродоградња; Висока пећ и руд-
ници у Мајданпеку; Ваљаоница профила; САРТИД у време Другог свет-
ског рата; Национализација САРТИД-а и Послератно ширење погона. 
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Визуелни материјал који прати поставку о гвожђу чине оригинални 
експонати, оригинална архивска грађа на паусу и на хартији, репрофо-
тографије, књиге, рекламни материјал и плакати, каталози, филмови и 
презентације. 

Играјући се првим асоцијацима на помен града Смедерева, а то су 
грожђе (вино Смедеревка), гвожђе (стара и нова железара) и шпорет 
смедеревац, аутори сталне изложбене поставке Грожђе, гвожђе и урба-
не вибрације су на методолошки нов, савремен, мултидисциплинаран 
и мултимедијалан начин, успешно и надасве приступачно, приближи-
ли и предочили широј публици слојевитост економског, привредног, 
индустријског и културног развоја и значаја града Смедерева и његове 
околине у модерном добу. За стручну и научну јавност оваквом излож-
беном поставком, која је заснована на најсавременијој научној методо-
логији, отворио се простор и за бројне нове теме у науци. 

Реализацијом сталне изложбене поставке Грожђе, гвожђе и урба-
не вибрације, као дела ширег пројекта нове сталне поставке Музеја у 
Смедереву, успешно се иде ка остварењу визије Музеја као водеће ин-
ституције културе у локалној заједници, његовом отварању ка најши-
рој публици и што бољем позиционирању на културно-туристичкој 
мапи града Смедерева. Кроз савремен музеолошки приступ, у који су  
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укључени и мултимедијални садржаји и дизајнерска решења која коре-
спондирају са духом времена, изложбеном поставком Грожђе, гвожђе 
и урбане вибрације истиче се улога Музеја у Смедереву као кључног ме-
ста за упознавање различитих сегмената прошлости који чине иденти-
тет Смедерева и смедеревског краја. Тако је нова поставка остварила 
предуслов за квалитетнији и динамичнији рад са најширом публиком, 
што ће свакако у перспективи допринети и повећању броја посетилаца 
и ширењу културне свести о сопственом наслеђу међу локалним ста-
новништвом.
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Осврт на изложбени пројекат 
Оставштина Милана Јовановића 
Стојимировића у етнолошкој 
збирци Музеја у Смедереву

Изложба под називом Оставштина Милана Јовановића 
Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву ре-

зултат је вишегодишњег, етнографско-музеолошког истраживачког 
пројекта Гордане Милетић, кустоса етнолога у Музеју у Смедереву. 
Изложба је отворена 16. јуна 2020. године у галеријском простору 
смедеревског музеја и у начелу су је сачињавале различите групе упо-
требних предмета из оквира како народне културе становања, тако и 
начина живота у градским срединама балканског културног просто-
ра. Креативни тим су, изузев ауторке, сачињавале Бојана Ђуровић, ди-
зајнерка поставке, и Марија Лазић, дизајнерка графичких решења за 
визуелни идентитет и каталог. 

Са чашћу и обавезом одабраног пројекта који ће, током  програ-
ма обележавања седам деценија постојања и рада регионалне инсти-
туције заштите, репрезентовати делатност експозиције културног 
наслеђа у Музеју, изложба је дефинисана тродимензионалним мате-
ријалом и комуникационо опремљена каталогом, те пропратним ма-
теријалима за пропагандно-педагошку делатност. Говорећи у прилог 
вредностима културних добара која се штите у Музеју и трезорира-
на су у Етнолошкој збирци, интегрална порука Оставштине Милана 
Јовановића Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву 
усаглашена је са ширим друштвеним контекстом јубилеја непрекидног 
седамдесетогодишњег рада, у коме је очитан пијетет према Милану 
Јовановићу Стојимировићу, смедеревском добротвору, уваженом чла-
ну заједнице у периоду пре Другог светског рата и утемељивачу са-
мог Музеја у Смедереву. Не треба заборавити и то како су истражи-
вања, а потом стручна аргументовања из којих су проистекле идеја и  
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реализација поставке, интегрисани у целокупне, вишегодишње напо-
ре свих стручњака смедеревске музејске институције да путем реали-
зације сукцесивних експозиција разнородног културног наслеђа от-
воре простор за коначну концептуализацију и пуну реализацију нове 
сталне поставке. 

Неуобичајено, осврт на домете изложбеног пројекта Оставштина 
Милана Јовановића Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја У 
Смедереву започињем одређеним ставовима о каталогу изложбе. 
Ауторка Гордана Милетић је у музеолошком контексту сагледала више-
слојну проблематику „духа времена“ између два светска рата, на основу 
кога је лично прегалаштво свесних појединаца, рекло би се етнографа 
из локалних средина, између осталог допринело настанку етнографске 
музејске делатности у Србији. Јасно израженим ставом како је Милан 
Јовановић Стојимировић невољно, конфискацијом по окончању Другог 
светског рата, своју приватну историјско-уметничку колекцију уградио 
у почетни фонд за формирање Музеја у Смедереву 1950. године, ауторка 
говори о сагледавању изазова који су, сударом два концепта у два сукце-
сивна друштвена система, допринели савременом стању. 

С обзиром на то како су, уз зграду преиначене намене из при-
ватног власништва Стојимировића у музејску институцију, у кон-
фискованој кући проглашена музејским материјалом данашња  
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етнографска покретна добра, историјско-уметничким она из колекције 
ликовних уметности, а археолошким, те историјским музеализованим  
културним сведочанства остала из припадајућих епоха и културних кон-
текста, садржај каталога указује на то како је пред ауторком било отворе-
но неколико путева. Први од њих био би да у развијеној форми, изузев 
оставштине у Етнолошкој збирци, експографски предочи сложене, го-
репоменуте државно-историјске услове настанка целокупне колекције, 
следећи – да удвоји поставку сукцесивним пројектом својеврсне изложбе 
о изложби, и трећи, онај за који се одлучила, да се усредсреди на етно-
лошко-музеолошки контекст у коме ће дискретно бити очитано шире 
друштвено окружење. 

У експографском кључу на изложби су музеолошки контекстуали-
зована културна добра груписана у целине: Предмети од метала и ме-
талних легура; Сребрнина; Посуде за припремање хране; Посуде за 
сервирање хране; Посуде за течност; Предмети за сакралну употребу; 
Декоративне посуде; Покућство; Браварија; Накит; Предмети израђе-
ни од дрвета и Предмети израђени од керамике. С обзиром на то како 
је у питању хетероген материјал, првобитно планиран да буде искљу-
чиво приватна колекција на основу које би било могуће стећи увид у 
особености географских и друштвено-културних простора на којима 
је боравио (у периоду између два светска рата током прве половине 
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20. века) и професионално деловао Милан Јовановић Стојимировић, 
први од изазова представљали су услови и ограничења галеријског 
простора Музеја у Смедереву, потом како у јединственом, етнограф-
ско-музеолошком контексту уобличити поставку сачињену од пред-
мета из различитих стилских епоха и географских простора, те на-
послетку (или најпре), како све њих објединити у културни контекст 
који се данас може читати као савремена музејска порука.  

Напослетку, повратком на садржај и поруку каталога, који су ин-
тегрисани у целокупну пројектну комуникацију, о његовом музео-
лошком доприносу неизоставно треба рећи да указује како је први, 
иницијални попис колекције начињен без увида Милана Јовановића 
Стојимировића. Протоком времена етнографска целина колекције са-
гледавана је у другачијем контексту, а то је пак допринело томе да се 
ауторка у свом истраживачком раду суочила са изазовом да је струч-
ну валоризацију изложених покретних културних добара (као и свих 
осталих из колекције, музеолошки контекстуализованих у етнографско 
наслеђе) једино могуће методолошки поставити  у систем аналогија са 
истим или сличним предметима из других музеја. 

Непосредни резултат таквог приступа, наравно, уз консултације 
са експертима за одређене врсте материјала, као и уз својеврсно „по-
сматрање са учествовањем“, путем ширег упознавања са животом,  
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радом и системом вредности 
који је Милана Јовановића 
Стојимировића водио ка обли-
ковању будућег невољног ле-
гата Музеја у Смедереву, прои-
зилази из саме чињенице да је 
оставштина изложена у оквиру 
седамдесетогодишњег јубилеја 
Музеја. Упркос томе што да-
нашња културна добра нису у 

потпуности обрађена по савременим музеолошким критеријумима (по-
даци о времену и месту набавке) нити су она, како ауторка опсервира, 
по било чему изразита карактеристика смедеревског краја, она у сва-
ком случају говоре о свести са којом је међуратни добротвор утемељио 
однос према прошлости и културно-историјском наслеђу. Каталог ко-
лекције и целокупни изложбени пројекат управо стога, паралелно са  
разматрањима о садржају етнолошке збирке у ужемузејском дискур-
су, сведочи о бројним променама у смедеревском друштвено-култур-
ном окружењу, које су добрим делом одраз сукцесивних превирања и  
промишљања у општој заједници Србије током двадесетог века.
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Подаци о аутору:
Др Марко Д. Стојановић, музејски саветник
Етнографски музеј у Београду
markojulija@gmail.com
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Мирослав П. Лазић, Експлозија  
у Смедереву 5. јуна 1941. године: 
80 година после  
(Смедерево: Музеј у Смедереву, 2021, стр. 229)

Ове године навршило се пуних осам деценија од велике експло-
зије муниције, ускладиштене у Смедеревској тврђави, трагич-

ног догађаја који је однео стотине живота и произвео огромна мате-
ријална разарања. Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији у Ср-
бији и свету, смедеревске установе културе уложиле су значајне напоре 
како би се ова годишњица обележила на адекватан начин, а жртвама 
одало поштовање. Историјски архив Смедерево и Музеј у Смедереву 
организовали су засебне, веома запажене изложбе посвећене обележа-
вању годишњице петојунске експлозије. Оне су привукле знатну пажњу 
како академске, тако и шире јавности. Годишњица експлозије и траге-
дије, која је задесила град на Дунаву у лето 1941. године, била је повод и 
за објављивање монографије  Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. годи-
не: 80 година после аутора Мирослава П. Лазића, историчара и вишег 
кустоса Музеја у Смедереву.

У раздобљу од Априлског рата до масовних стрељања које су окупа-
торске снаге спровеле у октобру 1941. године, експлозија муниције и 
барута у Смедереву представљала је највећу несрећу и страдање које 
је задесило цивилно становништво Србије. Овакав значај поменутог 
догађаја и његових последица утицао је на истраживање и писање у де-
ценијама које су уследиле. Експлозија је изазвала талас сензационали-
стичког извештавања у новинама широм света још у лето 1941. године, 
док су делимично нерасветљене околности узрока трагедије распаљи-
вале машту публицистима све до данашњих дана. Тек је током протекле 
три деценије историографски наратив везан за Смедерево 1941. године 
почео да се темељи на историјским изворима и поприма обрисе кри-
тичке, научне историографије. 
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Књига Мирослава Лазића представља велики искорак у том погледу, 
јер је њено писање у целини имало искључиво академску мотивацију, 
лишену политичких и идеолошких утицаја, а закључци и ставови изне-
ти у њој засновани су на изузетно широкој хеуристичкој основи. Аутор 
је користио необјављену архивску грађу која се чува у немачким архи-
вима, најзначајније домаће архивске и објављене историјске изворе, 
домаћу и страну штампу из периода Другог светског рата, мемоарске 
записе савременика као и сву литературу која се, макар и фрагментар-
но, дотицала петојунске експлозије и њених последица. 

Мирослав Лазић у својој монографији обрађује следеће тематске и 
проблемске целине: Смедерево од Априлског рата до 5. јуна 1941. годи-
не, петојунску експлозију, њене последице, обнову града и меморија-
лизацију експлозије. Анализа сваке од поменутих целина одликује се 
објективношћу, настојањем за што прецизнијом реконструкцијом, по-
лемисањем са старијом литературом и сензационалистичким интер-
претацијама прошлости. Аутор са изванредном пажњом и опрезношћу 
приступа осетљивим питањима на које наука није била у стању да пружи 
дефинитивне одговоре, попут директног узрока експлозије и могућно-
сти да ју је изазвала саботажа, историјске улоге и заслуга Димитрија 
Љотића и његовог покрета Збор за обнову Смедерева, као и питања ут-
врђивања стварног броја жртава експлозије. Закључци аутора су ака-
демски одмерени и снажно утемељени у примарним историјским изво-
рима и познавању све релевантне литературе која се дотицала предмета 
истраживања. Истовремено, Лазић излази из оквира локалне историје 
и проблеме које сагледава контекстуализује у шире оквире догађања у 
окупираној Србији, али и Другог светског рата у целини. 

Иако је настала у склопу припрема за обележавање осамдесетого-
дишњице петојунске експлозије, монографија Експлозија у Смедереву 
5. јуна 1941. године: 80 година после Мирослава П. Лазића својим зна-
чајем далеко превазилази карактер пригодних публикација које се из-
дају о значајним јубилејима или годишњицама. Она је плод великог 
истраживачког процеса и дубоког разумевања прошлости. Изузетно 
је богато илустрована историјским фотографијама високе резолуције, 
које уверљиво и бескомпромисно сведоче о размерама уништења и тра-
гедије изазване експлозијом, те додатно појачавају утисак текста којим 
се аутор обраћа читаоцима.

Практично исцрпевши све тренутно познате историјске изворе веза-
не за предмет истраживања, Мирослав Лазић померио је границе  знања 
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и разумевања историјских догађаја у Смедереву 1941. године. Његова 
књига тренутно представља најрелевантније објављено истраживање 
везано за петојунску експлозију, а претендује да тај статус одржи и у 
наредним деценијама. Писана лепим и једноставним стилом, уобличе-
на у веома квалитетном, савременом графичком решењу, монографија 
Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941. године: 80 година после представља 
значајан допринос научној историографији, али и литератури која би 
могла бити пријемчива широј јавности заинтересованој за историју 
Смедерева и Други светски рат на простору Србије. 

  

Подаци о аутору:
др Александар Д. Стојановић, виши научни сарадник
Институт за новију историју Србије, Београд
acas109@gmail.com 
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Извештај о раду Музеја у 
Смедереву за 2018, 2019.  
и 2020. годину

Периодични извештаји о раду Музеја у Смедереву, који се редов-
но објављују у Смедеревском зборнику, имају за циљ да будућим 

истраживачима музејске делатности понуде податке о начину органи-
зације, плановима и резултатима рада музејских радника. Све реле-
вантне активности таксативно су побројане уз кратак опис и навођење 
актера, а подељене су по организационим секторима и областима рада. 

Музеј у Смедереву је установа културе са дугом и богатом тради-
цијом и својим деловањем настоји да сачува, заштити и популаризује 
своју културну и историјску баштину. Одговорним креирањем култур-
не политике и доследном реализацијом предвиђених програма Музеј 
доприноси стварању и очувању културног идентитетa Града Смедерева.

Музеј у Смедереву је установа завичајног типа и комплексног каракте-
ра. Музеолошки материјал распоређен је у седам збирки: Палеонтолошка 
збирка, Археолошка збирка, Нумизматичка збирка, Уметничка збирка, 
Етнолошка збирка, Историјска збирка и Збирка савремене уметности. 

Своје обавезе Музеј обавља у складу са Законом о култури, Законом 
о културним добрима, Законом о јавним службама, Законом о раду и 
другим законима који регулишу рад музеја, као и правним актима: Ста-
тутом Музеја, Правилником о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места Музеја у Смедереву, Правилником безбедности и 
здрављу на раду и другим правним актима. 

Формално је организован у три сектора: 
1. Сектор заштите покретних културних добара – делатност овог сек-

тора односи се на прикупљање музејских предмета, њихово проучавање, 
научну обраду, предлагање и утврђивање културних добара, вoђење ре-
гистра и документације о културним добрима, чување, конзервацију, 
рестаурацију и презентацију, различите изложбе, предавања, промо-
ције, издавачку делатност, едукативни рад, као и маркетинг и односе са 
јавношћу и друге послове; 
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2. Сектор Градске галерије савремене уметности – делатност овог 
сектора односи се на излагање дела ликовне уметности путем органи-
зовања самосталних, групних, ретроспективних, тематских и других 
изложби, праћење и проучавање појава у савременом ликовном ства-
ралаштву и њихово презентовање, организовање презентација завичај-
них ликовних уметника, вођење регистра и документације о остваре-
ним изложбама, изложеним делима, њиховим ауторима и завичајним 
ликовним ствараоцима, организовање едукативних програма из обла-
сти ликовне уметности, бригу о збирци предмета савремене уметно-
сти, организовање едукативних програма и друго;

3. Сектор заједничких послова – делатност овог сектора односи се 
на правне и рачуноводствене послове, архивирање музејске документа-
ције, послове домара и друго.

Простор на Тргу републике, у коме је Сектор Градске галерије савре-
мене уметности излагаo и чуваo своју збирку, у току месеца марта 2018. 
године исељен је, јер је реституцијом враћен претходним власницима. 
Програм рада је у редукованом облику наставио да се реализује у згради 
Музеја, где је и привремено смештена Збирка савремене уметности. 

Програм рада у овом трогодишњем периоду (2018–2020. година) ре-
ализован је захваљујући одговорном ангажовању 13 музејских радника 
и њихових сарадника. 

Укупан број посетилаца у наведеном периоду био је 23.245, по годи-
нама: у 2018. години: 10.628 посетилаца, у 2019. години: 10.789 посетила-
ца и у 2020. години: 1.828 посетилаца.

Промењени услови пословања у 2020. години, узроковани појавом 
вируса ковид 19, условили су пад броја посетилаца, али и већу усме-
реност ка дигиталним формама презентације. Музеј у Смедереву већ 
годинама уназад континуирано је присутан у онлајн сфери, са циљем 
редовног информисања јавности, али и популарисања рада наше уста-
нове и најразличитијих тема из домена културно-уметничке баштине и 
завичајног наслеђа. Основни вид онлајн презентације представља сајт 
Музеја у Смедереву, који се редовно ажурира и на коме се могу пронаћи 
сви релевантни подаци о раду музеја. Фејсбук страницу Музеја у Сме-
дереву прати 6.152 особе, а осим ове странице наша установа одржава 
и интернет и Фејсбук страницу за виртуелну шетњу кроз Смедеревску 
тврђаву, која има 2.548 пратилаца, као и налог Градске галерије Сме-
дерево који има 5.140 пратилаца. Инстаграм профил Музеја у Смеде-
реву прати 1.194 љубитеља завичајног културног богатства. Инстаграм 
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профил сектора Градске галерије савремене уметности има 1.035 пра-
тилаца. Активан је и Јутјуб (YouTube) канал Музеја са малим бројем 
пратилаца, али значајним бројем прегледа. Музеј у Смедереву одавно 
је присутан и на друштвеној мрежи Твитер (Twitter), а наш налог прати 
920 корисника ове мреже.

Сви послови реализовани у периоду 2018–2020. финансирани су из 
буџета Града Смедерева, Министарства културe и информисања Репу-
блике Србије и из сопствених прихода. 

Аналитика финансијског извештаја представљена је и дата уз фи-
нансијске извештаје Музеја у Смедереву. 

СЕКТОР ЗАШТИТЕ ПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

1. Инвестиционо и техничко одржавање

2018–2020. година

– Одржавање противпожарног, противпровалног и видео-надзор 
система;

– сервисирање преносих противпожарних апарата и хидрантске 
мреже;

– одржавање и провера електро-инсталације и гасне инсталације и 
котлова;

– одржавање и набавка рачунарске опреме;
– редовне поправке и одржавање опреме и зграде Музеја;
– набављена лед расвета за зграду Музеја (2018. година);
– замењена дотрајала подна облога у делу зграде Музеја (2018. година);
– замењена улазна врата Музеја (2018. година);
– реконструкција кровне конструкције Музеја (2019. година);
– замена прозора у холу на другом спрату и улазних врата у трећу 

изложбену салу (2019. година);
– молерско-фарбарски радови у првој изложбеној сали и холу (2019. 

година);
– замена јављача за пожар на крову (2019. година);
– поправка централе (2019. година);
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– грађевински, молерско-фарбарски и електро-радови у трећој из-
ложбеној сали на другом спрату Музеја (2020. година).

2. Сакупљање грађе (аквизиције)

У периоду који разматрамо у овом извештају (2018–2020) кустоси Му-
зеја обогатили су своје збирке бројним аквизицијама, до којих су дошли 
углавном путем поклона и теренских истраживања.

2018. година

Поклон
Уметничка збирка: 
– иконе, Васкрсење Христово, уље на лиму, бр. ул. инв. 2015, инв. бр. 

ИУ-И-107; поклонодавац је Ђорђе Савић из Београда. 
Етнолошка збирка:
– 26 фотографија, број Улазне књиге: 2012; поклон Љиљане Јевић из 

Вранова; 
– део дрвене пресе за грожђе и ручна метална мутилица, број Улазне 

књиге: 2013; поклон Ивана Стојића из Смедерева;
– ћуп, пегла, стаклени балон оплетен прућем, ћилим из једне поле, 

број Улазне књиге: 2014; поклон Радмиле Петровић из Лугавчине.
Историјска збирка:
– заробљеничка матрикула Божидара Дамјановића, (бр. матри-

куле: 648); поклон Снежане Дамјановић, преко њеног брата Душана 
Грбовића, кустоса историчара Завичајног музеја у Јагодини; предмет 
примљен 14. маја 2018. – 1 предмет (уз два фотокопирана листа који бли-
же објашњавају овај предмет и личност коме је припадао).

Уступање
Уметничка збирка – ликовна уметност; наведена дела уступљена су 

28. августа 2013. године Градској управи у Смедереву за излагање у фо-
ајеу испред скупштинске сале, где се још увек налазе:

1. Василиј Резников, Смедеревски град, око 1920, уље на платну, 54,5 х 81,5 
цм, сигн. д. д. ћир: В. Резников, инв. бр. ИУ-С 170, вл. Музеј у Смедереву;

2. Василиј Резников, Смедеревска тврђава, 1924, уље на платну, 41 х 62,5 
цм, сигн. д. д. ћир: В. Резников 1924, инв. бр. ИУ-С-9, вл. Музеј у Смедереву;
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3. А. Рославец, Смедеревска тврђава, 1920, акварел, 31,5 х 23 цм, инв. 
бр. 27, вл. Музеј у Смедереву;

4. А. Рославец, Смедеревски град, 1920, акварел, 29 х 22 цм, сигн. д. д. 
А. Рославец, инв. бр. 28, вл. Музеј у Смедереву;

5. Наталија Карић Слијепчевић, Мотив из Смедерева, 1977, уље на 
платну, 53 х 73 цм, сигн. д. д. Н. Карић, 1977, инв. бр. ИУ-С-265, вл. Музеј 
у Смедереву;

6. Радомир Раче Матејић, Панорама Смедерева, око 1955, уље на плат-
ну, 45 х 65 цм, инв. бр. ИУ-С-3, вл. Музеј у Смедереву;

7. Радомир Раче Матејић, Продавац риба у Смедереву, око 1955, уље 
на картону, 54,5 х 68,3 цм, инв. бр. ИУ-С-59;

8. Зоран Јосић, Мотив из Смедерева, 1977, уље на платну, 50 х 50 цм, 
инв. бр. ИУ-С-264, вл. Музеј у Смедереву;

9. Коста Брадић, Смедерево, 1955, уље на платну, 55 х 68 цм, инв. бр. 
ИУ-С-69, вл. Музеј у Смедереву;

10. Пашко Бертолино, Смедерево I, 1981, уље на платну, 72 х 100 цм, 
сигн. д. д. Бертолино, г. л. 81, инв. бр. ИУ-С-268, вл. Музеј у Смедереву.

Остало
Уметничка збирка – ликовна уметност: урамљивање слика Боже 

Илића. 

2019. година

Поклон
Збирка ликовне уметности: 
– Радомир Раче Матејић, Ваза са цвећем, број ул. инв. 2074, инв. бр. 414; 
– Милан Лукић, Аутопортрет, број ул. инв. 2075, инв. бр. 415; 
– Иван Рох, Гробље у Смедереву, број ул. инв. 2076, инв. бр. 416.
Етнолошка збирка:
– пржуљ за кафу, поклон Младеновић Слободана из Смедерева; 
– фотографија у раму, Никола Живановић са породицом, поклон 

Миливоја Живановића из Београда; 
– столњак (платно, вез); две шустикле (платно, вез); стаклена ваза; 

три мале керамичке кутије за зачине са натписом: Лорбер; Шафран; 
Цимет; чаше (5 комада од провидног стакла различите израде и ди-
мензија); свеска са рецептима А4 формата; фес; завеса; стезник; пегла; 
фотографије црно-беле – 22 комада, од којих је једна у платненом раму 
украшеним везом, и 3 слике малог формата; разгледница (честитање 
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славе); прибор за јело: кашике (3 комада), виљушке (8), ножеви (9), ка-
шичице (12), виљушчице (3), једна спатила за торту, ножеви за хлеб (2 
комада), нож за чишћење рибе, пластична варјача; воденица за кафу 
(урезана година: 1910); шприц за тулумбе са додацима (дрво, метал); ме-
тални шприц за украшавање торти шлагом; модле за колаче (8 комада); 
вадичеп; оштрач ножева; пластична кутија за сапун; сет посуда за уље и 
сирће (стакло, метал); округла метална амбалажна канта од мармеладе 
АRGO; емајлирани бели чајник; овална керамичка чинија – чорбалук; 
шерпе: 2 веће и 3 мале и једна овална посуда са ручкама – паница; ша-
блони за ручни рад (8 комада различитог облика и димензија) – поклон 
Анђеле Тошић из Смедерева; „ранац“ за ношење соли – предмет је предао 
Завод за заштиту споменика културе у Смедереву, пронађен је на терену; 

– три ћилима, фотографија у раму, шустикла, јастучница, пеш-
кир везени – поклон Радмиле Петровић из Лугавчине и њене заове  
Гордане Петровић.

Историјска збирка: 
– фотографија Лазе Станојевића, трговца из Смедерева; бр. ул. инв. 

2020/19; 
– фотографија Персиде Станојевић (1862–1926) из Смедерева, супру-

ге Лазе Станојевића; бр. ул. инв. 2021/19; 
– урамљен оглас о отварању мануфактурне радње Саве М. Јанковића 

у Смедереву из 1923. године; бр. ул. инв. 2027/19; 
– урамљен указ о додељеној Албанској споменици Сави (Матеје) Јан-

ковића из Смедерева; бр. ул. инв. 2028/19; 
– урамљен указ о додељеној Албанској споменици Димитрију (Рани-

сава) Бисенићу из Голобока; бр. ул. инв. 2029/19; 
– 17 дописних карата из Првог светског рата – кореспонденција по-

родице Јанковић из Смедерева преко Црвеног крста у Швајцарској; бр. 
ул. инв. 2030/19; 

– 14 фотографија из Првог светског рата (Бизерта у Тунису, Солунски 
фронт, логор у Нежидеру; бр. ул. инв. 2031/19; 

– 10 фотографија снимљених углавном између два светска рата, од 
којих је највећи број снимљен у фотографским атељеима у Смедереву; 
бр. ул. инв. 2032/19;

 – документ (наредба) Градског поглаварства Града Смедерева из 18. 
августа 1943. године за Саву М. Јанковића у Смедереву; бр. ул. инв. 2034/19; 

– споменица за рат уједињења и ослобођења 1914–1918. са пантљиком 
за качење у виду српске заставе; бр. ул. инв. 2035/19; 
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– споменица за рат уједињења и ослобођења 1914–1918. без пантљике; 
бр. ул. инв. 2036/19; 

– Албанска споменица; бр. ул. инв. 2037/19; 
– указ о додељеној Албанској споменици Александру Стевановићу 

из Шалинца; бр. ул. инв. 2052/19; 
– метална чутурица произведена 1915. године, највероватније српског 

војника, без поклопца; бр. ул. инв. 2054/19; 
– метална чутурица америчке произведње (U. S. L. F &C), са метал-

ним чепом, са покиданим ланчићем, из 1918. године; бр. ул. инв. 2055/19;
– војна карта СОЛУН из 1916. године, штампана у заводу Браће Аспиотис 

на Крфу, израђена и за штампу спремљена у Географском одељењу и Кар-
тографској радионици Врховне команде српске војске; бр. ул. инв. 2056/19; 

– аустроугарска војна карта 39˚41˚ MONASTIR (Битољ) из 1906. го-
дине; израдио Војно-географски институт (K.u.k. Militargeographisches 
Institut); бр. ул. инв. 2057/19; 

– повезан албум са војним картама под називом FEDERATIVNA 
NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA 1:500.000“, издање GEOGRAFSKI 
INSTITUT J. A. из 1950. године; бр. ул. инв. 2058/19; 

– свешчица мајора Светозара Пауновића са белешкама у вези са так-
тиком и његовим наредбама издатим у периоду 1920–1925. године; бр. 
ул. инв. 2059/19;

– свеска са ручно писаним дневником Вукашина Бутрића Моји до-
живљаји од 1913–1918; бр. ул. инв. 2060/19; 

– свешчица/дневник Спасоја Тешића, генерал-мајора Војске Краље-
вине Југославије (1879–1963) под називом Spasoje Tešić No 5023/XIIIB. из 
ропства, коју је он водио у немачком заробљеничком логору у периоду 
1941–1942; бр. ул. инв. 2061/19; – две дописне карте (Kriegsgefangenenpost) 
послате из заробљеништва у Београд Зори Тешић у периоду 1941–1943; 
бр. ул. инв. 2062/19-1 и бр. ул. инв. 2062/19-2; 

– дописна карта (Kriegsgefangenenpost) послата из Београда гене-
рал-мајору Спасоју Тешићу у заробљенички логор 1941. године; бр. ул. 
инв. 2063/19; 

– заробљеничка плочица (матрикула) официра Војске Краљевине 
Југославије, капетана Божидара Дамјановића, са натписом Kr.Gef.Offz. 
Lager 55(VD)648; бр. ул. инв. 2064/19; 

– разгледница Смедерево – центар града, из 1950/60-их година, бр. 
ул. инв. 2066/19; 

– фотографија непознатог младића снимљена у фотографском сту-
дију у Смедереву 1935. године, бр. ул. инв. 2067/19; 
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– немачка или аустроугарска ратна разгледница са фотографијом 
центра вароши Смедерева у овалном облику из периода 1915–1918; бр. 
ул. инв. 2068/19;

– немачка ратна разгледница са фотографијом инсталације за трајект 
на ушћу Језаве у Дунав код тзв. „Водене куле“ Смедеревске тврђаве, из 
периода 1915–1918; бр. ул. инв. 2069/19;

– немачка или аустроугарска ратна разгледница са фотографијом по-
рушеног Хотела Лаф код смедеревског кеја из периода 1915–1918; бр. ул. 
инв. 2070/19; 

– 8 фотографија Алексе Петровића из Лугавчине, снимљене у уни-
форми војника Војске Краљевине Југославије уочи Другог светског рата 
(4 комада) и у цивилу као заробљеника у Немачкој за време Другог свет-
ског рата (4 комада); бр. ул. инв. 2072/19; 

– немачка ратна разгледница са фотографијом Језавског бедема Сме-
деревске тврђаве и реке Језаве из периода 1915–1918; бр. ул. инв. 2073/19.

Нумизматичка збирка: 
– 16 комада папирног новца (пет стотина српских динара Српске на-

родне банке од 1. новембра 1941. године); бр. ул. инв. 2033/19; 
– 1 српски динар (кованица) из 1875. године; бр. ул. инв. 2038/19; 
– 1 српски динар (кованица) из 1897. године; бр. ул. инв. 2039/19; 
– 1 српски динар (кованица) из 1912. године – 2 комада; бр. ул. инв. 

2040/19;
– 1 српски динар (кованица) из 1915. године; бр. ул. инв. 2041/19; 
– 50 српских пара (кованица) из 1915. године; бр. ул. инв. 2042/19; 
– 25 француских сентима (кованица) из 1903. године; бр. ул. инв. 

2043/19; 
– 10 аустријских хелера (кованица) из 1895. године; бр. ул. инв. 

2044/19; 
– 15 руских копејки (кованица) из 1905. године; бр. ул. инв. 2045/19; 
– 1/2 марке (кованица) Немачког Рајха из 1916. године; бр. ул. инв. 

2046/19; 
– 20 италијанских ћентезима (кованица) из 1912. године; бр. ул. инв. 

2047/19; 
– 50 француских сентима (кованица) из 1916. године; бр. ул. инв. 

2048/19; 
– 50 руских копејки (кованица) из 1913. године; бр. ул. инв. 2049/19; 
– 2 српска динара (кованица) из 1879. године; бр. ул. инв. 2050/19; 
– један омањи османски или арапски новчић непознатог порекла 
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(кованица); бр. ул. инв. 2051/19; 
– 19 комада папирног новца (хиљаду српских динара Српске народне 

банке из 1941. године); бр. ул. инв. 2053/19; 
– 100 комада различитог папирног новца (87 новчаница иностраног 

и домаћег из различитих периода 20. века); бр. ул. инв. 2065/19; 
– 6 комада различитог папирног новца (4 новчанице домаћег порек-

ла из различитих периода 20. века); бр. ул. инв. 2071/19.

Теренско истраживање
Збирка ликовне уметности: 
– јул 2019, Београд, Влајковићева 4/3, породица Радојловић, фотогра-

фисање предмета из оставштине Александра Симоновића, коморника 
Краљице Наталије Обреновић.

Историјска збирка: 
– 17. 10. 2019, Смедерево, приватни стан Анђеле Тошић из Смедере-

ва, наследнице оставштине Јована Огњановића, економа из Смедерева, 
једног од оснивача Смедеревске кредитне банке у 19. веку, као и потом-
ка др Живојина Јанићијевића, угледног судије и доктора правних наука 
који је живео у Смедереву у 20. веку; 

– велика количина предмета различите намене и порекла који ће се 
тек увести у збирку.

2020. година

Поклон
Етнолошка збирка:
– Радмила Петровић из Лугавчине поклонила је: јелек, четку за 

чешљање овчије коже након штављења, игле за шивење штављене коже 
(2 комада), чунак са разбоја, шејтов – славина за буре; предмети су се 
користили у њеном домаћинству у Лугавчини; њен свекар је био занат-
лија, штавио је кожу и израђивао шубаре; 

– балон оплетен прућем – поклон Гордане Милетић, кустоса етно-
лога; предмет је из породичног домаћинства у селу Велики Поповић, 
општина Деспотовац.

Збирка ликовне уметности: 
– Нада Ашковић Јаничић, Човек у простору и времену 1, 1974, кера-

мика/мајолика, 150 х 100 цм (приликом демонтирања керамички дело-
ви су се одвојили од табле и у музеј су тако пренети, неопходна је реста-
урација и конзервација); поклон ауторке; 
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– Нада Ашковић Јаничић, Човек у простору и времену 2, 1974, кера-
мика/мајолика, 50 х 70 цм, инв. бр. 420, поклон ауторке; 

– Нада Ашковић Јаничић, Један од седам смртних грехова, 1974, ке-
рамика/мајолика, h-70 цм, инв. бр. 421, поклон ауторке; 

– Селимир Селе Јовановић, Портрет Каравиљке Каје Вавић, бронза, 
око 1970–1972, инв. бр. 417, поклон Љиљане Вавић Лаловић; 

– Селимир Селе Јовановић, Портрет Милице Вавић, гипс, око 1970, 
инв. бр. 418, поклон Љиљане Вавић Лаловић; 

– Селимир Барбуловић, У атељеу, 1938, уље на платну, 47 х 56 цм, 
инв. бр. 419, поклон Тамаре Јецић из Смедерева.

Теренско истраживање 
Збирка ликовне уметности: 
– септембар 2020, Београд, Влајковићева 4/3, породица Радојловић, 

фотографисање и скенирање предмета из оставштине Александра 
Симоновића, коморника Краљице Наталије Обреновић, за потребе 
нове изложбене поставке Музеја у Смедереву Грожђе, гвожђе и урбане  
вибрације.

Историјска збирка: 27. 7. 2020, Смедерево – приватни стан Душанке 
Трифуновић из Смедерева: 

– мајсторско сведочанство за занат часовничарски Косаре Трифуно-
вић, издато у Београду 31. јануара 1938. године; 2079/20; 

– ретуширана фотографија са паспартуом Ташка Трифуновића из 
Смедерева са супругом у грађанском костиму; 2080/20; 

– ретуширана фотографија са паспартуом Ташка Трифуновића из 
Смедерева са синовима Драгољубом и Милутином; 2081/20; 

– оглас за новоотворену часовничарску радњу Косаре Л. Трифуновић 
у Смедереву из 1938. године; 2082/20; 

– урамљено мајсторско писмо за часовничарски занат Лазара Трифу-
новића из Смедерева од 17. децембра 1920. године; 2083/20; 

– фотографија Атине Трифуновић из Смедерева са сином Лазаром у 
униформи српског војника са почетка 20. века; 2084/20; 

– фотографија српских војника, Лазара Трифуновића из Смедерева 
са двојицом ратних другова, снимљена у студију у Грчкој крајем 1918. 
године; 2085/20; 

– фотографија Лазара и Косаре Трифуновић снимљена у фотограф-
ском студију; 2086/20; 

– фотографија српских војника снимљена у Грчкој; међу петорицом 
седи Живота Ивковић из Друговца; 2087/20; 
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– фотографија Миодрага Трифуновића, стоматолога из Смедерева са 
тројицом пријатеља у Малом граду Смедеревске тврђаве 1960-их годи-
на; 2088/20; 

– каталог производа фабрике САРТИД, јубиларно издање поводом 
35-годишњице постојања предузећа; 2089/20; 

– каталог производа државног предузећа Железара Смедерево на ен-
глеском и француском језику; 2090/20.

3. Заштита

Конзервација и рестаурација музејских предмета

2018. година

Палеонтолошка збирка: 
– шкољка Dreissena auricularis инв. бр. 147 (P/IV—1); 
– шкољка Dreissena minima инв. бр. 148 (P/IV—2); 
– шкољка Lymnocardium apertum инв. бр. 149 (P/IV—3); 
– шкољка Lymnocardium diprosopum инв. бр. 150 (P/IV—4); 
– шкољка Lymnocardium penslii инв. бр. 151 (P/IV—5); 
– шкољка Lymnocardium schmidti инв. бр. 152 (P/IV—6); 
– шкољка Lymnocardium zujovici инв. бр. 153 (P/IV—7);
– шкољка Lymnocardium parazujovici инв. бр. 154 (P/IV—8); 
– шкољка Lymnocardium secam инв. бр. 155 (P/IV—9); 
– шкољка Congeria triangularis инв. бр. 156 (P/IV—10).
Конзервацију предмета урадила Гордана Пауновић.

2019. година

Збирка ликовне уметности: 
– Милица Чађевић, Портрет жене која седи, СЗР HWAC који пред-

ставља мр Вања Јовановић, конзерватор, Музеј у Смедереву; 
– Вележев, Пејзажи, три слике са рамовима, СЗР HWAC који пред-

ставља мр Вања Јовановић, конзерватор, Министарство културе и ин-
формисања Републике Србије.

Етнолошка збирка: 
– конзервирани су метални предмети планирани за излагање на 

новој сталној поставци: чаше (5 комада); бокал; косири (2 комада); 
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печењарске справе (4 комада); шпорет смедеревац; ручна пумпа за пр-
скање; маказе (2 комада).

Палеонтолошка збирка: 
– конзервација и рестаурација кљове мамута под инв. бр. 10 (P/V-10); 

радове је извео Милош Миливојевић, виши препаратор Природњачког 
музеја у Београду.

2020. година

Збирка ликовне уметности: 
– Милица Чађевић, Портрет жене која седи; СЗР HWAC који пред-

ставља мр Вања Јовановић, конзерватор; Музеј у Смедереву; 
– Вележев, Пејзажи, два акварела са рамовима; 
– непознати руски аутор, Жетва, уље на платну; 
– Василије Резников, Римски бунар у Смедереву, уље на платну; 
– Свети Јован Златоусти, 19. век, платно на дрвету; 
– Свети Никола, 18/19. век, темпера на дрвету; СЗР HWAC који пред-

ставља мр Вања Јовановић, конзерватор; Министарство културе и ин-
формисања Републике Србије.

Етнолошка збирка: 
– извршена је конзервација 74 предмета металног покућства, посуђа, 

сакралних предмта и браварије, 6 комада накита и 3 предмета од пор-
цулана и фајанса за излагање на изложби Оставштина Милана Јовано-
вића Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву.

Историјска збирка: 
– архивска грађа и историјско-меморијални предмети из некадашње 

основне основне поставке у трећој сали; Бранислав Јешић.

4. Документација

2018–2020. година

Послови везани за музејску документацију подразумевају унос пода-
така о новопристиглим предметима у Улазну књигу Музеја и инвентар-
не књиге појединих збирки, редовно фотографисање, обраду и скла-
диштење фотографија са догађаја у организацији Музеја у Смедереву, 
конференција, семинара и других скупова у којима учествују кустоси 



245

Извештај о раду Музеја у СМедереву за 2018, 2019. И 2020. годИну

Музеја у Смедереву и теренских истраживања, као и праћење локалних 
недељних штампаних листова (Наше новине и Наш глас), дневних и не-
дељних националних листова, сакупљање исечака о раду Музеја у Сме-
дереву из тих извора, њихово сређивање и чување у бази хемеротеке.

Крајем 2018. године Музеј у Смедереву је укључен у Јединствени 
информациони систем (ИМУС) за дигитализацију културног наслеђа 
Републике Србије. Добијена је неопходна опрема и обављена је обука 
кустоса и администратора за унос података и вођење процеса дигита-
лизације културног наслеђа. У току 2019. и 2020. године кустоси сме-
деревског музеја су завели 396 музејских предмета у Јединствени ин-
формациони систем. Разлог релативно спорог уноса података је лоше 
стање рачунарске мреже у Музеју.

5. Стручни рад

2018. година

Стручна обрада музејске грађе 
Збирка ликовне уметности: проучавање дела смедеревских ликов-

них уметника Наталије Карић Слијепчевић, Селимира Јовановића, 
Милана Лукића, Миленка Остојића и Мирјане Марјановић. Истра-
живање новинских текстова, ишчитавање каталога изложби. Посебна 
пажња посвећена је поклон збиркама наведених уметника.

Палеонтолошка збирка: сарадња на обради палеонтолошког мате-
ријала из Музеја у Смедереву са мр Драганом Недељковић из Музеја 
Срема и Сањом Алабурић из Природњачког музеја у Београду.

 
Учествовање на конгресима и саветовањима 
– Друга годишња конференција Центра за визуелну културу Балка-

на и Друштва историчара уметности културе новог века, Филозофски 
факултет Универзитета у Београду, Београд, 14. децембар 2018; органи-
затори: др Ненад Макуљевић и др Ана Костић Ђекић; са излагањем: мр 
Снежана Цветковић, Формирање колекције икона Милана Јовановића 
Стојимировића у Вардарској Бановини Краљевине Југославије 1930-1936;

– Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, 5–6. октобар 2018, 
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 
Смедерево; Историјски архив у Смедереву; без излагања;



246

Татјана Г. Гачпар

– Скуп Балканске музејске мреже, одржан је у априлу у Солуну; Татја-
на Гачпар је представила пројекат нове сталне поставке Музеја у Сме-
дереву Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе.

Публицистичка делатност стручних радника –  
у оквиру музејске делатности 
– Снежана Цветковић, „Династија Обреновић у оставштини пото-

мака Антонија Орешковића“, у: Обреновићи у музејским и другим збир-
кама Србије и Европе, 2017, V том, Горњи Милановац, Музеј руднич-
ко-таковског краја;

– Снежана Цветковић, „Портрет Момчила Ђорговића, новинара, 
књижевника и публицисте“, Mons Aureus, часопис за књижевност, 
уметност и друштвена питања 59/2018, Смедерево, 2018, 99–105;

– „Милан Јовановић Стојимировић, Једно путовање у Смедерево“, 
Mons Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена пи-
тања 60/2018, Смедерево, 2018, 135–139 (за штампу припремила Снежа-
на Цветковић);

– Снежана Цветковић, „In memoriam: Наталија Карић Слијепчевић 
(1942–2017)“, Смедеревски зборник 6, Музеј у Смедереву, 2018;

– Снежана Цветковић, „Приказ књиге др Ане Милошевић: Пожаре-
вачки мир на картама, гравирама и медаљама“, Смедеревски зборник 6, 
Музеј у Смедереву, 2018;

– Гордана Милетић, „Смедерево у путописима европских аутора де-
ветнаестог века“, Смедеревски зборник 6, 2018, Музеј у Смедереву;

– Гордана Пауновић, „Палеонтолошка анализа лобање џиновског 
јелена (Megaloceros giganteus /Blumenbach/) из фундуса Музеја у Сме-
дереву“, Смедеревски зборник 6, 2018, Музеј у Смедереву; рецензент: 
др Александар Урошевић; у раду је приказана детаљна палеонтолошка 
анализа лобање женке џиновског јелена; то је једини публиковани при-
мерак женке ове врсте која је пронађена на територији Србије;

– прикупљање података и писање рада под насловом: Sexual 
dimorphism and allometry in giant deer (Megalocerosgiganteus Blumenbach, 
1799) skulls found in Serbia, Aлександар Урошевић, Гордана Пауновић и 
Катарина Богићевић, публиковање рада планирано је у неком од часо-
писа са SCI листе;

– Татјана Гачпар, „Нова стална поставка Музеја у Смедереву Смеде-
ревска тврђава – од престонице до споменика културе“, Смедеревски 
зборник 6, Музеј у Смедереву, 2018, 191–197;
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– Татјана Гачпар, „Извештај о раду Музеја у Смедереву за 2015, 2016. и 
2017. годину“, Смедеревски зборник 6, стручни часопис Музеја у Смеде-
реву, 2018, 227–281;

– Татјана Гачпар , Снежана Цветковић и Мирослав Лазић, писање тексто-
ва за каталог Смедеревска тврђава од престонице до споменика културе;

– Милан Марковић, „Едукација у Музеју у Смедереву 2016–2018. година“, 
Смедеревски зборник 6, стручни часопис Музеја у Смедереву, 2018, 197–221.

Стручно усавршавање
– Обилазак нове сталне поставке Народног музеја у Београду, 11. јул 2018; 
– Милан Марковић, музејски педагог, похађао је програм „Креатив-

но менторство“ за развој професионалаца у култури и медијима. Про-
грам подразумева једногодишњи рад са ментором (ментор Милана 
Марковића је Александра Стаменковић, оснивачица организација Ц31 
– Центар за развој културе дечијих права) и учешће у едукативним и 
развојним радионицама.

Стручна помоћ и консултације 
Запослени су радили на пружању стручне помоћи и консултација 

појединцима и групама заинтересованим за израду матурских радова, 
дипломских радова, писање новинских чланака, информисање о кул-
турној баштини, израду пројеката, реализацију едукативних активно-
сти и слично.

Уреднички послови, рецензије књига и чланака 
– Мирослав Лазић, рецензент, коректор и уредник књиге Е, мој 

синко, дуга је то прича аутора Славољуба Штерића, издавач Newpress 
d.o.o., Смедерево, 2018; 

– скенирање материјала (плакати, програми и фотографије) за рад 
Мирјане Шћеповић Ћирић за текст који је публикован у Смедеревском 
зборнику 6; 

– учешће кустоса у раду Редакционог одбора часописа Смедеревски 
зборник.

Информатички послови музеја 
– Успешно је обављена обука за унос података о предметима у базу 

ИМУС, коју су креирали Историјски музеј Србије и Музеј Војводине, 
децембар 2018;
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– Фејсбук страница Музеја у Смедереву (www.facebook.com/muzejsd) 
током 2018. године редовно је ажурирана; објављиване су вести, фо-
то-албуми, креирани догађаји и друго; објављено је укупно 111 разли-
читих постова на овој страници; крајем 2018. године њу је пратило 5.773 
особа док је 5.807 особа означило да им се свиђа поменута страница;

– отворен је нови профил Музеја у Смедереву на друштвеној мрежи 
Инстаграм на адреси www.instagram.com/muzejsd; објављен је 41 пост; 
профил Музеја у Смедереву на Инстаграму крајем 2018. године имао је 
796 пратилаца; 

– веб-сајт Музеја у Смедереву (www.mus.org.rs) одржаван је у коорди-
нацији са компанијом IVAPIX; отворене су и сређене нове странице на 
сајту: 1. Смедеревски зборник (https://mus.org.rs/o-muzeju/smederevski-
zbornik), на којој су постављени сви досадашњи бројеви, са издвојеним 
посебним текстовима свих радова у пдф-формату, објављених у Сме-
деревском зборнику (бр. 2–бр. 5); 2. QR код и нова страница Родослов 
породице Бранковић, који су увезани са новом сталном поставком (QR 
код се налази на паноу са родословом породице Бранковић; 3. Изда-
вачка делатност (https://mus.org.rs/o-muzeju/izdavacka-delatnost); 4. 
нова страница Први светски рат (www.mus.org.rs/prvisvetskirat) са QR 
кодом који води ка обрађеном видео-снимку Смедерева из Првог свет-
ског рата, који је снимио амерички кинематограф Аријел Варџес (сни-
мак је добијен из Архива Југословенске кинотеке и биће промовисан на 
корицама књиге Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату 
1914–1918 Мирослава П. Лазића).

Остало 
– Фотографисање предмета за нову изложбену поставку Смедеревска 

тврђава – од престонице до споменика културе;
– фотографисање и инвентарисање породичне оставштине Ђорђа Савића 

из Београда, потомка Антонија Орешковића, у којој се углавном налазе пред-
мети који су припадали члановима династије Обреновић; писање стручног 
рада о овој теми за пети том публикације Обреновићи у музејским и другим 
збиркама Србије и Европе у издању Музеја рудничко-таковског краја;

– од Катарине Вељковић из Београда преузете су копије породичних 
фотографија др Лазе Димитријевића;

– Гордана Милетић – учешће на градској манифестацији Славски ко-
лач у својству члана жирија (24. јануар 2018);

– рад на терену – Враново; посета Љиљани Јевић, разговор и преглед 
породичне фото грађе; саговорница је поклонила 26 породичних фото-
графија (25. април);
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– посета Етнографском музеју; преглед и одабир фотографија и 
дела ликовне уметности за Изложбу о одевању у смедеревском крају 
– традиционални сеоски и градски костим друге половине 19. и прве 
половине 20. века.

2019. година 

Стручна обрада музејске грађе 
Збирка ликовне уметности:
– поклони и откупи, стручна анализа и обрада дела, ишчитавање 

текстова о ауторима (каталози, новински чланци, стручне критике);
– рад у Архиву Србије и Архиву САНУ у Београду ради прикупљања 

података о визуелној култури Смедерева.
Етнолошка збирка: 
– пријем и одабир – валоризација предмета понуђених на поклон 

или откуп; одлазак на терен на позив дародаваца; обрада примљени 
предмета;

– рад на тексту каталога Одевање у смедеревском крају – традицио-
нални и европски костим у фотографској и ликовној грађи од средине 
19. века до 1918. године. 

Палеонтолошка збирка: 
– у сарадњи са др Александром Маран Стевановић, музејским савет-

ником из Природњачког музеја у Београду, урађена је одредба еоцен-
ских јежева из Либије који су тезаурус Музеја у Смедереву; детерминиса-
но је 75 примерака, од тога су 9 правилни јежеви врсте Porosoma cibrum 
i 66 примерака неправилних јежева из рода Gitolampas, Echinolampas, 
Eupatagus, Oligopygus, Rhyncholampas и Schizaster.

Ревизија грађе 
– Уметничка збирка: редовна ревизија на сваких десет година; чла-

нови комисије: Наташа Радосављевић Кузмановић, Милан Марковић и 
Гордана Пауновић;

– Палеонтолошка збирка: у децембру урађена је ревизија Палеонто-
лошке збирке.

Позајмице и давање на увид 
– Уметничка збирка: дела из Уметничке збирке са темом Смедерево 

у ликовној уметности враћена су у Музеј у Смедереву 11. 3. 2019, након 
вишегодишњег излагања у фоајеу општине Града Смедерева; 
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– Историјска збирка: редовна ревизија збирке;
– Археолошка збирка: редовна ревизија; чланови комисије: Снежана 

Цветковић, Гордана Милетић и Мирослав Лазић.

Учествовање на конгресима и саветовањима 
– Међународна конференција Васпитавати културом, БАЗААРТ, 

ЗАПРОКУЛ, ЦЕДЕУМ и Мало позориште Душко Радовић; излагање ку-
стоса Милана Марковића у панел-дискусији Сарадња културе и про-
свете уређена на нивоу локалних самоуправа, Београд, 25. 6. 2019;

– Међународна конференција Васпитавати културом, БАЗААРТ, 
ЗАПРОКУЛ, ЦЕДЕУМ и Мало позориште Душко Радовић, излагање му-
зејског саветника Татјане Гачпар у панел дискусији Сарадња културе и 
просвете уређена на нивоу локалних самоуправа, Београд, 25. 6. 2019;

– учешће вишег кустоса Снежане Цветковић по позиву о истражи-
вачком процесу са темом Радозналост убија, курс Херитолошке техно-
логије – 9 живота кустоса, 6. 3. 2019, Филозофски факултет у Београду, 
Одељење за историју уметности, Катедра за музеологију;

– Мирослав П. Лазић, састанак секције историчара МДС у Исто-
ријском музеју Србије, 20. март 2019;

– учешће у раду годишње Скупштине МДС у Етнографском музеју у 
Београду, 20. март 2019.

 
Публицистичка делатност стручних радника –  
у оквиру музејске делатности 
– Снежана Цветковић, „Формирање колекције икона Милана Јова-

новића Стојимировића у Вардарској Бановини Краљевине Југославије 
1930–1936”, Зографски кругови 2, децембар 2019, Београд, Центар за ви-
зуелну културу Балкана;

– „Милан Јовановић Стојимировић: Приче из затвора (Гундолф и На-
нин албум)“, приредила Снежана Цветковић, Mons Aureus, часопис за 
књижевност, уметност и друштвена питања 61/2019, Смедерево, 2019;

– „Милан Јовановић Стојимировић, како настају, како пропадају и 
како се губе историјски извори“, приредила Снежана Цветковић, Mons 
Aureus, часопис за књижевност, уметност и друштвена питања 
62/2019, Смедерево, 2019; 

– научни рад „Intraspecific differentiation and sexual dimorphism in 
giant deer (Megalocerosgiganteus Blumenbach, 1799) skulls found in Serbia“, 
у процесу друге рецензије у часопису Acta zoologica (M22); аутори рада 
су: Гордана Пауновић, Катарина Богићевић и Александар Урошевић.
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Стручно усавршавање
– Татјана Гачпар, стручни испит за стицање стручног музејског звања 

музејски саветник; назив рада: Интердисциплинарна амбијентална 
настава – завичајна школа наслеђа у васпитно-образовној функцији 
музеја, Народни музеј, Београд, мај 2019;

– Снежана Цветковић, стручни испит за стицање стручног музејског 
звања музејски саветник. назив рада: Династија Обреновић у колекци-
онарској и писаној оставштини Милана Јовановића Стојимировића, 
Народни музеј, Београд, октобар –новембар 2019;

– Гордана Пауновић, стицање стручног звања музејског саветника 
писањем хабилитационог рада Примена геометријске морфометрије 
на остацима плеистоценских крупних сисара (са акцентом на маму-
те и џиновске јелене) из музејских збирки Србије;

– Мирослав П. Лазић, учешће на семинару о унапређењу званичне 
статистике о музејима у функцији развоја музеја и музејске публике, 
Народни музеј Београд, 4. 3. 2019;

– Мирослав П. Лазић, једнодневна радионица за обуку за рад у је-
динственом информационом музејском систему (ИМУС), Microsoft, 
Нови Београд, 23. 4. 2019.

Уреднички послови, рецензије књига и чланака 
– Учешће у раду Редакционог одбора часописа Смедеревски зборник; 
– Милан Марковић, рецензија за пројекат (за градски конкурс за доде-

лу средстава у култури) и књигу Старо Смедерево на цртежима и у сли-
кама аутора Живадина Милошевића Жилица и Николе Тасића Цалета.

Информатички послови Музеја 
– Успешно је обављена обука за унос података о предметима у базу 

ИМУС; Милан Марковић, кустос педагог, обављао је послове админи-
стратора ИМУС-а;

– Фејсбук страница Музеја у Смедереву (www.facebook.com/muzejsd) 
током 2019. године редовно је ажурирана; објављиване су вести, фо-
то-албуми, креирани догађаји и друго; током године објављено је укуп-
но 67 различитих постова; Фејсбук страницу Музеја крајем 2019. године 
пратило је 5.988 особа док је 5.910 особа означило да им се свиђа поме-
нута страница; 

– на Инстаграм профилу Музеја у Смедереву (www.instagram.com/
muzejsd) објављен је 21 пост током 2019. године; крајем 2019. године овај 
профил имао је 915 пратилаца; 
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– веб-сајт Музеја у Смедереву (www.mus.org.rs) одржаван је у коорди-
нацији са компанијом IVAPIX; отворене су и сређене неке нове страни-
це на сајту, а постојеће су допуњаване новим садржајима.

2020. година

Стручна обрада музејске грађе

Етнолошка збирка: 
– рад на тексту каталога Оставштина Милана Јовановића Стојими-

ровића у етнолошкој збирци Музеја у Смедереву;
– одабир предмета за изложбу Оставштина Милана Јовановића 

Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву; сарадња и 
координирање активности са учесницима у реализацији изложбе – 
конзерватором, дизајнером (архитектом) изложбене поставке, графич-
ким дизајнером изложбе и каталога.

Палеонтолошка збирка: 
– прикупљање грађе за палеонтолшко-археолошку изложбу под рад-

ним насловом Лов у палеолиту.
Историјска збирка: 
– детаљно проучавањe збирке након ревизије, ради отклањања уо-

чених проблема и стварање могућности за реинвентаризацију збирке.
Археолошка збирка: 
– детаљно проучавањe збирке након ревизије ради отклањања уо-

чених проблема и стварање могућности за реинвентаризацију збирке.

Позајмице и давање на увид 
Историјска збирка: разгледница Краљев летњиковац у виногра-

ду Смедерево, издање Алексе Ћирића из 1900. године, бр. ул. инв. 
V/1886/73; дигитални скен разгледнице у високој резолуцији; за излож-
бу Наша суграђанка краљица Драга; између славе и анатеме, Музеј руд-
ничко-таковског краја.

 
Публицистичка делатност стручних радника –  
у оквиру музејске делатности
– Гордана Пауновић, Катарина Богићевић и Aлександар Уроше-

вић, „Intraspecific differention and sexual dimorphism in giant deer 
(Megaloceros giganteus Blumenbach, 1799; Artiodactyla, Cervidae) skulls 
found in Serbia“; о раду: примена геометријске морфометрије на  
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лобањама џиновског јелена из фундуса Музеја у Смедереву, као и коре-
лација са истородним предметима из других музеја и приватних збир-
ки; публиковање: Аcta zoologia – шведски истакнути међународни на-
учни часопис (М22). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/azo.12325;

– „Милан Јовановић Стојимировић: Прилози за историографију 
(Лакеји у двору, Драга Машин, А. Обреновић и Драга, Драга Машин 
и султан Абдул Хамид)“, приредила Снежана Цветковић, Mons Aureus, 
часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, 63–64/2020, 
Смедерево, 2020;

– разговор са вајаром Зораном Кузмановићем: Београдски победник 
и вечна култура бронзе; са уметником разговарале: Снежана Цвет-
ковић и Биљана Живановић; Mons Aureus, часопис за књижевност, 
уметност и друштвена питања, 63–64/2020, Смедерево, 2020; 

– Мирослав П. Лазић, Експлозија у Смедереву 5. јуна 1941.године, веб-
сајт Музеја у Смедереву (https://www.mus.org.rs/eksplozija-u-smederevu-
5-juna-1941-godine/).

Стручно усавршавање
– На Рударско-геолошком факултету 3. 9. 2020. године Гордана Пау-

новић је одбранила докторску тезу под називом Анализа кранијалног 
скелета крупних плеистоценских биљоједа на тлу Србије методог ге-
ометријске морфометрије; теза је базирана на примени геометријске 
морфометрије и мултиваријатне статистике на плеистоценском фосил-
ном материјалу крупних сисара пронађених на тлу Србије;

– Милан Марковић, стручни испит за стицање стручног музејског 
звања виши кустос; назив рада: Едукативна улога Музеја у Смедереву у 
широј друштвеној заједници, Народни музеј, Београд, новембар 2020;

– вебинар Ревизија фондова установа културе, Музеј у Смедереву, 
10. децембар 2020.

Информатички послови музеја 
– Oбављани су послови администрирања и ажурирања Јединственог 

информационог система ИМУС;
– Фејсбук страница Музеја у Смедереву (www.facebook.com/muzejsd) 

имала је укупно 79 објава; од марта месеца, због појаве пандемије виру-
са ковид 19, објављивани су постови под ознаком #ОстаниКодКуће, са 
циљем промовисања заштите, анимације шире публике и презентације 
рада Музеја у новонасталим условима;
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– на Инстаграм налогу постављено је укупно 50 објава (www.
instagram.com/muzejsd); 

– веб-сајт Музеја (www.mus.org.rs) редовно је одржаван и имао је кон-
тинуирано ажурирање података; објављено је укупно 23 чланка.

6. Научни рад 

2018. година

– Пројекат Смедерево и смедеревски крај 
у Првом светском рату 1914–1918; Мирослав 
П. Лазић, Музеј у Смедереву;

– проучавање следећих јавних и приват-
них збирки: Фонд матичних књига рође-
них, умрлих и венчаних из села са терито-
рије Града Смедерева у Историјском архиву 
Смедерево; Библиотека Филозофског фа-
култета у Београду; дигитализована грађа 
на најразличитијим веб сајтовима установа 
(библиотеке, архиви, музеји и др.) у ино-
странству (Национални музеј и меморијал 
Првог светског рата у Канзас Ситију у САД-у (The National WWI Museum 
and Memorial in Kansas City, MO); The Magic Lantern Society и EYE Film 
Institute; Библиотека Универзитета Каен у Нормандији (Bibliothèque de 
l’Université de Caen Normandie); код нас: фотографије из Збирке Ђорђа 
Станојевића у Историјском музеју Србије (кустос Штефица Радмано-
вић); фотографије Смедерева из Првог светског рата из Војног музеја 
Србије (кустос Наташа Томић); фотографије из Завичајног музеја Ја-
година (кустос Душан Грбовић); фотографије из Историјског архива у 
Пожаревцу (кустос Драгана Милорадовић); фотографије из приватних 
колекција Мирослава Александрића из Аранђеловца, Милана Лончара 
из Смедерева, Милоша Јуришића из Београда и др Марка Поповића из 
Београда.

 
Научно усавршавање

– Снежана Цветковић, писање доктората Уметност и дворска кул-
тура у Србији 1872–1903, потом одбрана писаног образложења теме пред 
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комисијом, према новом програму за докторске студије на Одељењу за 
историју уметности Филозофског факултета у Београду;

– Гордана Пауновић, рад на докторској тези Анализа кранијалног ске-
лета крупних плеистоценских биљоједа на тлу Србије методог геоме-
тријске морфометрије; одбрана докторске дисертације 2020. године, 
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду; менторска коми-
сија састављена од 4 члана: проф. др Катарина Јовановић, др Александар 
Урошевић, проф. др Драженко Ненадић и проф. др Зорица Лазаревић.

Стручни и научни скупови и семинари у  
организацији и суорганизацији музеја
– Пут једног образовног програма – како развијати активности 

у музеју (5. 7. и 4. 10. 2018); реализована су два семинара које, у окви-
ру пројекта SHARE Project – Музеји прошлости за будућност региона, 
спроводи организација Ц31 – Центар за развој културе дечијих права у 
партнерству са Музејом у Смедереву; пројекат је подржала британска 
фондација Headley Trust; учесници: поред кустоса смедеревског музеја 
у пројекат су укључене и колеге и сарадници из Народне библиотеке 
Смедерево, ПУ „Наша радост“, ЈП „Смедеревска тврђава“, Гимназије 
у Смедереву и позоришта ПАТОС; укупан број учесника: 14; аутори 
пројекта и реализатори семинара: Маша Аврамовић и Александра Ста-
менковић, оснивачице организације Ц31.

2019. година

Научно и стручно усавршавање
– Снежана Цветковић, магистар: докторска дисертација Дворска 

култура и уметност у Србији од 1872. до 1903 (писање дисертације);
– Гордана Пауновић, уписана је завршна година 2019/2020. доктор-

ских студија; предаја целокупне докторске тезе на читање члановима 
комисије за одбрану доктората, планирана је до краја 2019. године; док-
торска теза носи назив Анализа кранијалног скелета крупних плеисто-
ценских биљоједа на тлу Србије методом геометријске морфометрије.

2020. година

Научно усавршавање
– Снежана Цветковић, магистар, писање докторске дисертације 

Дворска култура и уметност у Србији од 1872. до 1903.
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7. Пројекти

2018. година

Реализовани пројекти
– Смедеревски зборник број 6 – Музеј у Смедереву, Татјана Гачпар, 

директор; Министарство културе и информисања Републике Србије и 
Град Смедерево; конкурс за финансирање и суфинансирање пројека-
та из области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, 
проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интер-
претације, управљања и коришћења музејског наслеђа у 2018. години. 
Резултати пројекта: издавање часописа Смедеревски зборник, које је 
од изузетне важности за Смедерево и смедеревски крај. Значај овог 
пројекта је вишеструк: 1. наша установа на овај начин може да презен-
тује резултате рада широј стручној јавности; 2. кустоси смедеревског 
музеја имају прилику да публикују текстове о збиркама и свом раду, што 
унапређује даља истраживања прошлости Смедерева и околине; 3. Ре-
дакциони одбор часописа чине еминентни стручњаци из различитих 
области, те кустоси музеја имају прилику да, кроз рад са њима, уна-
пређују своје знање и да на квалитетнији начин наставе рад на заштити 
и презентацији локалног културног наслеђа; 4. у Зборнику неретко ра-
дове публикују млади стручњаци из Смедерева, тако да им је на тај на-
чин омогућено да напредују; 5. дистрибуцијом часописа широм Србије 
оснажујемо интересовање за културно-историјску баштину Смедерева 
и смедеревског краја.

– Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату 1914–1918 – 
Музеј у Смедереву; Мирослав П. Лазић, виши кустос историчар; Ми-
нистарство културе и информисања и Град Смедерево; конкурс за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката из области откривањa, при-
купљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, 
заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и ко-
ришћења музејског наслеђа у 2018. години. Резултати пројекта: 1. Сме-
дерево и смедеревски крај коначно су добили заокругљену референт-
ну историографску студију (књига историчара Мирослава П. Лазића 
Смедерево и смедеревски рат у првом светском рату 1914–1918, тираж 
500 комада), са бројним илустративним материјалом (највећим делом 
фотографије) који се објављује први пут; 2. ова књига биће дистрибу-
ирана свим важнијим научним и стручним установама (факултетима, 
институтима, музејима, библиотекама) како би могла да се користи у 
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даљим истраживањима Великог рата; 3. организована је једна излож-
ба (изложба историчара Мирослава П. Лазића и Марка Стефановића 
Смедерево и смедеревски рат у Првом светском рату 1914–1918) у Лу-
гавчини крај Смедерева, а у јануару 2019. још једна се организује у селу 
Колари код Смедерева. Изложбу прати штампани тролист/брошура са 
основним информацијама о Смедереву и смедеревском крају у Првом 
светском рату (аутор: историчар Мирослав П. Лазић, Смедерево и сме-
деревски рат у Првом светском рату 1914–1918, тираж 1.000 комада). У 
оквиру изложбе подељени су беџеви са мотивом наталијине рамонде 
као упечатљивог визуелног симбола страдања и вакрсења српске војске 
и српске државе у Првом светском рату (беџ је урађен у тиражу од 300 
комада). Планиране су промоције књиге у другим градовима, што ће 
допринети даљој популаризацији пројекта.

Пројекти којима се конкурисало
– Конзервација предмета из фонда Уметничке и Етнолошке збирке 

Музеја у Смедереву, Музеј у Смедереву, Снежана Цветковић и Гордана 
Милетић; конкурс Министарства културе и информисања Републике 
Србије за суфинансирање пројеката из области музејског наслеђа за 
2018. годину; Министарство културе и информисања Републике Ср-
бије и Град Смедерево. Циљ пројекта је био заштита и очување пред-
мета, што поред сакупљања, проучавања и презентације представља 
основну музејску делатност – заштитом наведених предмета, исти би 
били стављени у функцију изложбеног предмета, чиме би били до-
ступни широј јавности путем нове музејске поставке и тематских из-
ложби. Овај пројекат није био прихваћен на конкурсу.

– Видљиви трезор: 3D дигитализација и презентација античке 
збирке Музеја у Смедереву; конкурс за финансирање или суфинанси-
рање проjеката из области дигитализације културног наслеђа и сав-
ременог стваралаштва у Републици Србиjи у 2018. години. Пројекат 
подразумева прављење 3D модела предмета из античке збирке Музеја 
у Смедереву кроз осам пројектних активности, а планирано је да се 
активности одвијају се на више нивоа (први подразумева дигитализо-
вање античких покретних налаза из збирки Музеја у Смедереву кроз 
фотограметријски третман предмета, а потом и израду 3D модела). У 
оквиру пројекта такође је планирана и организација путујуће двоје-
зичне виртуелне изложбе, која ће посетиоцима пружити податке о 
процесу 3D дигитализације, али и увид у виртуелне 3D моделе. Ми-
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рослав П. Лазић је био сарадник у писању пројекта. Овај пројекат није 
био прихваћен на конкурсу.

2019. година

Реализовани пројекти
– Руска уметност у смедеревском музеју, Музеј у Смедереву, Снежа-

на Цветковић; Министарство културе и информисања Републике Ср-
бије. Одобрена су средства за конзерваторско-рестаураторски третман 
руског уметника Вележева, чија дела се чувају у Збирци ликовне умет-
ности, а која ће након третмана испунити услове за излагање и бити 
сачувана као драгоцени културно-уметнички артефакт.

– За пројекат Реализација нове сталне поставке Музеја у Смедереву 
– Грожђе, гвожђе и урбане вибрације, којим је конкурисано код Мини-
старства културе и информисања Републике Србије, добијена средства 
су мања од износа који је предвиђен пројектом. Средствима добијеним 
од Министарства културе РС и средствима добијеним од Града Смеде-
рева реализоване су активности: израђен је део изложбеног мобилија-
ра; комплетно припремљени стручни текстови и превод истих; израђе-
не су лутке фигуре Смедеревац и Смедеревка; предмети из Етнолошке 
збирке су конзервирани; извршена је демонтажа постојећих и уградња 
нових стаклених врата на улазу у изложбену салу на другом спрату.

Пројекти којима се конкурисало
– Смедерево – тврђава културе; Град Смедерево; Татјана Гачпар, 

Мирослав П. Лазић из Музеја у Смедереву, као и Канцеларија за младе 
Града Смедерева и канцеларија ЛЕР Града Смедерева; конкурс Градо-
ви у фокусу Министарства културе и информисања Републике Србије. 
Овај пројекат није добио подршку.

2020. година

Реализовани пројекти
– За пројекат Реализација нове сталне поставке Музеја у Смедереву 

– Грожђе, гвожђе и урбане вибрације, којим је конкурисано код Мини-
старства културе и информисања Републике Србије, добијена су сред-
ства којима су спроведене активности: ангажовање архитекте – дизај-
нера изложбене поставке, графичког дизајнера изложбе; израда кон-
золних витрина и монтажа витрина; опремање изложбених витрина; 
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штампа изложбених паноа. Средствима добијеним од Града Смедере-
ва реализоване су активности: подополагачки, молерско-фарбарски и 
електро-радови.

– Руска уметност у смедеревском музеју II, Музеј у Смедереву, Сне-
жана Цветковић, Министарство културе и информисања Републике 
Србије; одобрена су средства за конзерваторско-рестаураторски трет-
ман за три слике и две иконе које се чувају у Збирци ликовне уметности 
и Збирци икона, а које ће након третмана испунити услове за излагање 
и бити сачувана као драгоцени културно уметнички артефакт.

– Учествовање у међународном пројекту Ricontras, Visuel culture, 
Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the 
Balkans and Eastern mediterranean (16 – early 20 th c.), на позив професо-
ра Ненада Макуљевића, Одељење за историју уметности, Филозофски 
факултет у Београду. Издвојене су иконе руских иконописаца из Збирке 
икона Музеја у Смедереву, које ће бити постављене на онлајн-бази по-
датака преко сајта https://ricontrans-project.eu. 

8. Библиотека 

2018. година

Поклони 
– Поклони Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја града Новог Сада, 

Музеја рудничко-таковског краја у Горњем Милановцу, Историјског му-
зеја Србије, Војног музеја у Београду;

– Ана Милошевић, Пожаревачки мир на картама, гравирама и ме-
даљама, Пожаревац – Београд, 2018 (поклон Ане Милошевић);

– Драгољуб Јовановић, Економске и друштвене последице рата у Ср-
бији, Београд, 2018 (поклон Момчила Ђорговића);

– Галерија Матице српске, Нови Сад, 2001 (поклон Снежане Цветковић);
– Начелство Среза звишког Кучево 1839–1918. Аналитички инвентар 

4 (1855–1858), Историјски архив Пожаревац, 2018;
– Начелство Среза звишког Кучево 1839–1918. Аналитички инвентар 

4 (1855–1858), Историјски архив Пожаревац, 2014; укупно: 2 наслова.

Откупи
 – Никола Крстић, Приватни и јавни живот I, Београд, 2005; При-

ватни и јавни живот II, Београд, 2005; Јавни живот I, Београд, 2005; 
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Јавни живот II, Београд, 2006; Приватни живот II, Београд, 2007; Јав-
ни живот III, Београд, 2007; Јавни живот IV, Београд, 2007; издавач: 
Завод за уџбенике и наставна средства;

– Јелена Тодоровић, Каталог државне уметничке колекције I, Нови 
Сад, 2014;

– Биљана Црвенковић, Каталог државне уметничке колекције II, 
Нови Сад, 2014. 

Укупно откупљено: девет књига.

– Klaus Rot, Od socijalizma do Evropske unije, Biblioteka XX vek; 
– Mitja Velikonja, Titostalgija, Biblioteka XX vek; 
– Moran Džo, Čitanje svakodnevnice, Biblioteka XX vek;
– Душан Т. Батаковић, Србија и Балкан: Албанија, Бугарска и Грчка 

1914–1918, Нови Сад, 2016;
– Милош Казимировић и Ханс Хаутман, Крвави траг Великог 

рата: злочини аустроугарске и њених савезника 1914–1918. у светлу ау-
стријских докумената, Нови Сад, 2015; 

– Петар Опачић, Од Београда до Крга 1915–1916, Нови Сад, 2015;
– Антон Холцер, Џелатов смешак. Непознати рат против цивилног 

становништва 1914–1918, Нови Сад, 2015;
– Ђорђе Ђурић, Србија у Првом светском рату. Илустрована хроно-

логија, Нови Сад, 2014;
– Никола Марковић, Слика Немачке и Немаца у Србији 1914–1918, 

Нови Сад, 2017;
– Marko Dogo i Armando Pitasio (prir.), Gradovi Balkana, gradovi Evrope, 

Beograd, 2018;
– Момчило Спремић, Прекинут успон. Српске земље у позном 

средњем веку, Београд, 2005;
– Бојан Б. Димитријевић, Војска Недићеве Србије 1941–1945, Београд, 2016;
– Вероник Сал (прир.), Историчари, Београд, 2008;
– Рихард ван Дилмен (прир.), Историја. Лексикон појмова, Београд, 2010;
– Ернст Брајзах, Историографија, Београд, 2009;
– Предраг Терзић, Слобода у сенци круне. Србија између анродне су-

верености и политичког елитизма, Београд, 2018;
– Драгољуб Р. Живојиновић, Краљ Петар I Карађорђевић (три књи-

ге), Београд, 2009;
– Бранко Богдановић и Саша Ружесковић (прир.), Србија и Срби у 

Првом светском рату 1914-1916 (Фотомонографија), Београд, 2016;
– Душан М. Бабац, Војне ознаке у Србији 1845–1945, Београд, 2014.
Укупно откупљено: 16 наслова.
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Остало
– Чланствo у највећој социјалној мрежи за научнике и истраживаче 

за размену радова – Research Gate (www.researchgate.net);
– преко библиотечког претраживача КОБСОН преузимају се потреб-

ни научни радови.

2019. година

Поклони 
– Каталог Стари конак заборављени београдски двор, поклон Музеја 

примењене уметности;
– Зборник Матице српске за ликовну уметност, број 45 и 47, поклон 

Матице српске у Новом Саду;
– Бранка Кулић, Дворци и летњиковци Војводине, Нови Сад 2015, по-

клон Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Нови Сад;
– Vojna enciklopedija (10 томова), као и више десетина књига из до-

мена војне историје, поклон Јелене Илић из Смедерева, из оставштине 
преминулог потпуковника Славољуба Штерића.

Откупи
– Ана Столић, Краљица Драга, друго издање.

2020. година

Поклони 
– Галерија Матице српске, Нови Сад (преузето 15. фебруара 2020.): 

Владимир Симић, Романови и Срби: рецепција слике руских владара у 
уметности XVIII века, Нови Сад, 2018; Снежана Мишић, Српска на-
родна Скупштина 1. маја 1848 – 170 година после, Нови Сад 2018; Ли-
дија Мереник, Модернизми – континуитети и сучељавања, Нови Сад, 
2017; Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске, Нови 
Сад, 2018; Димитрије Аврамовић, уметник европских оквира и српског 
контекста, група аутора, Нови Сад, 2017; Арсеније Теодоровић и српска 
црква у Будиму, група аутора, Нови Сад, 2017;

– Народни музеј, Београд: В. Б. Грујић, Збирка југословенске скулпту-
ре Народног музеја у Београду, Београд, 2017; 

– Међуопштински Историјски архив Чачак: Оливера Милосавље-
вић, Горски цареви, хајдучија у чачанском и рудничком округу у другој 
половини 19. века, Чачак, 2016;



262

Татјана Г. Гачпар

– Музеј науке и технике, Београд: Дунавом кроз Ђердапску клисуру, 
ПИНУС 9–10, Записи, Београд, 2019; Развој и мене Београда на старим 
разгледницама, фотографијама и мапама, из колекције Милоша Јури-
шића, Београд, 2020; 30 година Музеја науке и технике, Београд, 2019; 
Филозофски факултет Београд, Студије визуелне културе Балкана 2, 
Београд 2019;

– Галерија Српске академије наука и уметности: Јелена Јовановић Си-
мић, Владан Ђорђевић, Портрет неуморног ствараоца, Београд, 2020.

Стручна литература
– Чланствo у највећој социјалној мрежи за научнике и истраживаче 

за размену радова – Research Gate (www.researchgate.net);
– преко библиотечког претраживача КОБСОН преузимају се потреб-

ни научни радови.

9. Стална поставка

2018. година

Измене сталне поставке
– Одабир предмета, при-

према легенди и учешће у 
креирању нове изложбене 
поставке;

– координација свих ак-
тивности које је ликовни 
уредник нове поставке Зоран 
Поповић радио (достављање 
фото-материјала и текстова), 
преглед паноа и исправке;

– координација пре-
вођења текстова на енглески 
језик које је урадила Мирјана 
Вукомановић;

– промоција нове сталне 
поставке (веб-сајт, Фејсбук, 
Инстаграм, мејлинг-листе, 
медији);
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– израда реплике Митре за београдског митрополита Кантакузине 
Бранковић, конзерватор Наташа Скрињик Цветковић, према оригина-
лу из Музеја српске православне цркве у Београду.

Нова стална поставка 
– Поставка Смедеревска тврђава – од престонице до споменика кул-

туре, отворена 12. априла 2018. године на Дан Музеја у Смедереву. Руко-
водилац проjекта: Татјана Гачпар. Аутори поставке: Татјана Гачпар, мр 
Снежана Цветковић, Мирослав П. Лазић и Милан Марковић. Аутори 
текстова у оквиру поставке: Татјана Гачпар, мр Снежана Цветковић и 
Мирослав П. Лазић. Стручни сарадници при изради текстова: Дејан 
Радовановић и Љиљана Николић. Стручни консултант: др Катарина 
Живановић. Аутори концепта ентеријера поставке: Предраг Јошић и 
Ангелина Марјановић. Дизајн поставке, графички дизајн и штампа: Зо-
ран Поповић и Жељко Левнаић. Сарадници у раду на поставци: Наташа 
Скрињик Цветковић, Оливера Протић, Златко Пајић, Владимир Ваз-
мић и Ненад Спасић. Рецезенти текстова: др Татјана Цвјетичанин, др 
Марко Поповић и др Дејан Радичевић. Лектура: Ивица Бојичић. Пре-
вод: Мирјана Вукмановић. Фотографије и илустрације: из збирки Му-
зеја у Смедереву и Регионалног завода за заштиту споменика културе 
Смедерево. 
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2019. година

Измене сталне поставке
– Гордана Милетић, Снежана Цветковић, Јован Стојковић, Татјана 

Гачпар, учествовање у изради нове сталне поставке у трећој изложбеној 
сали музеја; писање текстова за блок Урбане вибрације; слање текстова 
на рецензију, лектуру и коректуру.

2020. година

Измене сталне поставке
– Назив: Гвожђе, грожђе и урбане вибрације; учествовање у изради 

нове сталне поставке у трећој изложбеној сали музеја; скенирање визу-
елне грађе у високој резолуцији, прибављање сагласности за излагање, 
припрема материјала за дизајнера изложбених паноа нове поставке; 



265

Извештај о раду Музеја у СМедереву за 2018, 2019. И 2020. годИну

израда потписа за изложене скенове фотографија и предмете. Аутори 
стручне концепције: Гордана Милетић, Јован Стојковић, Мирослав Ла-
зић и Снежана Цветковић. Аутори ликовног постава: архитекта Боја-
на Ђуровић и графички дизајнер Драгана Лацмановић. Руководилац 
пројекта: Татјана Гачпар.

10. Изложбена делатност

2018. година

– Најлепше странице Четвороје-
ванђеља из пера Светозара Пајића 
Дијака, аутор: Светозар Пајић Дијак, 
Музеј у Смедереву, прва сала, 5. 3 – 31. 
3. 2018. Аутори стручне концепције: 
Светозар Пајић, калиграф, Снежана 
Цветковић, виши кустос, историчар 
уметности, и Милан Марковић, ку-
стос педагог. Аутор ликовне поставке: 
Снежана Цветковић. Опсег (број ек-
споната): четрдесет и седам страница 
преписа четворојеванђеља из периода 
14–17. век, једанаест металних монашких 
копчи и реплика Есфигменске повеље 
деспота Ђурђа Бранковића. Веб-адреса: 
https://mus.org.rs/umetnost-kaligrafije-u-
smederevskom-muzeju/. О аутору излож-
бе: Светозар Пајић Дијак живи и ствара 
у Новом Саду. Калиграфски занат учио 
је у манастирима у Србији. Са добије-
ним црквеним благословом пружена 
му је могућност да изради реплике из 
српских четворојеванђеља датираних од 
14. до 17. века.

– Минијатура на врху оловке, из-
ложба минијатурних скулптура на врху 
оловке, аутор: Филип Стевић, Музеј у 
Смедереву, прва сала, 22. 1 – 28. 2. 2018. 
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– Деспот Ђурађ Бранковић у делу браће Настасијевић: сусрет 
Рудника и Смедерева, Музеј рудничко-таковског краја, Горњи Мила-
новац, 7. 3 – 10. 4. 2018. Аутори стручне концепције: Снежана Цветковић, 
виши кустос, историчар уметности, и Мирослав Лазић, виши кустос 
историчар. Аутор ликовне поставке: Снежана Цветковић. Опсег (број 
експоната): седам уметничких слика, књиге, фотографије, новине, лич-
ни предмети, музичке свеске и принтови. Веб-адреса: https://mus.org.
rs/susret-rudnika-i-smedereva/. Тема: дубоке и значајне историјске везе 
између Рудника и Смедерева у средњовековном периоду, које су надах-
нуле браћу Настасијевић, родом из Горњег Милановца, да се тридесе-
тих година 20. века посвете транспоновању личне драме и историјске 
трагичности деспота Ђурђа Бранковића кроз уметнички израз – књи-
жевни, музички и ликовни, биле су инспирација и повод за организа-
цију изложбе. Њихово заједничко делање на овом пољу представља фе-
номен у српској културној историји. Опера Ђурађ Бранковић, изведена 
пред публиком у Народном позоришту у Београду, 12. јуна 1940. године, 
била је уметнички тријумф браће Настасијевић. Према Момчиловом 
драмском тексту Ђурађ Бранковић, Светомир је компоновао музику док 
су нацрте за сценографију радили и Светомир и Живорад. Коначно, 
реализована је сценографија сликара Станислава Сташе Беложанског. 
Лик деспота Ђурђа Бранковића био је инспирација Славомиру Наста-
сијевићу за роман Тешко побеђенима (Београд, 1976).
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– Смедерево: град и људи у уметности 20. века, Музеј у Смеде-
реву, прва сала, 14. 5 – 30. 6. 2018. Аутор стручне концепције: Снежана 
Цветковић, виши кустос, историчар уметности. Аутор ликовне постав-
ке: Снежана Цветковић. Опсег (број експоната): четрдесет и три умет-
ничка дела (слике, скулптуре, акварели, пастели) и изложбени катало-
зи. Веб-адреса: https://mus.org.rs/smederevo-grad-i-ljudi-u-umetnosti-20-
veka/. Тема: приказан је град Смедерево у делима ликовних уметника 
који су у њему живели или боравили, као и људи који су у њему живели 
или из њега потекли, а који су представљени у ликовној уметности. 
Највећи број изложених дела је из Уметничке збирке – ликовна умет-
ност. Изложба уједно представља историју ликовне културе Смедерева 
током 20. века.

– Кафа, узбудљива прича о добром укусу, Музеј у Смедереву, 
прва сала, 5. 9 – 5. 10. 2018. Аутор изложбе: Александра Савић, музеј-
ски саветник Природњачког музеја у Београду. Дизајн: Снежана Рајко-
вић. Илустрације: Бора Милићевић. Фотографије: Анђела Петровски. 
Веб-адреса: https://mus.org.rs/kafa-uzbudljiva-prica-o-dobrom-ukusu/.  
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Тема: на изложби је представљена кафа као биљка, Етиопија као постој-
бина кафе, прича о кафи кроз историју њене производње и прераде, 
прича о европским и београдским кафеџиницама и кафанама, основ-
ни типови припреме кафе, кофеин, најразноврснији укуси кафе, као и 
многе друге занимљивости.

– Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату, Дом 
културе Лугавчина, 25. 12. 2018 – 14. 1. 2019. Аутори стручне концепције: 
Мирослав П. Лазић, виши кустос исто-
ричар, и Марко Стефановић, наставник 
историје. Опсег (број експоната): 22 паноа 
(принтови на форексу 3 мм – комбинација 
текстова и фотографија и других илустра-
ција). Тема: изложба даје краћи приказ 
најважнијих догађаја, процеса и после-
дица Првог светског рата у Смедереву и 
селима на данашњој административној 
територији Града Смедерева. Изложба је 
графички обликована препознатљивим 
дизајном, богато је илустрована ориги-
налним фотографијама и исечцима из 
оновремене штампе.
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2019. година

– И ово је Србија, аутор: Зоран Цвет-
ковић, Музеј у Смедереву, прва сала, 21. 1 
– 4. 2. 2019. Тема (кратак опис): напуштене 
куће, дворишта и пашњаци део су слике 
српског села 21. века. Српска села која оду-
миру и трагове живота у њима покушао је 
да кроз фотографију забележи путописац 
Зоран Цветковић. Обишао је већи део Ср-
бије да би документовао чињеницу да села 
у Србији постепено али сигуно одумиру и 
свој рад је приказао на изложби.

– Смедерево и смедеревски крај у 
Првом светском рату 1914–1918, ОШ 
„Илија Милосављевић Коларац“, 22. 1 – 15. 
3. 2019. Аутори стручне концепције: Ми-
рослав П. Лазић, виши кустос историчар, 
и Марко Стефановић, наставник историје. 
Опсег (број експоната): 22 паноа (принто-
ви на форексу 3 мм – комбинација тексто-
ва и фотографија и других илустрација). 
Тема (кратак опис): изложба даје краћи 
приказ најважнијих догађаја, процеса и 
последица Првог светског рата у Смедере-
ву и селима на данашњој административ-
ној територији Града Смедерева. Изложба 
је графички обликована препознатљивим 
дизајном, богато је илустрована ориги-
налним фотографијама и исечцима из 
оновремене штампе.

– Алхемија ковања, аутор: Жељко Пантић, Музеј у Смедереву, прва 
сала, 2. 5 – 15. 6. 2019. Тема (кратак опис): изложба мачева смедеревског 
ковача Жељка Пантића рађених старом техником ковања. Мач је много 
више од оружја – њиме се владало, инаугурисало, рашчињавало, под 
њим су се заклињали и нестајали. Мајстори који су кроз историју споз-
нали тајну мача и данас кроз те мачеве живе, јер сваки мач који се искује 
у себи носи један део свог творца.
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– Одевање у смедеревском 
крају – традиионални и ев-
ропски костим у фотографској 
и ликовној грађи од средине 19. 
века до 1918. године, аутор: Гордана 
Милетић, виши кустос етнолог Му-
зеја у Смедереву, Музеј у Смедере-
ву, прва сала, 5. 9 – 31. 10. 2019. Тема 
(кратак опис): у оквиру манифеста-
ције Смедеревска јесен на изложби 
је представљен избор фотографија и 
дела ликовне уметности насталих у 
периоду од средине 19. века до 1918. 
године, на којима су смедеревски 
грађани и грађанке и житељи смеде-
ревских села у одећи која је ношена 
у наведеном периоду у овој средини. 
Представљени материјал потиче из збирки Музеја у Смедереву и Етно-
графског музеја у Београду, из фонда Матице српске у Новом Саду, неко-
лико фотографија је из приватних породичних албума док један изложе-
ни цртеж представља илустрацију из књиге.

– Старо Смедерево на цртежима и у причама, Музеј у Смеде-
реву, прва сала, 5. 12. 2019 – 17. 1. 2020. Аутор 
стручне концепције: Милан Марковић, кустос 
педагог. Аутор цртежа: Живадин Милошевић 
Жилиц. Аутори текстова (прича): Никола Та-
сић Цале и Живадин Милошевић Жилиц. 
Опсег (број експоната): 90 цртежа и прича 
које прате дате цртеже. Цртежи су позајмље-
ни из завичајног фонда Народне библиотеке 
Смедерево. Тема (кратак опис): реч је о излож-
би цртежа Живадина Милошевића Жилица, 
смедеревског архитекте, које је након његове 
смрти супруга Зенобија завештала Народној 
библиотеци Смедерево. Изложбу прате тек-
стови Николе Тасића Цалета, инжењера у пен-
зији и страственог истраживача и хроничара 
старог Смедерева.
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2020. година

– Језик је хранитељ народа, Музеј у Смедереву, прва сала, 22. 1 
– 14. 2. 2020; из колекције Музеја Вука и Доситеја Народног музеја у Бе-
ограду. После отварања изложбе изведена је монодрама Мој отац Вук 
Караџић, у организацији Музеја Вука и Доситеја, Удружења КултурНет 
и уз подршку Туристичке организације Београда.

– Раул Валенберг – за мене није постојао другачији избор, до-
кументарна изложба, Музеј у Смедереву, прва сала, 20. 2 – 2. 3. 2020. 
Изложба посвећена шведском дипломати Раулу Валенбергу који је у 
Другом светском рату у Будимпешти спасио десетине хиљада мађар-
ских Јевреја.  Изложба је део пројекта Буди носилац промене – Раул Ва-
ленберг као инспирација, који спроводе Ц31 – Центар за развој културе 
дечјих права и Амбасада Краљевине Шведске у Београду, у партнер-
ству са Раул Валенберг академијом из Стокхолма и уз подршку Швед-
ског института. Наведени пројекат је реализован у шест градова 
Србије: Шапцу, Бечеју, Крагујевцу, Житишту, Зрењанину, Београду 
и Смедереву. Музеј у Смедереву и Гимназија су партнери на пројек-
ту у Смедереву. На отварању су говорили Татјана Гачпар, директорка 
Музеја у Смедереву, Александра Стаменковић, из удружења Ц31, као 
и господин Јоаким Верн, заменик шефа мисије Амбасаде Краљевине 
Шведске у Београду.  

– Земља није мој дом, аутор: Ненад Марић, Музеј у Смедереву, прва 
сала, 4. 3 – 26. 3. 2020. Изложба цртежа Ненада Марића, који се поред 
сликарства бави и кантауторским радом под псеудонимом Краљ Чачка. 
На отварању је извео и неколико својих нумера.
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– Оставштина Милана Јо-
вановића Стојимировића у 
Етнолошкој збирци Музеја у 
Смедереву, аутор изложбе: Гор-
дана Милетић, виши кустос етно-
лог, Музеј у Смедереву, прва сала, 
16. 6. 2020. На изложби су пред-
стављени предмети који потичу 
из приватне колекције Смеде-
ревца Милана Јовановића Стоји-
мировића, којима је формирана 
етнолошка збирка. Ова колек-
ција разнородних етнолошких 
предмета први пут је публикова-
на јавности у целини. Изложба 
је припремана поводом јубилеја 
70 година од формирања Музеја 
у Смедереву. Отварање изложбе 
и прослава јубилеја планирано 
је за дан Музеја 12. априла, али је 
одложено због епидемије виру-
са ковид 19 и увођења ванредног 
стања. 

Онлајн изложбе
– Сунчана страна улице (НЕКИ СМЕДЕРЕВЦИ), онлајн изложба 

фотографија, аутор: Живан Вања Панић, 14. 5. 2020 (https://www.mus.
org.rs/vanja-panic-suncana-strana-ulice/). Истовремено објављена 14. 5. 
2020. године у 10.00 часова на двадесетак српских портала, на великим 
Фејсбук-групама, на сајтовима културних институција, галерија, часо-
писа у Србији, Црној Гори, Босни, Македонији и Словенији.

– Моји школски дани, партиципативна виртуелна изложба, 5. 11. 
2020. Поводом манифестације Музеји за 10, материјал прикупљен на 
ФБ страници Моји школски дани – неформална историја школства у 
Смедереву до 2000. године објављен је у форми онлајн изложбе на сајту 
Музеја у Смедереву (https://www.mus.org.rs/moji-skolski-dani-virtuelna-
izlozba/).
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11. Издавачка делатност музеја

2018. година

– Смедеревски зборник 6, Музеј у Смедереву, Смедерево, 2018, 300 
примерака;

– Светозар Пајић Дијак, Најлепше странице четворојеванђеља 
из пера Светозара Пајића Дијака, Смедерево, 2018, 100 примерака;

– Снежана Цветковић, Смедерево: град и људи у уметности 20. 
века, Смедерево, 2018, тираж: 300 примерака;

– Татјана Гачпар, Снежана Цветковић, Мирослав Лазић, Смедерев-
ска тврђава – од престонице до споменика културе, Смедерево, 
2018, 500 примерака; 

– Мирослав П. Лазић и Вишња Васиљевић, Дворска канцеларија 
деспота Ђурђа Бранковића. Изложба ученичких калиграфских 
радова – преписа Есфигменске повеље, минијатура, лигатура, 
мањих илуминација и радова Светозара Пајића Дијака, (тролист/
каталог изложбе), Музеј у Смедереву, Смедерево, 2018, 100 примерака;

– Мирослав П. Лазић, Смедерево и смедеревски крај у Првом 
светском рату 1914 – 1918, Музеј у Смедереву, Смедерево, 2018, 500 
примерака.

2019. година

– Каталог изложбе Одевање у смедеревском крају – традицио-
нални и европски костим у фотографској и ликовној грађи од 
средине 19. века до 1918. године, аутор Гордана Милетић виши кустос 
етнолог;
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– Милан Марковић и Мирослав П. Лазић (ур.), Смедеревска 
тврђава – од престонице до споменика културе, друго допуњено 
и измењено издање, Смедерево, 2019, 500 комада; двојезично издање.

2020. година

– Каталог изложбе Оставштина 
Милана Јовановића Стојимировића 
у Етнолошкој збирци Музеја у Сме-
дереву, Музеј у Смедереву; аутор текста 
каталога: Гордана Милетић, виши кустос 
етнолог; рецензент: др Марко Стојано-
вић, музејски саветник; графичко обли-
ковање каталога: Марија Лазић; штампа: 
Newpress d. o. o. Смедерево.

12. Едукативна делатност (рад са публиком)

Педагошко деловање има за циљ да, савременим едукативним мето-
дама формира и развије адекватан однос према културном наслеђу, по-
већа интересовање посетилаца и допринесе развоју свести о различи-
тим идентитетима заједнице. Како би се испунили ови општи циљеви, 
реализоване су бројне активности:

– едукативни програми – радионице у оквиру сталне изложбене по-
ставке и тематских изложби за различите циљне групе;

– стручно тумачење сталне изложбене поставке и тематских излож-
би појединцима и групама, усклађено према узрасту и профилу;

– стручно тумачење и вођење посетилаца у вили Златни брег, нека-
дашњем летњем двору династије Обреновић, у периоду од маја до ок-
тобра, уторком и суботом, када је Вила отворена за организоване посете;

– проширивање и интердисциплинарно повезивање наставних са-
држаја и извођење амбијенталне наставе у Музеју.

Појавом пандемије 2020. година је донела нове изазове, тако да је 
велики део активности пресељен у виртуелни простор. Немогућност 
континуираног рада са публиком у музеју надоместили смо повећаном 
активношћу на музејском сајту и друштвеним мрежама.
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2018. година

Радионице
– Материјали – од чега је шта и зашто, радионица реализова-

на у оквиру пројекта који је финансиран је од стране Центра за промо-
цију науке Београд. Пројекат је обухватио 7 радионица. Уводна ради-
оница: 3. разред ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево (13. 2. 2018); 
3. разред ОШ „Јован Јовановић Змај“ Смедерево (21. 2. 2018); 4. разред 
ОШ „Др Јован Цвијић“ Смедерево (19. 3. 2018). Радионица Материјали 
и мода: 3. разред ОШ „Јован Јовановић Змај“ Смедерево (3. 5. 2018). Ра-
дионица Материјали – становање: 4. разред ОШ „Др Јован Цвијић“ 
Смедерево (21. 5. 2018). Радионица Материјали – саобраћај: 3. и 4. раз-
ред ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; гост реализатор: Златко 
Пајић, бродомоделар (29. 5. 2018). Завршна радионица пројекта (6. 6. 
2018). Укупан број учесника: 85. Аутори пројекта и реализатори: Неве-
на Перић и Милан Марковић.

– Уметничко забавиште Галерија радости, Градска галерија сав-
ремене уметности Смедерево (1. 2 – 28. 2. 2018). Носилац пројекта: ПУ 
„Наша радост“, Смедерево. Програм за децу изван система предшкол-
ског васпитања и образовања. Реализатори: ПУ „Наша радост“, Музеј, 
Народна библиотека Смедерево, позориште ПАТОС Омладински ор-
кестар Светлост. Радионице музејских кустоса у оквиру Уметничког 
забавишта: Народна ношња, презентација и радионица; аутор и реа-
лизатор: Гордана Милетић (19. 2. 2018); Смедерево, презентација Сме-
дерево средњовековна престоница Србије; Полигон: Пронађи Кемзу; 
Прича за крај: Бајка о Кемзи (20. 2. 2018.).

– Средњи век на примеру Смедеревске тврђаве, едукативни 
програм за ученике 4. разреда Француске школе у Београду (22. 2. 
2018). Радионица прилагођена за рад са децом на француском јези-
ку (преведен дидактички материјал и обезбеђен симултани преводи-
лац). Учесници: 40 ученика и 6 наставника и родитеља. Аутор и реа-
лизатор: Милан Марковић.

– Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића, радионица 
за 35 ученика 4. разреда Гимназије Смедерево (26. фебруар 2018).

– Калиграфија (14. 3. 2018), радионица која је наставак пројекта 
Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића, финансираног од 
стране Центра за промоцију науке. Учесници: 32 ученика ОШ „Дими-
трије Давидовић“, Смедерево. Аутор и реализатор: Вишња Васиљевић.



276

Татјана Г. Гачпар

– Знамените личности завичаја, дигитални час (22. 3. 2018). 
Радионица је базирана на коришћењу QR кодова, дигиталних каме-
ра и интернет платформе Plickers, реализована са циљем мотивисања 
ученика и њиховог дигиталног описмењавања. Учесници: 17 ученика 3. 
разреда ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево. Аутор и реализатор: Не-
вена Перић.

– Село–град, други годишњи циклус пројекта Село–град, који има 
донекле измењен програм активности у Музеју, у складу са новом по-
ставком и њеним наративима. Презентација Средњи век на примеру 
Смедеревске тврђаве. Задаци: 1. Истраживање и обрада историјских 
података; 2. Мапа скривеног блага; 3. Наше краљевство; 4. Средњовеков-
ни photo-session. Обилазак Тврђаве са стручњацима Регионалног завода 
за заштиту споменика културе Смедерево и креативне језичке радиони-
це у Народној библиотеци Смедерево. Школе које су учествовале у ради-
оницама пројекта: ОШ „Херој Света Младеновић“, Сараорци (18. 4. 2018), 
ОШ „Иво Лола Рибар“, Скобаљ (25. 4. 2018), ОШ „Ђура Јакшић“, Мала 
Крсна (4. 5. 2018), ОШ „Бранко Радичевић“, Лугавчина (9. 5. 2018). Укупан 
број учесника: 55. Аутор и реализатор: Милан Марковић.

– Едукативни програм за предшколце ПУ „Лане“ Гроцка (24. 
4. 2018). Програм: презентација о Смедеревској тврђави, слагалица са 
мотивима Тврђаве, бојанка (дизајн средњовековне владарске одежде), 
облачење костима деспотске породице. Учесници: 14 предшколаца. Ре-
ализатор: Милан Марковић.

– Средњи век на примеру Смедеревске тврђаве (26. 4. 2018), ра-
дионица намењена нижим разредима основних школа, усаглашена са 
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новом сталном поставком, њеним наративима и изложеним предмети-
ма. Програм: презентација, обилазак поставке, Мапа скривеног блага, 
костимирање. Овај едукативни програм похађали су ученици свих пет 
одељења 2. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево, у 5 терми-
на (26. 4, 27. 4, 3. 5, 10. 5. и 11. 5. 2018). Укупан број учесника: 120 ученика. 
Аутор и реализатор: Милан Марковић.

– На кафи са Јерином, радионица за васпитаче (15. 5. 2018). Про-
грам: кафа добродошлице на доксату (тераси) Музеја; обилазак сталне 
поставке са Јерином (групу водила директорка Татјана Гачпар, у кости-
му деспотице Јерине); проба средњовековних костима и фотографи-
сање. Учесници: 30 васпитача из Србије и окружења, гости ПУ „Наша 
радост“ Смедерево. Реализатор: Татјана Гачпар.

– Стручна пракса за ученике Економско-трговинске школе у 
Смедереву (8. 6 – 21. 6. 2018). Програм: обилазак сталне поставке; пре-
зентација О музејима и Музеју (значај културног туризма, основни пој-
мови у музеологији, Музеј у Смедереву...); практични задаци (анализа 
историјских извора, презентација Музеја на Сајму туризма, припрема 
вођења групе на локалитету, презентацијске вештине, креирање аран-
жмана за једнодневни излет у Смедереву, photo session...). Део посвећен 
вршњачкој едукацији (презентације, радионице и квизови). Реализа-
тори: Ања Васиљевић и Ана Илић, ученице 3. разреда. Ученици су по-
дељени у четири групе и програм за сваку групу је био распоређен на 
пет радних дана (укупно 20 термина). Учесници: укупно 49 ученика 1, 2. 
и 3. разреда Економско-трговинске школе у Смедереву. Аутор и реали-
затор: Милан Марковић.

– Блок-настава ученика Економско-трговинске школе у Смеде-
реву (6. 9 –9. 9. 2018). Програм: оспособљавање ученика за пријем посе-
тилаца у Музеју и помоћ при пријему посетилаца током манифестације 
Смедеревска јесен. Учесници: 15 ученика 4. разреда, смер: туристички 
техничар. Термини и трајање: по 4 дана подељени у 3 групе (укупно 12 
термина). Реализатори: кустоси Музеја.

– Недеља истраживача 2018 (24. 9 – 28. 9. 2018), активности по-
свећене популаризацији науке. Носилац пројекта Недеља истражива-
ча у Смедереву: Регионални центар за професионални развој запосле-
них у образовању Смедерево. Пројекат је финансиран од стране Центра 
за промоцију науке Београд. Координатор пројекта: Милан Марковић, 
музејски педагог. Реализовано је укупно петнаест радионица, преда-
вања и огледа, од којих три (три радионице по две групе) у Музеју: 1. 
палеонтолошка рaдиoницa Прoнaлaзaч фoсилa – пaлeoнтoлoг; аутор: 
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Гoрдaна Пaунoвић, виши кустoс пaлeoнтoлoг; учесници: 14 ученика 
3. и 4. разреда ОШ „Херој Света Младеновић“, Сараорци и 23 учени-
ка 3. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево (24. 9. 2018); 2. 
археолошка рaдиoницa Пoтрaгa зa блaгoм; аутори: Taтjaнa Гaчпaр, 
виши кустoс aрхeoлoг, и Mилaн Maркoвић, кустoс пeдaгoг; учесници: 
16 ученика 3. и 4. разреда ОШ „Ђура Јакшић“, Мала Крсна и 28 учени-
ка ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево (25. 9. 2018); 3. истраживачка 
радионица Срeдњи вeк нa примeру Смeдeрeвскe тврђaве; аутор: Mилaн 
Maркoвић, кустoс пeдaгoг; учесници: 16 ученика ОШ „Иво Лола Рибар“, 
Скобаљ и 21 ученик 4. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево 
(27. 9. 2018). На завршном догађају Ноћ истраживача 2018. у Центру 
за културу, где је било преко 1.000 посетилаца, малшана, предшколаца, 
ученика основних и средњих школа Смедерева, поред осталих реализо-
вана је и музејска радионица Oд кaквих мaтeриjaлa je нaшa културнa 
бaштинa; аутори: Нeвeнa Пeрић, прoфeсoр рaзрeднe нaстaвe, и Mилaн 
Maркoвић, кустoс пeдaгoг.

– Вршњачка едукација (5. 11. 2018), програм намењен ученицима 
угоститељских смерова из Опатије (Република Хрватска), који су били 
гости Економско-трговинске школе у Смедереву. Реализатори радио-
нице: Ања Васиљевић и Ана Илић, ученице 3. разреда школе-домаћи-
на. Учесници: 10 ученика средње угоститељске школе из Опатије.

– Добро дошли у Музеј (7. 11. 2018). Програм: презентација О музеји-
ма и Музеју, вођење кроз сталну поставку и задатак: анализа историјских 
извора. Учесници: 70 ученика 4. разреда ОШ „Бранислав Нушић“, Сме-
дерево, распоређени у две групе. Аутор и реализатор: Милан Марковић.

– Блок-настава ученика Економско-трговинске школе у Смеде-
реву (13. 11. 2018). Програм: презентација О музејима и Музеју, анализа 
историјских извора, обилазак сталне поставке и photo session. Учесни-
ци: 30 ученика 1. разреда, распоређени у двема групама.

– Историјски извори (15. 11. 2018). Програм: увод: Шта су историјски 
извори, обилазак поставке, избор и анализа предмета из поставке (мате-
ријал, намена...), цртање предмета и његове примене. Учесници: свих 5 
одељења 3. разреда ОШ „Димитрије Давидовић”, Смедерево (116 ученика). 
Реализатори: Наташа Радосављевић Кузмановић и Гордана Пауновић.

– Материјали – од чега је шта и зашто 2, други годишњи циклус 
радионица у оквиру пројекта Центра за промоцију науке, поново под-
ржан од стране Центра за промоцију науке. До краја 2018. године реа-
лизоване су само две уводне радионице; учесници: ученици 2. разреда 
ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево (20. 11. 2018), ученици 4. разреда ОШ 
„Димитрије Давидовић“, Смедерево (27. 11. 2018). Укупан број учесника: 
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47. Аутори пројекта и реализатори: Невена Перић и Милан Марковић.
– Амбијентална настава у Музеју (27. 11. 2018). Ученици одељења 

4-1 ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву имали су школски дан у 
Музеју (редован распоред и рад по плану и програму, али у другом ам-
бијенту). Учесници: 22 ученика. Учитељица: Невена Перић.

Предавања и промоције
– Бела недеља и карневал у европском наслеђу – сличности и 

разлике, др Весна Марјановић, етнолог-антрополог. Предавање је одр-
жано 27. 2. 2018, у простору прве музејске сале, у оквиру филмских вече-
ри етнолошког филма (27 и 28. фебруар).

– Деспот Ђурађ Бранковић и Руд-
ник – где се историја и легенде сусрећу, 
предавач: Мирослав П. Лазић, виши кустос 
Музеја у Смедереву. Предавање је одржано 
22. марта 2018, у Музеју Рудничко-таков-
ског краја у Горњем Милановцу.

– Оснивање и развој српске инду-
стрије челика САРТИД до Другог свет-
ског рата, предавање мр Јована Стојко-
вића (14. 11. 2018).

– Промоција књиге Е, мој синко, дуга 
је то прича аутора Славољуба Штерића. 
На промоцији говорио Мирослав П. Ла-
зић, виши кустос историчар. Презентација 
књиге је одржана на представљању уређеног парка код спомен-чесме у 
Суводолу, 6. октобра 2018.
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– Промоција књиге Трагедија једног народа, шта људе у Ср-
бији нагони да раде против себе аутора Момчила Ђорговића, 20. 
март 2018, Музеј у Смедереву. Учесници програма: др Латинка Перо-
вић, историчарка, Петар Арбутина, представник издавачке куће Служ-
бени гласник, Снежана Цветковић, виши кустос Музеја у Смедереву. 
Водитељ разговора: аутор Момчило Ђорговић, новинар.

Концерти и приредбе 
– Миле Ђурђевић, концерт, хармоника, 20. 4. 2018.
– Павле Жаркић, концерт, гитара, 16. 5. 2018.
– Немања Петковић, концерт, кларинет, 21. 6. 2018.
– Знаш ли одакле си, сине, концерт дечијег црквеног хора „Слога“, 21. 12. 2018.

Остало 
– Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату, изла-

гање Мирослава П. Лазића, вишег кустоса историчара, на свечаној ака-
демији поводом 100 година од ослобођења Смедерева у Првом светском 
рату; Центар за културу, 30. октобар 2018.

2019. година

Радионице
– Материјали – од чега је шта и зашто 2, радионице у оквиру 

другог годишњег циклуса истоименог пројекта подржаног од стране 
Центра за промоцију науке, Београд. Аутори пројекта и реализатори: 
Невена Перић и Милан Марковић. У 2018. години реализоване су две 
уводне радионице. У оквиру овог пројекта у 2019. години реализова-
не је неколико радионица. Уводна радионица: 2. и 3. разред ОШ „Иво 
Лола Рибар“, Скобаљ, 28 учесника (15. 1. 2019). Радионица Материјали 
– становање: 3. и 4. разред ОШ „Иво Лола Рибар“, Скобаљ, 30 учесника 
(26. 2. 2019). Радионица Материјали – саобраћај: 4. разред ОШ „Дими-
трије Давидовић“, Смедерево, 21 учесник; гост предавач: Златко Пајић, 
инжењер ваздухопловства и бродомоделар (7. 3. 2019). Радионица Ма-
теријали – мода: 2. разред ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево, 24 
учесника (2. 4. 2019). Завршна радионица, реализована у Регионалном 
центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево: 
79 учесника (8. 5. 2019).

– Блок-настава ученика Економско-трговинске школе у Смеде-
реву (17. 1. 2019). Програм: читање текста у каталогу текуће изложбе (Ана 
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Марковић, Убрзања/Путовања), обилазак изложбе и разговор о делима, 
истраживачки задатак у сталној поставци (промена титулара Смедерев-
ске тврђаве од настанка до данас). Учесници: 24 ученика 4. разреда Еко-
номско-трговинске школе Смедерево, распоређена у две групе.

– Пројекат Cube II – припремна радионица за учеснике пројекта (19. 
2. 2019). Пројекат спроводе Ц31 – Центар за развој културе дечјих права 
и Амбасада Шведске у Београду, у партнерству са Raoul Wallenberg ака-
демијом из Стокхолма и уз подршку Шведског института. 

– Да се представим – од портрета до селфија, радионица наста-
ла као један од резултата раније реализованог пројекта SHARE Project 
– музеји прошлости за будућност региона. Реализатор: Милан Марко-
вић. Учесници: ученици 7. и 8. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“, Сме-
дерево, 13 учесника (7. 3. 2019); ученици 1. разреда Медицинско-фарма-
цеутске школе „Света Петка“, Смедерево, 7 учесника (19. 4. 2019); учени-
ци 1. разреда Економско-трговинске школе у Смедереву, 16 учесника у 
оквиру блок-наставе (23. 4. 2019); ученици 1. разреда Економско-трго-
винске школе у Смедереву, 11 учесника у оквиру блок-наставе (9. 5. 2019).

– Туристички потенцијали Смедерева, презентација (23. 3. 2019). 
Презентацију су припремиле ученице Економско-трговинске школе у 
Смедереву за госте, учеснике Републичког такмичења из економије. Уз 
презентацију организован је и обилазак сталне поставке и фотографи-
сање у костимима породице Бранковић. Укупно: 29 учесника.

– Ауторско вођење кроз изложбу Алхемија ковања (15. 5. 2019). 
Ученике Музичке школе „Коста Манојловић“ у Смедереву кроз наведе-
ну изложбу водио је аутор Жељко Пантић, у оквиру републичке мани-
фестације Музеји за 10. Број учесника: 30.

– Средњи век на примеру Смедеревске тврђаве, са освртом на 
непознате речи и архаизме (15. 5. 2019). Учесници: ученици 5. разреда 
ОШ „Др Јован Цвијић“, Смедерево. Активности: мапа скривеног блага, 
презентација Средњи век у Смедереву, истицање и објашњавање непо-
знатих речи и архаизама. Радионица реализована у оквиру републичке 
манифестације Музеји за 10. Аутор и реализатор: Милан Марковић.

– Успомене из Музеја (18. 5. 2019), програм намењен свим посети-
оцима манифестације Ноћ музеја. Фотографисање са фото-паноима 
деспота Ђурђа и деспотице Јерине (панои на којима  су представљени 
Ђурађ и Јерина у природној величини, са отворима на месту лица) и 
фотографисање у средњовековним владарским костимима из врермена 
деспотовине, рађеним по узору на Есфигменску повељу (1429), једини са-
чуван ликовни приказ деспота и његове породице. Број посетилаца: 245.
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– Алхемија ковања, радионица осмишљена да представи учесницима 
ковачки занат и технологију из-
раде средњовековних мачева, уз 
презентацију ковања (ковачка ва-
тра, ковање, каљење, брушење). 
Реализовано у лапидаријуму Му-
зеја. Аутор: Милан Марковић, 
реализатор: Жељко Пантић, ко-
вач, аутор изложбе. Учесници: 
ученици 1. разреда ОШ „Дими-
трије Давидовић“ у Смедереву, 75 
учесника (20. 5. 2019); ученици 1, 3. и 4. разреда ОШ „Димитрије Дави-
довић“, 110 учесника (21. 5. 2019); ученици 5. и 8. разреда ОШ „Димитрије 
Давидовић“, 44 учесника (24. 5. 2019).

– Инклузивна радионица (23. 5. 2019). Посета корисника дневног 
боравка Удружења за помоћ МНРО Смедерево. Обилазак текуће из-
ложбе Алхемија ковања, обилазак сталне поставке, фотографисање са 
фото-паноима деспота и Јерине и у средњовековним костимима. Реа-
лизатор: Милан Марковић. Укупно: 25 учесника.

– Радионица Средњи век (31. 5. 2019). Креативна радионица у окви-
ру сталне поставке и текуће изложбе мачева Алхемија ковања. Учесни-
ци: 17 ученика из дневног боравка ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево.

– Едукативни излет (11. 6. 2019). Излет ученика 4. разреда ОШ „До-
ситеј Обрадовић“, Враново. Обилазак виле Златни брег (летњиковац 
династије Обреновић), обилазак Музеја и радионица Средњи век на 
примеру Смедеревске тврђаве, обилазак Тврђаве уз вођење музејских 
кустоса. Укупно: 32 учесника.
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– Буди (р)урбан занатлија, 
радионице у суорганизацији са 
удружењем Наше руке из Београда. 
Радионице организоване у оквиру 
манифестације Смедеревска јесен, 
у лапидаријуму Музеја. Уз помоћ 
радионичара, учесници су се опро-
бали у старим занатима (грнча-
рија, ткање, вез и мозаик). Учесни-
ци: две групе ученика 1. и 3. разре-
да Економско-трговинске школе у Смедереву, укупно 52 учесника (5. 9. 
2019); ученици 2. и 4. разреда Економско-трговинске школе и ученици 
4. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву, распоређени у два 
термина, укупно 81 учесник (6. 9. 2019).

– Недеља истраживача 2019, манифестација коју је организовао 
Научни клуб Регионалног центра за професионални развој запослених 
у образовању Смедерево, у сарадњи са Музејом у Смедереву, Народ-
ном библиотеком Смедерево и Центром за промоцију науке Београд. 
Реализовано у периоду од 23. 9 – 27. 9. 2019, у оквиру тога обележена 
европска манифестација Ноћ истраживача (27. 9. 2019). Део програ-
ма у директној организацији Музеја у Смедереву: 1. Оснивање и развој 
српске индуструје челика САРТИД до Другог светског рата, преда-
вање мр Јована Стојковића; број посетилаца: 52 (23. 9. 2019); 2. Истра-
жимо вилу Обреновића – обилазак виле Златни брег, реализатор: Сне-
жана Цветковић; учесници: 28 ученика 2. разреда туристичког смера 
Економско-трговинске школе у Смедереву (24. 9. 2019); 3. Средњи век 
на примеру Смедеревске тврђаве, историјска радионица, реализатор: 
Милан Марковић; учесници: 27 ученика 4. разреда ОШ „Димиттрије 
Давидовић“, Смедерево (24. 9. 2019); 4. Проналазач фосила, палеонто-
лошка радионица, реализатор: Гордана Пауновић; учесници: 26 учени-
ка 2. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево (25. 9. 2019); 5. 
Метаморфоза традиционалних музеја у један од медија савременог ко-
муницирања, предавање мр Јована Стојковића; број посетилаца: 22 (25. 
9. 2019); 6. Од народне ношње до европске моде, етнолошка радионица 
у оквиру текуће изложбе Одевање у смедеревском крају – традицио-
нални и европски костим у фотографској и ликовној грађи од средине 
19. века до 1918. године, реализатори: Милан Марковић и Гордана Ми-
летић; учесници: 25 ученика 4. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, 
Смедерево (26. 9. 2019).



286

Татјана Г. Гачпар

– Ноћ истраживача у Музеју у Смедереву (27. 9. 2019). Презента-
ција Пловидба Дунавом кроз време. Реализатори: Дејан Радовановић, 
археолог, и Златко Пајић, бродомоделар. Број учесника: 33. 

– Ноћ истраживача у Центру за културу Смедерево. Истраживачка 
радионица Од каквих материјала је наша културна баштина. Реализа-
тори: Невена Перић и Милан Марковић. Број учесника: око 50 ученика.

– Радионице поводом обележавање Дечје недеље. Радионица 
Културно наслеђе и историјски извори, реализована у оквиру текуће 
изложбе Одевање у смедеревском крају – традиционални и европски 
костим у фотографској и ликовној грађи од средине 19. века до 1918. 
године и сталне поставке Музеја у Смедереву; учесници: 14 ученика 4. 
разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“, Смедерево (9. 10. 2019). Радионица 
Смедеревска тврђава – од престонице до споменика културе, органи-
зована за ученике нижих разреда ОШ „Јован Јовановић Змај“, Смедере-
во; учесници: 1. група – 47 ученика 1. разреда; 2. група – 71 ученик 2. и 3. 
разреда; 3. група – 29 ученика 4. разреда (10. 10. 2019).

– Етно-радионице, у оквиру текуће изложбе Одевање у смедерев-
ском крају – традиционални и европски костим у фотографској и ликов-
ној грађи од средине 19. века до 1918. године. Учесници прве радионице: 1. 
група – 24 ученика 1. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево; 2. 
група – 27 ученика 1. разреда исте школе; реализатор: Невена Перић (15. 
11. 2019). Учесници друге радионице: 16 ученика ОШ „Иво Лола Рибар“, 
Скобаљ. Реализатор: Слађана Доброта и Весна Миљковић (18. 11. 2019).

– Буди занатлија ОПАНЧАР (20. 11. 2019), радионица у суорганиза-
цији са удружењем Наше руке из Београда. Учесници: 1. група – 30 уче-
ника Економско-трговинске школе, 2. група – 25 ученика исте школе.

– Радионица Смедерево некад и сад, у оквиру текуће изложбе 
Старо Смедерево на цртежима и у причама аутора Живадина Мило-
шевића Жилица и Николе Тасића Цалета. Реализатор: Милан Марко-
вић. Учесници: 1. група – 22 ученика 4. разреда ОШ „Димитрије Дави-
довић“, Смедерево; 2. група: 23 ученика 4. разреда исте школе (12. 12. 
2019); 1. група – 24 ученика 4. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Сме-
дерево; 2. група: 25 ученика 4. разреда исте школе (13. 12. 2019).

– Смедерево и Грчка у време деспота Ђурђа (16. 12. 2019). Вођење 
кроз сталну поставку, уз посебан осврт на везе између српске деспото-
вине и Грчке. Учесници: 12 ученика Економско-трговинске школе, Сме-
дерево. Реализатор: Милан Марковић.

– Разгледнице мога места, радионица у оквиру текуће излож-
бе Старо Смедерево на цртежима и у причама. Активности: прича о 
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старим смедеревским кућама/зградама, шетња и потрага за кућама са 
цртежа, упоређивање и анализа. Учесници: 50 ученика 1. разреда ОШ 
„Димитрије Давидовић“, Смедерево. Реализатор: Милан Марковић.

Предавања 
– Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату 1914–

1918, предавање Мирослава П. Лазића, вишег кустоса историчара; одр-
жана два предавања ученицима два одељења 8. разреда ОШ „Илија 
Милосављевић Коларац“ у Коларима (29. 1. 2019), два предавања учени-
цима два одељења 8. разреда ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу (27. 3. 
2019), предавање за чланове Rotary club Смедерево, у хотелу Apartements 
88 у Смедереву и 2 предавања ученицима два одељења 8. разреда ОШ 
,,Иво Андрић“ у Радинцу (28. 10. 2019).

– Оснивање и развој српске индустрије челика САРТИД до Дру-
гог светског рата, предавач: мр Јован Стојковић, Музеј у Смедереву, 
27. 5. 2019. Исто предавање одржано је у Музеју у Смедереву у оквиру 
манифестације Недеља истраживача (23. 9. 2019).

– Метаморфоза традиционалних музеја у један од медија ма-
совног комуницирања, предавач: мр Јован Стојковић. Предавање је 
одржано у Музеју у Смедереву, у оквиру манифестације Недеља истра-
живача (25. 9. 2019).

– Предавање на комеморативном скупу поводом обележавања 
Дана ослобођења Смедерева у Првом светском рату, предавач: Ми-
рослав. П. Лазић, виши кустос историчар; испред Споменика изгину-
лих и умрлих војних обвезника из Смедерева у рату 1914–1919, организа-
тор: Град Смедерево (30. 10. 2019).

Промоције
– Смедерево и смедеревски крај 

у Првом светском рату 1914–1918, 
промоција књиге аутора Мирослава 
П. Лазића, вишег кустоса историча-
ра (12. 4. 2019). Овом публикацијом 
смедеревски музеј обележава Дан 
музеја, као и стогодишњицу завршет-
ка Првог светског рата. Беседници на 
промоцији: Мирослав П. Лазић, Та-
тјана Гачпар и Дејан Радовановић.
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– Промоција стручног часописа Смедеревски зборник 6, у окви-
ру манифестације Музеји за 10 (17. 5. 2019).

– Промоција часописа Елементи у издању Центра за промоцију 
науке Републике Србије (28. 6. 2019).

– Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату 1914–
1918, промоција књиге Мирослава П. Лазића, Дом културе Лугавчина. 
Беседници: историчари Мирослав П. Лазић, Борислав Милошевић, 
Зоран Тодоровић и Душан Митровић (12. 4. 2019).

Концерти и представе
– Зимски концерт оркестра Светлост, 8. 2. 2019.
– Што се боре мисли моје, музичко-сцен-

ски игроказ поводом отварања сезоне ту-
ристичких посета Вили Златни Брег у 
Смедереву; Организатори: Јавно предузеће 
„Смедеревска тврђава“ и Музеј у Смедереву, 
19. 4. 2019.

– Концерт Немање Петковића, клари-
нет, 31. 5. 2019.

– Kонцерт хармонике, 14. 6. 2019.
– Слово љубве, концерт црквеног хора 

Слога, 22. 6. 2019.
– Што се боре мисли моје, музичко-сцен-

ски игроказ, 4. 9. 2019.
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2020. година

Радионице 
– Радионица Смедерево некад и сад, у оквиру изложбе Старо Сме-

дерево на цртежима и у причама, аутора Живадина Милошевића Жи-
лица и Николе Тасића Цалета. Учесници: ученици ОШ „Доситеј Обра-
довић“, Враново, укупно 13 учесника (11. 1. 2020).

– Допунски едукативни програми у оквиру документарне из-
ложбе Језик је хранитељ народа из колекције Музеја Вука и Доситеја, 
Народног музеја у Београду: 1. монодрама Мој отац Вук Караџић, ре-
ализована у организацији Музеја Вука и Доситеја, Удружења Култур-
Нет и уз подршку Туристичке организације Београда; број учесника: 35 
посетилаца (22. 1. 2020); 2. Писање азбуке, радионица за ученике пр-
вог разреда 2 одељења ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево; укупно 
33 учесника (28. 1. 2020); 3. Речник непознатих речи, радионица на-
мењена ученицима основних и средњих школа; учесници: ученици 2. 
разреда Техничке школе у Смедереву, 38 учесника (28. 1. 2020), ученици 
3. разреда ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево, укупно 20 учесника 
(29. 1. 2020), ученици два одељења 2. разреда Техничке школе, 54 учес-
ника (30. 1. 2021); 4. Калиграфија, креативна радионица; учесници: 
ученици ОШ „Бранко Радичевић“ и поједини средњошколци; укупно 
35 учесника (29. 1. 2020).

– Едукативни програм за ученике 4. разреда Француске школе 
у Београду (12. 2. 2020). Програм је обухватио обилазак Тврђаве и ра-
дионицу Средњи век на примеру Смедеревске тврђаве, прилагођену за 
рад са децом на француском језику (преведен дидактички материјал и 
обезбеђен симултани преводилац). Укупно: 51 учесник.

– Буди носилац промене, радионица у оквиру пројекта Раул Вален-
берг – за мене није постојао другачији избор, у сарадњи са организа-
цијом Ц31 и Гимназијом у Смедереву; учесници: 10 ученика смедеревске 
Гимназије (19. 2. 2020).

– Средњовековно скривено благо, радионица реализована као део 
пројекта финансираног од стране Центра за промоцију науке, чији је 
аутор Марина Златановић, професор Економско-трговинске школе у 
Смедереву. Учесници: ученици 1. разреда Економско-трговинске школе 
у Смедереву, укупно: 22 учесника (28. 9. 2020), ученици 3. разреда ОШ 
„Иво Андрић“ у Радинцу, укупно: 30 учесника и ученици 6. разреда ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ у Смедереву, укупно: 30 учесника (29. 9. 2020).
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13. Односи с јавношћу

2018. година

Учествовање у телевизијским и радијским емисијама 
– Жикина шареница, емисија ТВ Пинк – мр Снежана Цветковић гово-

рила је о Краљевом винограду и бербама грожђа у Смедереву поводом ма-
нифестације Смедеревска јесени; емисија је емитована 3. септембра 2018;

– Радио Београд, Емисија Кое куде – мр Снежана Цветковић говори-
ла је о вили Златни брег династије Обреновић у Смедереву;

– Радио Златоусти Крагујевац – мр Снежана Цветковић говорила је 
о вили династије Обреновић у Смедереву и оставштини Обреновића у 
Словачкој и Француској; 

– ТВ Рас – мр Снежана Цветковић говорила је о Милану Јовановићу 
Стојимировићу и његовим колекцијама које су данас део Уметничке 
збирке Музеја у Смедереву;

– ТВ КЦН исток студио Смедерево – најава музејских програма;
– ТВ КЦН исток студио Смедерево – Смедерево – престоница 

српског туризма; мр Снежана Цветковић снимила је прилог о вили 
Златни брег династије Обреновић у Смедереву; прилог је емитован 11. 
октобра 2018. (https://www.youtube.com/watch?v=bYXLS4MfX5g);

– Моравска Србија – снимање прилога за серијал РТС 1, уредница 
Светлана Илић; мр Снежана Цветковић говорила је о уметности, књи-
жевности и духовном животу на двору деспота Ђурђа Бранковића у 
Смедереву; прилог је снимљен у Музеју у Смедереву 25. маја 2018, еми-
товање је планирано у 2019. години;

– снимање краћег прилога/најаве за предавање Весне Марјановић и 
пројекције етнолошких филмова у Музеју за Радио Београд, емитовано 
24. 2. 2018;

– гостовање уживо у јутарњем програму програму ТВ КЦН исток 
студио Смедерево, најава нове изложбене поставке Музеја, среда 4. 
април 2018;

– учешће у снимању прилога о новој изложбеној поставци, за про-
грам Јавног медијског сервиса РТС, 10. април 2018; 

– Како стоје ствари – уживо укључење у емисију РТС поводом све-
чаног отварања нове изложбене поставке, 11. април 2018 (у 10.05);

– снимање изјаве за смедеревски Радио Lux поводом отвраања нове 
поставке, 11. април 2018;

– снимање изјаве за емисију Визија Радија 202 поводом отварања 
нове поставке, 16. април 2018;
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– снимљена изјава за дописништво РТС поводом програма Музеја у 
Смедереву, емитовано на РТС 10. маја 2018 (у 7.20);

– снимљена изјава за смедеревски Радио Lux поводом програма Му-
зеја у Смедереву, емитовано 10. маја 2018;

– снимање прилога о Карађорђевом дуду у Смедереву за допис-
ништво РТС у Смедереву за емисију Србија данас са новинарком Биља-
ном Јовић, 31. мај 2018;

– интервју за смедеревске Наше новине, прилог о евентуалној обно-
ви главне капије Смедеревског града, 1. јун 2018;

– снимање прилога о Смедеревској тврђави за емисију Квартет на 
РТС, водитељка и аутор Милица Бурсаћ, 14. септембар 2018;

– снимање прилога о Смедеревској тврђави за ТВ КЦН исток сту-
дио Смедерево, емитовано 19. 10. 2018 (у 20.00 часова);

– текстуални материјал о Првом светском рату за новинара Дејана 
Ђорића, искоришћен за прилоге објављене на веб-порталу Подунавље 
инфо и у дневним новинама Данас, октобар 2018;

– текстуални материјал о Првом светском рату за новинара Драга-
на Павловића, искоришћен за прилог објављен у недељним новинама 
Наше новине, октобар 2018;

– Фото-материјал у вези са деспотом Ђурђем Бранковићем и српском 
деспотовином, за Радицу Смиљковић, новинарку РТС, децембар 2018;

Конференције за медије: конференција за медије поводом велике 
предстојеће манифестације Битка нација која ће бити одржана у Смеде-
реву у мају 2019. године, понедељак, 1. 10. 2018.

2019. година

Press/Штампа 
– Аника Живановић, „Био је дика наше вароши“, Наше новине, број 

405, 4. децембар 2019, саговорник Снежана Цветковић.

Учествовање у телевизијским и радијским емисијама 
– Радио-телевизија Србије, други програм, емисијаМоравска Србија, 

реализатор Светлана Илић; Снежана Цветковић говорила је о Смеде-
ревској тврђави и култури у време деспота Ђурђа Бранковића;

– Радио-телевизија Србије, први програм, емисија Моја лепа Србија, 
реализатор Александра Богдановић; Снежана Цветковић је говорила о 
вили династије Обреновић у Смедереву;
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– Радио-телевизија Србије, други програм, емисија Тврђаве на Дуна-
ву, реализатор Светлана Илић; Снежана Цветковић је говорила о Дуна-
ву, смедеревским виноградима и вили династије Обреновић; 

– ТВ Happy – Мирослав П. Лазић говорио за емисију посвећену Сме-
дереву; снимљено у Музеју у Смедереву, 21. март 2019;

– Радио Lux Смедерево – Мирослав П. Лазић, прилог за вести, најава 
Дана Музеја у Смедереву, 11. април 2019; 

– ТВ КЦН исток студио Смедерево – Мирослав П. Лазић, изјава за 
вести о Дану Музеја у Смедереву, 12. април 2019;

– Продукцијска кућа Specialis – емисија о Смедереву, прилог Ми-
рослава П. Лазића, 2. мај 2019;

– ТВ КЦН исток студио Смедерево – гостовање уживо Мирослава П. 
Лазића и Милана Марковића у јутарњем програму, најава манифеста-
ција Музеји за 10, 16. мај 2019;

– Татјана Гачпар промовисање Музеја у две емисије РТС и најава про-
грама Музеја у смедеревским медијима.

2020. година

Press/Штампа 
– Интервјуи Гордане Милетић за Смедеревске новине и дневне но-

вине Блиц.

Интернет и друштвене мреже
– Током трајања ванредног стања на друштвеним мрежама Фејсбук и 

Инстаграм редовно су објављивани постови – представљани су пред-
мети из музејских фондова у форми фотографије предмета са основним 
подацима о њему;

– путем друштвених мрежа и музејског сајта обележен је Дан Музеја 
у Смедереву, поред осталог кроз најаву изложбе и промоцијом каталога 
изложбе (објаве о одабраним предметима);

– медијско промовисање научне публикације о предметима из Па-
леонтолошке збирке Музеја у Смедереву (https://www.podunavlje.info/
dir/2020/11/25/donje-vilice-smederevskog-mamuta-u-svetskim-naucnim-
krugovima/).

Учествовање у телевизијским и радијским емисијама 
– Најава изложбе Оставштина Милана Јовановића Стојимировића 

у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву – гостовање Гордане Милетић 
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на локалној ТВ мрежи КЦН исток Смедерево;
– Радио-телевизија Србије, други програм, емисија Тврђаве на Ду-

наву – Смедерево, реализатор Светлана Илић; Снежана Цветковић го-
ворила је о смедеревским виноградима и вили династије Обреновић;

– дописништво РТС у Смедереву; Мирослав П. Лазић, прилог о Ди-
митрију Давидовићу за Јутарњи програм РТС, снимљено у Смедереву, 
15. 2. 2020.

14. Манифестације 

2018. година 

– 29. Смедеревске светосавске свечаности (22. 1 – 25. 1. 2018). Ак-
тивности: Дворска канцеларија деспота Ђурђа Бранковића, изложба 
радова Светозара Пајића Дијака у Музеју у Смедереву; дешавања у Град-
ској галерији савремене уметности Смедерево: смотра Славски колач 
(24. 1. 2018) и изложба уметничке фотографије из циклуса Косово, не/
стваран живот аутора Ивана Максимовића (25. 1. 2018).

– Дан Музеја у Смедереву (12. 4. 2018) – Музеј у Смедереву обеле-
жио је 68 година постојања отварањем нове сталне поставке Смедерев-
ска тврђава – од престонице до споменика културе.

– Музеји за 10 у Музеју у Смедереву (14. 5 – 20. 5. 2018) – активности 
у оквиру обележавања манифестације: 1. нова поставка Музеја у Сме-
дереву Смедеревска 
тврђава – од престо-
нице до споменика 
културе; 2. излож-
ба Смедерево: град и 
људи у уметности 
20. века ауторке мр 
Снежане Цветковић 
(14. 5. 2018); 3. кон-
церт  гитаристе Пав-
ла Жаркића, студента 
друге године Факул-
тета уметности Уни-
верзитета у Нишу (16. 
5. 2018); 4. предавање 
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У потрази за гробом деспота Ђурђа Бранковића, предавач: др Дејан 
Радичевић, доцент на Одељењу за археологију Филозофског факулте-
та Универзитета у Београду (17. 5. 2018); 5. концерт хора духовне музи-
ке Искон из Ковина (18. 5. 2018); 6. концерт класичне музике оркестра 
Светлост (19. 5. 2018).

– 131. Смедеревска јесен (6. 9 – 9. 9. 2018) – активности Музеја: из-
ложба Кафа, узбудљива прича о добром укусу, аутор изложбе: Алексан-
дра Савић, музејски саветник Природњачког музеја у Београду; током 
трајања манифестације сваког дана у 17.00 часова организовано је дру-
жење са публиком под називом Кафенисање у Музеју. 

– Фестивал археолошког филма (5. 11 – 9. 11. 2018) – организација у 
сарадњи са Народним музејом у Београду. У периоду одржавања мани-
фестације у Музеју у Смедереву приказан је избор филмова са 19. Смо-
тре археолошког филма. Током пет дана трајања манифестације прика-
зано је 12 филмова из Србије, Италије и Немачке.

– 7. сезона Славослова – четвртфинале такмичења у беседништву 
ученика средњих школа одржано је у Музеју у Смедереву у терминима: 
28. 11, 29. 11, 5. 12, 6. 12, 12. 12, 13. 12, 26. 12. и 27. 12. 2018. године. Учесници: 
ученици из 19 средњих школа Смедерева, Земуна, Београда, Смедерев-
ске Паланке, Ковина, Краљева и Петровца на Млави.

2019. година

– 30. Смедеревске светосавске свечаности (21. 1 – 27. 1. 2019) – 
активност Музеја: изложба фотографија И ово је Србија  аутора Зорана 
Цветковића. Изложбу су организовали Српска академија наука и умет-
ности, Галерија науке и технике и Музеј у Смедереву. Изложба је била 
отворена у периоду: 21. 1 – 4. 2. 2019.

– Дан Музеја у Смедереву (12. 4. 2019) – промоција књиге Смеде-
рево и смедеревски крај у Првом светском рату 1914–1918. Мирослава 
П. Лазића, вишег кустоса историчара. Овом публикацијом смедерев-
ски музеј обележава Дан Музеја, као и стогодишњицу завршетка Првог 
светског рата. Беседници на промоцији: Мирослав П. Лазић, Татјана 
Гачпар и Дејан Радовановић.

– Музеји за 10 у Музеју у Смедереву (13. 5 – 19. 5. 2019) – програ-
ми Музеја у Смедереву током манифестације: 1. изложба Смедеревска 
тврђава – од престонице до споменика културе, основна поставка Му-
зеја у Смедереву; 2. изложба Алхемија ковања, изложба ручно кованих 
мачева аутора Жељка Пантића (17. 5. 2019); 3. промоција стручног ча-
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сописа Смедеревски зборник 6 (18. 5. 2019); 4. 
интерактивни програм за посетиоце Успомене 
из музеја.

– 132. Смедеревска јесен (4. 9 – 8. 9. 2019) 
– активности Музеја током манифестације: 1. 
музичко-сценски игроказ Што се боре мисли 
моје (4. 9. 2019); 2. изложба Одевање у смеде-
ревском крају традиционални и европски ко-
стим у фотографској и ликовној грађи у пери-
оду од половине 19. века до 1918. године ауторке 
Гордане Милетић и стална изложбена постав-
ка Музеја (5. 9. 2019); 4. интерактивне радио-
нице Буди (р)урбан – учење старих заната (5. и 6. 9. 2019).

– Недеља истраживача и европска манифестација Ноћ истра-
живача (23. 9 – 27. 9. 2019) – учешће Музеја у Смедереву у овој манифе-
стацији детаљно је приказано у одељку о едукативној делатности овог 
извештаја.

– Дечја недеља (7. 10 – 11. 10. 2019). – учешће Музеја у Смедереву у 
овој манифестацији детаљно је приказано у одељку о едукативној де-
латности овог извештаја.

– Традиционално такмичење у беседништву Славослов – ова 
манифестација такмичарског карактера, која окупља ученике средњих 
школа, одржава се у организацији Црквене општине Смедерево. Датуми: 
25. 3, 28. 3, 29. 3, 30. 3, 2.12, 3.12, 9.12, 10.12, 16.12, 17.12, 24.12. и 30. 12. 2019. 



296

Татјана Г. Гачпар

2020 година

– 31. Смедеревске светосавске свечаности (20. 1 – 27. 1. 2020) – 
свечано отварање фото-документарне изложбе Језик је хранитељ на-
рода, радови из колекције Музеја Вука и Доситеја, Народног музеја у 
Београду; монодрама Мој отац Вук Караџић (22. 1. 2020).

– Дан Музеја у Смедереву (12. 4. 2020) – обележавање 70. рођен-
дана Музеја у Смедереву; због пандемије вируса ковид 19 одложено је 
отварање планиране изложбе, а јубилеј Музеја обележен је промоцијом 
електронског издања каталога изложбе Оставштина Милана Јовано-
вића Стојимировића у Етнолошкој збирци Музеја у Смедереву и низом 
текстова о појединим предметима са изложбе (серијал објављиваних 
текстова назван 7 дана до 70. рођендана). На сам Дан Музеја у Смедере-
ву на музејском сајту објављене су видео-честитке које је Музеј добио од 
Данијеле Ванушић, помоћнице министра културе за заштиту културног 
наслеђа, Бојане Борић Брешковић, в. д. директорке Народног музеја у 
Београду, др Татјане Цвјетичанин, музејске саветнице Народног музеја 
у Београду, др Дејана Радичевића, доцента на Филозофском факултету у 
Београду, Аиде Вежић, генералне секретарке Балканске музејске мреже 
– BMN, проф. др Ненада Макуљевића са Филозофског факултета у Бео-
граду, мр Уне Поповић, кустоскиње Музеја савремене уметности Бео-
град и Драгане Томић Пилиповић из Центра за друштвено одговорно 
предузетништво – ЦДОП. Изложба планирана за Дан Музеја отворена 
је 16. 6. 2020. године.
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– Дани културне баштине (септембар – октобар 2020) – тема ма-
нифестације: Наслеђе и образовање. Учешће Музеја у Смедереву: пар-
тиципативни музејски програм под називом Моји школски дани – не-
формална историја школства у Смедереву до 2000. године. Отворена је 
страница на Фејсбуку названа Моји школски дани, а суграђани су позва-
ни да на страници деле своје фотографије из школских дана. Страни-
ца је достигла завидну популарност и укључила велики број суграђана 
у овај музејски програм. Адреса странице: https://www.facebook.com/
Moji-%C5%A1kolski-dani-Smederevo-100503725137476.

– Музеји за 10 (9. 11 – 15. 11. 2020) – активност Музеја: виртуелна из-
ложба Моји школски дани. Фотографије прикупљене у оквиру мани-
фестације Дани културне баштине презентоване су на сајту Музеја у 
Смедереву у форми виртуелне изложбе. Изложба је доступна на адреси: 
https://www.mus.org.rs/moji-skolski-dani-virtuelna-izlozba/

15. Остале активности

2018 – 2020. година

– Ангажовање запослених у раду Редакционог одбора, стручног му-
зејског Већа, Управног одбора, Надзорног одбора, различитих коми-
сија, жирија и слично;

– учешће у организационим одборима различитих културних и ту-
ристичких манифестација Града Смедерева;

– сарадња са другим музејима, установама културе и другим радним 
организацијама, у вези са различитим питањима и програмима;

– стручне консултације са власницима уметничких дела, помоћ у ут-
врђивању аутентичности, датовању и атрибуцији;

– стручне консултације са власницима историјских предмета, помоћ 
у утврђивању аутентичности, датовању и вредности;

– рад са ауторима текстова у часопису Смедеревски зборник (пози-
вање аутора, пријем текстова, пружање информација);

– попуњавање годишњих и текућих онлајн-упитника Министарства 
културе Републике Србије и Завода за проучавање културног развитка 
(ЗАПРОКУЛ);

– послови члана редакције у Mons Aureusu, часопису за књижевност, 
уметност и друштвена питања, чији је издавач Народна библиотека у 
Смедереву (2019);
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– учествовање у фото-конкурсу Поезија у објективу манифестације 
Стиховизија, у организацији Народне библиотеке у Смедереву, у улози 
председника жирија фото-конкурса (2019); 

– учествовање у програму Светосавски колач за избор најлепшег 
славског колача, у оквиру манифестације Смедеревске светосавске све-
чаности, као члан жирија;

– учешће у раду комисије за доделу средстава са градског конкурса за 
пројекте из културе;

– израда списка предмета Уметничке збирке за израду предлога о 
доношењу решења за проглашење предмета за културна добра.

Сектор Градске галерије савремене уметности

Простор на Тргу републике, у коме је Градска галерија савремене 
уметности излагала и чувала своју збирку, у току месеца марта 2018. го-
дине исељен је, јер је реституцијом враћен претходним власницима. 
Програм рада је у редукованом облику наставио да се реализује у згради 
Музеја, где је и привремено смештена Збирка савремене уметности. 

1. Инвестиционо и техничко одржавање

2019. година

У оквиру пројекта годишњих програма Градске галерије савремене 
уметности Смедерево за 2019. годину за Галерију је набављено: лаптоп 
рачунар и IMAC рачунар, 2 постамента за тв-уређаје, потрошни мате-
ријал за потребе поставке изложби.

2. Сакупљање грађе (аквизиције)

Уметничка Збирка савремене уметности Градске галерије Музеја у 
Смедереву је у периоду 2018–2020. година проширена бројним вредним 
аквизицијама, углавном путем откупа са конкурса Министарства кул-
туре и информисања Републике Србије, али и путем поклона.
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2018. година

Откуп (конкурс Министарства културе и  
информисања Републике Србије)
– Ана Кнежевић, Fiat lux, 2016; материјал и техника: акрилне црне пло-

че између два стакла у дрвеним рамовима; димензије: 55 x 232 цм; укупна 
цена рада са припадајућим порезима и доприносима: 500.000,00 динара;

– Зоран Димовски, Don’t ask (Ask not what you can do for the art, ask 
what art can do for you), 2014; материјал: оловка у боји на фурнираној 
дрвеној подлози; димензије: 201 x 255 цм; укупна цена рада са припа-
дајућим порезима и доприносима: 650.000,00 динара;

– Слободанка Ступар, BONN, 2016; материјал: триптих/фотографија, 
дигитал-принт на алубонду, челични рамови, звучници, аудио-запис; 
димензије: 3 x (105 x 80 x 3 цм); укупна цена рада са припадајућим поре-
зима и доприносима: 350.000,00 динара. 

Поклон
Уметничка Збирка савремене уметности Градске галерије Музеја у 

Смедереву је у току 2018. године путем поклона проширена са 12 уметнич-
ких фотографија са Међународне изложбе фотографија Смедерево 2018.

2019. година

Откуп (конкурс Министарства културе и  
информисања Републике Србије)
– Бранислав Николић, Катедрала, 2019; материјал: метал, вода, 

електрични грејач, кабл, термостат; димензије: 121,5 x 77 x 19,5 цм; цена 
рада: 450.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима;

– Габриел Глид, После, 2017; материјал: дрво; димензије: 208 x 63 x 63 цм; 
цена рада: 550.000,00 динара, са припадајућим порезима и доприносима;

– Иван Петровић, Со и светло, 2014–2019; техника: ламбда поступак 
са скенираног негатива; димензије: 40 x 50 цм; серија садржи 12 (двана-
ест) фотографија; цена рада: 360.000 динара, са припадајућим порези-
ма и доприносима;

– Слободан Трајковић, Лице меморије (диптих), 2017; материјал: руч-
но прављена чоја, дрво, енкаустика на металном раму; димензије: 120 x 
160 x 5 цм; цена рада: 400.000,00 динара, са припадајућим порезима и 
доприносима.
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Поклон
Збирка савремене уметности Градске галерије Музеја у Смедереву је 

у току 2019. године путем поклона проширена са 10 уметничких фото-
графија са Међународне изложбе фотографија Смедерево 2019.

2020. година

Поклон
Збирка савремене уметности Музеја у Смедереву је у току 2020. го-

дине путем поклона проширена следећим уметничким делом: Мирја-
на Томашевић, Одлазак, комбинована техника, 2018. Рад је био пред-
стављен у оквиру изложбене сезоне Градске галерије 2019. у Музеју у 
Смедереву, на самосталној изложби ауторке под називом Реминисцен-
ције – понављања са разликама.

3. Документација

2018–2020. година

– Упис нових предмета у Улазну књигу Музеја и Инвентарну књигу 
Збирке савремене уметности;

– фотографисање свечаних отварања изложби/програма/пројеката 
реализованих у Градској галерији и Музеју у Смедереву; чување фото-
графија у електронској архиви;

– вођена је хемеротека и документација свих поменутих активности;
– крајем 2018. године Музеј у Смедереву је укључен у Јединствени 

информациони систем (ИМУС) за дигитализацију културног наслеђа Ре-
публике Србије; током 2019. и 2020. године кустоскиња Градске галерије 
савремене уметности Смедерево завела је све предмете из своје збирке у 
Јединствени информациони систем. 

4. Стручни рад

2018. година

Стручно усавршавање
– Наташа Радосављевић Кузмановић учествовала је на семинару 
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Примена музејских стандарда у раду са збиркама у Музеју савремене 
уметности у Београду, 22. 5. 2018;

– Наташа Радосављевић Кузмановић присуствовала је стручном, те-
матском и кустоском вођењу Позна савремена уметност у доба опти-
мистичког фатализма, у оквиру 57. Октобарског салона у Београду, 21. 
10. 2018;

– Наташа Радосављевић Кузмановић присуствовала је кустоском 
курсу Шта кустосирање може/треба да буде (предавање Ивет Ћур-
лин) у Музеју савремене уметности у Београду, 8. 11. 2018.

2019. година

– Наташа Радосављевић Кузмановић поднела је предлог комисији 
за утврђивање покретних културних добара за следеће уметничке 
радове: Ана Кнежевић, назив рада: Fiat Lux; Зоран Димовски, назив 
рада: Dont ask; Слободанка Ступар, назив рада: BONN; 31 фотографија 
са Међународног конкурса уметничке фотографије реализованог то-
ком 2017. и 2018. године у Градској галерији савремене уметности Сме-
дерево; Решење о утврђивању покретних културних добара Збирке 
савремене уметности за наведене радове донето је 26. 2. 2019;

– Наташа Радосављевић Кузмановић учествовала је у прављењу 
програма Галерије савремене уметности Панчево, као члан Уметнич-
ког савета. 

Публицистичка делатност стручних радника –  
у оквиру музејске делатности 
– Наташа Радосављевић Кузмановић, Косара Бокшан, монографија; 

издавач: „Вујичић колекција“, јул 2019;
– Наташа Радосављевић Кузмановић, студија у књизи Прича о „о“: 

воковизуел Владана Радовановића, Банатски културни центар, Ново 
Милошево, 2019;

– Наташа Радосављевић Кузмановић, Визуелна интерпретација пеј-
зажа као пројекција унутрашњег / сећања, уводни текст у каталогу из-
ложбе Мирјане Томашевић, Музеј у Смедереву;

– Наташа Радосављевић Кузмановић, Градска галерија савремене 
уметности Смедерево у периоду од њеног оснивања 1999. до 2017. го-
дине, хабилитациони текст за полагање испита за стицање стручног 
звања: виши кустос.
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Стручно усавршавање
Наташа Радосављевић Кузмановић добила звање вишег кустоса од-

браном рада Градска галерија савремене уметности Смедерево у пери-
оду од њеног оснивања 1999. до 2017. године.

2020. година

– Наташа Радосављевић Кузмановић поднела је стручној комисији 
Музеја у Смедереву предлог за утврђивање покретних културних доба-
ра за следеће уметничке радове: Бранислав Николић, назив рада: Кате-
драла; Габриел Глид, назив рада: После; Иван Петровић, назив серије 
Со и светло (колекција фотографија од 12 радова); Слободан Трајковић, 
назив рада: Лице меморије (диптих); Мирјана Томашевић, назив рада: 
Одлазак; 10 фотографија са Међународног конкурса уметничке фото-
графије, реализованог током 2019. године, у организацији Фото-кино 
клуба Смедерево и Градске галерије савремене уметности Смедерево 
Музеја у Смедереву;

– селекција и припрема пописа библиотеке сектора Градске галерије.

Стручно и научно усавршавање
– Наташа Радосављевић Кузмановић је уписала докторске студије 

на Филозофском факултету у Београду, на Семинару за студије модерне 
уметности;

– присуство вебинару Ревизија фондова у установама културе у Му-
зеју у Смедереву, 10. 12. 2020;

– присуствовање предавању Као вајар са вајарем. Рестаурација 
скулптура Ивана Мештровића, предавач: др. ум. Зоран Кузмановић, 
вајар; Народни музеј у Београду, 16. 1. 2020;

– присуствовање стручном вођењу изложбе Рефлексије нашег време-
на. Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019. у Музеју савре-
мене уметности у Београду, 21. 10. 2020.

5. Пројекти

2018. година

Реализовани пројекти
– Годишњи програм Градске галерије савремене уметности 
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Смедерево за 2018. годину – назив конкурса: Конкурс за финанси-
рање и суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва 
у Републици Србиjи у 2018. години. Носилац пројекта: Музеј у Смеде-
реву. Аутор пројекта: Наташа Радосављевић Кузмановић. Финансијери 
пројекта: Министарство културе и информисања Републике Србије 
и Град Смедерево. Значај пројекта: истраживање, афирмација и по-
већање видљивости савремене уметничке праксе кроз презентацију 
високих уметничких вредности;

– Осавремењивање Збирке савремене уметности делима афир-
мисаних уметника – назив конкурса: Конкурс ради прикупљања пред-
лога за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности 
за 2018. годину. Носилац пројекта: Музеј у Смедереву. Аутор пројекта: 
Наташа Радосављевић Кузмановић. Финансијер пројекта: Министарство 
културе и информисања Републике Србије. Значај пројекта: богаћење 
Збирке савремене уметности делима значајних и високо афирмисаних 
уметника, чиме она постаје важан чувар музејских вредности и значајно 
доприноси самој афирмацији музејске установе.
 
2019. година

Реализовани пројекти
– Годишњи програм Градске галерије савремене уметности 

Смедерево за 2019. годину – назив конкурса: Конкурс за финансирање 
и суфинансирање проjеката из области савременог стваралаштва у Репу-
блици Србиjи у 2019. години. Носилац пројекта: Музеј у Смедереву. Ау-
тор пројекта: Наташа Радосављевић Кузмановић. Финансијери пројекта: 
Министарство културе и информисања Републике Србије и Град Сме-
дерево. Значај пројекта: презентација, афирмација и повећање видљи-
вости савремене уметничке праксе, са циљем ширења слободарских и 
еманципаторских вредности у савременој масовној и медијској култури. 

– Осавремењивање Збирке савремене уметности делима 
афирмисаних уметника – назив конкурса: Конкурс ради при-
купљања предлога за финансирање уметничких дела из области ви-
зуелних уметности за 2019. годину. Носилац пројекта: Музеј у Смеде-
реву. Аутор пројекта: Наташа Радосављевић Кузмановић. Финансијер 
пројекта: Министарство културе и информисања Републике Србије. 
Значај пројекта: богаћење Збирке савремене уметности делима значај-
них и афирмисаних уметника, чиме она постаје важан чувар музејских 
вредности и значајно доприноси самој афирмацији музејске установе.
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6. Библиотека

2018. година

Међубиблиотечка размена 
– Стручни каталози и књиге: 15.
Куповина стручне литературе
– Мишко Шуваковић, Концептуална уметност, Београд 2012; 
– Мишко Шуваковић, Теорија уметности, Београд, 2012.

2019. година

Међубиблиотечка размена 
– Стручни каталози и књиге: 10.

2020. година

Међубиблиотечка размена 
– Стручни каталози и књиге: 5.

7. Изложбена делатност

2018. година

– Иван Максимовић, Косово не/стваран живот – место одржа-
вања: Градска галерија савремене уметно-
сти, Трг републике 5, Смедерево; време 
одржавања: 25. 1 – 30. 1. 2018. Изложено: 
15 кашираних фотографија у боји. Тема и 
опис: аутор је изложио серију фотографија 
које су настале у периоду од 2004. до 2017. 
године. На постављеним радовима, који 
представљају средство трансфера његове 
свакодневице, забележено је друштвено 
стање једног времена и људске, егзистен-
цијалне патње обичних људи. Фотогра-
фије и карикатуре Ивана Максимовића 
објављиване су у готово свим дневним но-
винама, као и већини часописа на српском 
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језику, укључујући и Националну географију. Такође, објављиване су и 
у онлајн издањима специјализованих фото-часописа на немачком и 
енглеском језику, као и у стручним монографијама на српском јези-
ку. Неке од фотографија коришћене су у истраживачким пројектима у 
Украјини, Русији и Великој Британији.

После исељавања Галерије из простора на Тргу републике излагачка 
делатност је, у редукованом обиму, настављена у изложбеној сали Му-
зеја у Смедереву.

– Предраг Благојевић, Стефан Тасић и Лука Трипковић, Nothing 
at all to be done about it – место одржавања: Музеј у Смедереву, прва 
сала; време одржавања: 4. 7 – 6. 8. 2018. Изложено: 11 слика, уље на плат-
ну. Тема и опис: изложени радови су настали током 2016. и 2017. године. 
Основно промишљање, које повезује сва три аутора, односи се на читав 
низ представа које су у експлицитним сликарским обраћањима нуди-
ле спознају настанка једне велике политичке идеје – Европе. У складу 
са специфичностима визуелних искустава, у форми класичног израза, 
сваки аутор из свог угла бавио се критичним тачкама настанка, односно 
темељима, европске цивилизације чији смо и ми део.

– Осма међународна изложба уметничке фотографије Сме-
дерево 2018 – место одржавања: Музеј у Смедереву, прва сала; време 
одржавања: 8. 8 – 19. 8. 2018. Изложено: 72 црно-беле и колор фото-
графије, са додатком видео-презентације. Тема и опис: изложба је реа-
лизована у сарадњи са Фото-кино клубом Смедерево, под патронатом 
FIAP – Међународног савеза фотографске уметности, PSA – Удружења 
фотографа Америке, IAAP – Међународне асоцијације уметничких фо-
тографа и FSS – Фото-савеза Србије. Изложба је организована кроз пет 
тема/секција: 1. Путовање (боја); 2. Природа (боја); 3. Слободна (боја); 
4. Слободна (црно-бела) и 5. Фотожурнализам (боја). Од 3.014 пристиг-
лих фотографија, које су обухватиле свих пет тема, прихваћено је 738 
радова 197 аутора из 54 земље. За најбољег аутора проглашен је Јуриј 
Пустовој (Yury Pustovoy), уметник из Русије.

– Зоран Димовски, Поклон/Gift – место одржавања: Музеј у Сме-
дереву, прва сала; време одржавања: 21. 8 – 3. 9. 2018. Изложено: 4 цр-
тежа у боји на папиру великог формата. Тема и опис: заједничка идеја 
свих изложених радова јесте мапирање историјских и политичких фе-
номена, односно домена њиховог узајамног деловања. Аутор је поку-
шао да, у новој интерпретацији реалности, успостави релацију између 
садашњих високотехнолошких и социјално развијених система и прет-
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ходних цивилизацијских феномена, као што су тоталитарна друштва 
и хладан рат. Радови су базирани на исписаним текстовима великих 
димензија, који у својој основи и сами по себи јесу једноставан, симбо-
личан и снажан комуникациони алат.

– Миливој Мишко Павловић, On the road to nowhere – место одр-
жавања: Музеј у Смедереву, прва сала; време одржавања: 10. 10 – 12. 11. 
2018. Изложено: 12 слика, техника: уље на платну. Тема и опис: изложба 
презентује уметникова визуелна истраживања спајањем два циклуса, 
настала у периоду од 2015. до 2018. године – једног, који је заокружен 
(Пут, Линија, Жица, Мрежа, Кавез) и новог, који је у настајању и који 
даље развија језик и структуру његовог ауторског израза. Слике се у 
извесном смислу могу подвести под врло широку заједничку тематику 
рефлексије о животу – човеку, друштву и природној околини.

– Слободанка Ступар, Степенице III – место одржавања: Музеј у 
Смедереву, прва сала; време одржавања: 14. 11 – 4. 12. 2018. Изложено: 28 
дигиталних принтова на алубонду. Тема и опис: сви радови су настали 
2016. године. Одабрани фото-предлошци штампани су директно на ме-
талу – алуминијуму дебљине 4 мм. Управо ово отискивање је утицало 
на читање самог рада, јер укида, изврће и проблематизује дводимензи-
оналну датост подлоге. Тако отиснути предлошци били су упаковани и 
сложени у излагачки простор, у комбинацији са звучним изворима, у јед-
ну просторну инсталацију. Тема изложбе била је „церемонија обреда пре-
ласка“ из божанског (јавног простора) у секуларни, односно уметнички.
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– Ана Марковић, Убрзања/Путовања/Accelerations/Journeys – 
место одржавања: Музеј у Смедереву, прва сала; време одржавања: 6. 
12 – 17. 1. 2019. Изложено: 15 слика уље на платну. Тема и опис: оно што 
чини основну тему изложбе јесте пролазност и ритам савременог жи-
вота, пре свега урбаних структура које уметница овом приликом истра-
жује кроз пејзаж. Представљена серија слика урађена је по угледу на 
фотографије са дугом експозицијом, која асоцира на константно кре-
тање и драматичне промене начина живота. Кроз наведени експери-
мент уметница жели да испита позицију пејзажа данас и колико се наш 
доживљај истог заиста променио. 

2019. година

– Љиљана Маринковић, Иза тарабе – место одржавања: Музеј у 
Смедереву, прва сала; време одржавања: 12. 2 – 22. 3. 2019. Тема и опис: 
изложба се кроз инсталацију, у комбинацији керамике са фотогра-
фијом, видеом и артефактима, бави темом села у савременом контексту 
читања и изражавања, са идејом да се рурална култура не може посма-
трати кроз призму фолклора. Инспирисана социјалним темама и за-
постављеношћу руралне средине у Србији, а посебно деградацијом ру-
ралне културе, уметник се поставља на исту маргину са „сељаком“. Како 
је „рад на пољу“ примаран у животу житеља сеоских заједница, било је 
неопходно да и овај уметнички пројекат буде изведен већим делом у ау-
тентичној средини. Због тога читав рад има „призвук“ документарног. 
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– Мирјана Томашевић, Реминисценције – понављања са разли-
кама – место одржавања: Музеј у Смедереву, прва сала; време одржа-
вања: 26. 3 – 23. 4. 2019. Тема и опис: уметница је представила разноврсне 
графичке радове средњег и малог формата. Основни мотив изложбе био 
је стваран свет уметнице, онај који је окружује, али не његов одраз, већ 
скуп његових пројекција кроз призму унутрашњих осећаја, као и визије 
које су се кроз процес унутрашњег сазревања и „постпродукцијског“ раз-
матрања профилисале у јасну идеју без ичег сувишног, стварајући у том 
поступку заокружено и естетски вредно уметничко дело.

– Александар Тодоровић, Ремастер религије – место одржавања: 
Музеј у Смедереву, прва сала; време одржавања: 4. 6 – 12. 7. 2019. Тема 
и опис: изложбу су чинили објекти и радови малог и средњег формата, 
који су рађени јајчаном темпером, златним листићима и паладијумом на 
дрвеној дасци, као и акварели и дигитални принтови. Окосницу излож-
бе у Смедереву чинили су феномени модерног друштва. Аутор користи 
технике религијског сликарства, подвлачећи овим путем основну поруку 
своје сликовне представе, коју чини његово упозорење да човеков нагон 
ка веровању (и религији) у савременом контексту „може бити усмерено 
ка идејама и стварима које нам не само не требају, већ нам и шкоде.“

– Девета међународна изложба уметничке фотографије Сме-
дерево 2019 – место одржавања: Музеј у Смедереву, прва сала; време 
одржавања: 16. 7 – 30. 8. 2019. Изложено: 72 црно-беле и колор фото-
графије, са додатком видео-презентације. Тема и опис: изложба је реа-
лизована у сарадњи са Фото-кино клубом Смедерево, под патронатом 
FIAP – Међународног савеза фотографске уметности, PSA – Удружења 
фотографа Америке, IAAP – Међународне асоцијације уметничких фо-
тографа и FSS – Фото-савеза Србије. Изложба је организована кроз пет 
тема/секција: 1. Путовање (боја); 2. Природа (боја); 3. Слободна (боја); 
4. Слободна (црно-бела) и 5. Фотожурнализам (боја). Од 3.217 пристиг-
лих фотографија, које су обухватиле свих пет тема, прихваћено је 786 
радова 205 аутора из 48 земаља. За најбољег аутора проглашен је Абдула 
Ал Мушаифри (Abdulla Al-Mushaifri), уметник из Катара.

2020. година

Због пандемијских дешавања планиране изложбе за 2020. одложене 
су за 2021. годину.
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8. Издавачка делатност

2018. година

Штампана издања
– Иван Максимовић, Косово, не/стваран живот, Смедерево, 2018, 

100 примерака;
– Предраг Благојевић, Стефан Тасић и Лука Трипковић, Nothing at all 

to be done about it; Смедерево, 2018, 200 примерака;
– Зоран Димовски, Поклон/Gift, Смедерево, 2018, 200 примерака;

– Мишко Павловић, On the road to nowhere, Смедерево, 300 примерака;
– Слободанка Ступар, Степенице III, Смедерево, 300 примерака;
– Ана Марковић, Убрзања/ Путовања/Accelerations/Journeys, Смеде-

рево, 300 примерака.

2019. година

Штампана издања
– Љиљана Маринковић, Иза тарабе, Смедерево, 2019, 300 примерака;
– Мирјана Томашевић, Реминисценције – понављања са разликама, 

Смедерево, 2019, 300 примерака;
– Александар Тодоровић, Ремастер религије, Смедерево, 2019, 300 

примерака.
Наташа Радосављевић Кузмановић била је уредник свих наведених 

каталога и учествовала је у припреми плаката изложби.
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9. Едукативна делатност

2018–2020. година

– У оквиру самосталне изложбе Мишка Павловића On the road to 
nowhere организовано је предавање/разговор аутора са ученицима пе-
тог разреда Основне школе „Димитрије Давидовић“; Музеј у Смедере-
ву, 22. 10. 2018;

– у оквиру самосталне изложбе Мишка Павловића On the road to 
nowhere организовано је предавање/разговор аутора са ученицима сме-
деревске Гимназије; Музеј у Смедереву, 2. 11. 2018;

– стручно вођење кустоса Наташе Радосављевић Кузмановић кроз 
самосталне изложбе аутора и кроз сталну поставку Музеја у Смедереву.

10. Односи с јавношћу

2018. година

Учествовање у телевизијским и радијским емисијама
– Дописништво РТС у Смедереву, емисија Србија данас; Наташа Ра-

досављевић Кузмановић, снимање изјаве о петојунској експлозији; Му-
зеј у Смедереву, 5. 6. 2018;

– ТВ Рас – снимање прилога; Наташа Радосављевић Кузмановић, 
изјава о текућој изложби и Збирци савремене уметности, 10. 7. 2018;

– Први програм Радио Београда – директно укључивање Наташе Ра-
досављевић Кузмановић, најава Осме међународне изложбе уметничке 
фотографије Смедерево 2018, 8. 8. 2018;

– дописништво РТС у Смедереву, емисија Србија данас; Наташа Ра-
досављевић Кузмановић, снимање изјаве о Осмој међународној излож-
би фотографије Смедерево 2018, Музеј у Смедереву, 5. 6. 2018.

Press / Штампа
– „Изложба Убрзања/Путовања Ане Марковић“, текст у недељном 

издању Наше новине, Смедерево, 12. 12. 2018;
– Драган Павловић, „Градски пејзажи у убрзаном ритму“, Наш глас, 

Смедерево, 18. 12. 2018;
– Аника Живановић, „Уметност која упозорава: време је да успори-

мо“, Наше новине, Смедерево, 19. 12. 2018;
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– Аника Живановић, „Вртоглава поставка фотографија“, Наше нови-
не, Смедерево, 21. 11. 2018;

– Аника Живановић, „Свако од нас носи кавез у себи“, Наше новине, 
Смедерево, 17. 10. 2018;

– Драган Павловић, „Није често излагао у простору Музеја“, Наш 
глас, Смедерево, 23. 10. 2018;

– Текст „Изложба у пет секција“, Наше новине, Смедерево, 15. 8. 2018;
– К. Р. „Изложба Зорана Димовског“, Политика, Београд, 18. 8. 2018;
– Драган Павловић, „Хипертекстуални свет“, Наш глас, Смедерево, 

28. 8. 2018;
– Оливера Милошевић, „Галерија „Нинић“ враћена наследницима“, 

Политика, Београд, 19. 8. 2018;
– Аника Живановић, „(Не)стваран живот Косова – хоћете ли само 

окренути главу“, Наше новине, Смедерево, 31. 1. 2018.

Интернет и друштвене мреже
– Редовно су постављани текстови, најаве и прикази из Галерије на 

званичном сајту Музеја у Смедереву;
– бројни текстови, најаве и прикази објављени су на сајтовима 

специјализованим за културу и уметност (www. seecult.org, http://www.
artmagazin.info, http://www.bulevarumetnosti.rs, http://www.artinfo.rs, 
http://infokult.org), градским интернет-водичима и сајтовима, као и 
сајтовима појединих медијских кућа (https://www.skolskiportal.rs, www.
naslovi.net, http://www.sdcafe.rs, http://www.rts.rs/, http://www.politika.
rs, http://www.podunavlje.info, http://www.vrnjackabanja.biz, http://www.
vesti.rs, http://beta.rs).

2019. година

Учествовање у телевизијским и радијским емисијама 
– Дописништво РТС у Смедереву, емисија Србија данас; Наташа 

Радосављевић Кузмановић, снимање изјаве о самосталној изложби 
Љиљане Маринковић Иза тарабе, Музеј у Смедереву, јануар 2019.

Press / Штампа
– Аника Живановић, „Купљена још четири рада“, Наше новине, Сме-

дерево, 27. 11. 2019;
– Драган Павловић, „Сликама упозорава на изазове“, Наш глас, Сме-

дерево, 2. 7. 2019;
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– Ана Милановић, „Изложба Ремастер религије/Religion remastered 
Александра Тодоровића“, Наше новине, Смедерево, 19. 6. 2019;

– Драган Павловић, „Естетски вредна и заокружена дела“, Наш глас, 
Смедерево, 18. 4. 2019;

– Аника Живановић, „Сећања не остају иста заувек“, Наше новине, 
Смедерево, 30. 4. 2019;

– Драган Павловић, „На иновативан и експерименталан начин“, Наш 
глас, Смедерево, 8. 3. 2019;

– Аника Живановић, „Иза тарабе је и живот и нестајање“, Наше нови-
не, Смедерево, 20. 2. 2019;

– текст „Изложба Иза тарабе“, Наше новине, Смедерево, 13. 2. 2019.

Интернет и друштвене мреже
– Наташа Радосављевић Кузмановић редовно је ажурирала страни-

це Галерије савремене уметности Смедерево на друштвеним мрежама 
Фејсбук и Инстаграм (постављање вести, најава, догађаја, фото-албума 
и др.), а такође је радила и на афирмисању рада Галерије кроз увећање 
броја пратилаца страница и профила;

– редовно су постављани текстови, најаве и прикази из Галерије на 
званичном сајту Музеја у Смедереву;

– текстови, најаве и прикази објављени су на сајтовима специја-
лизованим за културу и уметност (www.seecult.org, www.arte.rs, http://
infokult.org, https://hifructose.com, https://www.juxtapoz.com, http://www.
artmagazin.info) градским интернет-водичима и сајтовима, као и сајто-
вима појединих медијских кућа (www.navezi.info, www.stalkram.com, 
http://boom93.com, www.urbanbug.net, www. sdportal.rs, www.naslovi.net, 
http://www.sdcafe.rs, http://semendria.com, http://www.podunavlje.info, 
http://www.vesti.rs, http://beta.rs).

2020. година

– Припремање стручно-популарних текстова и фотографске грађе за 
сајт Музеја (www.mus.org.rs); 

– текст/сажетак за електронско листање монографије Косара Бок-
шан, природа као подстицај, уточиште и метафора, аутор Наташа Р. 
Кузмановић (Београд, 2019);

– припремање стручно-популарних текстова и фотографске грађе за 
музејске друштвене мреже (www.facebook.com/muzejsd, www.facebook.
com/gsusmederevo, www.instagram.com/muzejsd и www.instagram.com/
galerijasmederevo).
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11. Остале активности

2018 – 2020. година

Активности Наташе Радосављевић Кузмановић током овог периода:
– стручно тумачење и вођење посетилаца у вили Златни брег, према 

кустоском распореду Музеја у Смедереву;
– рад у Управном одбору Музеја у Смедереву;
– рад у Уметничком савету Галерије савремене уметности Панчево 

Културног центра у Панчеву, 2019;
– сарадња са другим музејима, галеријама и установама културе у 

вези са различитим питањима из области савремене уметности.
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Сектор заједничких послова

2018 – 2020. година

– Израдa нормативних аката и њихово усклађивањe са важећим за-
конима и прописима, учешће у изради годишњег плана пословања, 
плана набавки и финансијског плана, учешће у припреми конкурсне 
документације и раду комисија за јавне набавке, припрема предлога 
нормативних аката Музеја, израда предлога одлука и закључака које 
доноси орган управљања, припрема уговора и других правних аката у 
реализацији послова Музеја, обављање и других послова правне при-
роде у Музеју и послова које повери директор Музеја.

– Израда Извештаја о финансијском пословању Музеја у Смедере-
ву по завршном рачуну, израда Предлога финансијског плана Музеја 
у Смедереву, обављање административно-правних послова, инфор-
матичко-документацијских послова, финансијско-рачуноводствених 
послова, као и осталих послова у складу са систематизацијом радних 
места у Музеју.

  

Белешка о аутору:
Татјана Г. Гачпар, музејски саветник
директор Музеја у Смедереву
tatjana@mus.org.rs
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Снежана Цветковић

In memoriam

Љиљана Марковић Николић
(Колари, 8. фебруар 1951 – Смедерево  
12. новембар 2019)

Љиљана Николић (девојачко презиме Марковић) рођена је у Кола-
рима, 8. фебруара 1951. године. Детињство и рану младост прове-

ла је у Ландолу, селу у смедеревској општини. После завршеног основног 
образовања у родном месту уписала је и завршила гимназију у Београду, а 
даље школовање наставља на  Филозофском факултету у Београду, на Гру-
пи за археологију. Дипломирала је 1976. године, а током наредне године 
је засновала радни однос у смедеревском музеју, у почетку на пословима 
музејског педагога, а затим кустоса археолога. На овом радном месту је 
радила готово пуних четрдесет година, до пензионисања 2016. године.

Љиљана Николић је била први кустос археолог Музеја у Смедере-
ву. Осим кустоског посла на инвентарисању и обради нумизматичке и 
археолошке збирке смедеревског музеја са више хиљада јединица, во-
дила је библиотеку Музеја и учествовала на многобројним археолош-
ким ископавањима у Смедеревској тврђави, Виминацијуму и ширем 
рејону смедеревског краја. Њено порекло из Ландола, једног од најна-
сељенијих места у римском периоду на овим просторима, као да ју је 
иницијално надахнуло љубављу према трагању и откривању запретених 
сведока културе и историје прошлих цивилизација.

Написала је низ стручних и научних радова из области археологије, 
који су објављивани као посебна издања или у оквиру зборника и часо-
писа. Издвојимо следеће радове: „Крстасте фибуле из Народног музеја 
у Смедереву и проблем истих“, у коауторству са археологом Млађаном 
Цуњаком (Смедерево: часопис за културу, уметност и друштвена пи-
тања 4, Смедерево, 1986); „Бабин разбој код Смедерева: заштитна ар-
хеолошка истраживања“, у коауторству са Млађаном Цуњаком (Гласник 
Друштва конзерватора Србије 18, Београд, 1994); „Античке и средњо-
вековне некрополе Смедерева“, у коауторству са Млађаном Цуњаком 
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(Музеј у Смедереву, Смедерево, 1997); „Мермерне скулптуре из збирке 
Милана Јовановића Стојимировића Музеја у Смедереву“,  у коауторству 
са Миодрагом Томовићем (Vestigatio vetustatis: Александрини Церма-
новић Кузмановић од пријатеља, сарадника и ученика, Београд, 2001). 
Коаутор је књиге и изложбе Уздарје Милану Јовановићу Стојимировићу 
(Музеј у Смедереву, Смедерево, 2002). Била је аутор изложбе Смедерев-
ска тврђава – археолошка истраживања од 1982. до 1989. године (Музеј 
у Смедереву, Смедерево, 2005). Такође, учествовала је у припреми нове 
изложбене поставке у смедеревском музеју Смедеревска тврђава – од 
престонице до споменика културе (Музеј у Смедереву, Смедерево, 2018).  

Љиљана Марковић Николић је остваривала богату и плодну сарадњу 
са археолозима Регионалног завода за заштиту споменика културе у Сме-
дереву, Народног музеја у Пожаревцу, музеја у Смедеревској Паланци, 
Београду, Јагодини. Редовно је учествовала у раду Археолошке секције 
Музејског друштва Србије, као и у раду Српског археолошког друштва.

За њен предани вишедеценијски рад и изузетне резултате, као и за 
укупан допринос унапређивању и развијању музејске делатности и очу-
вању културне баштине, Музеј у Смедереву јој је постхумно, поводом 
прославе јубилеја, седамдесет година рада и постојања Музеја, уручио 
највише признање – повељу Др Леонтије Павловић.

Љиљана Марковић Николић је 
била изузетно посвећена свом по-
слу. Од првог до последњег радног 
дана прва је долазила на посао и 
последња одлазила са њега. Сме-
деревски музеј био је њена друга 
кућа, а запослени у Музеју њена 
друга породица. Предусретљива, 
пожртвована, несебична, осетљива, 
ненаметљива – свима нама била је 
ослонац и подршка, једнако у про-
фесионалном и приватном животу.

Колектив Музеја у Смедереву из-
ражава драгој колегиници Љиљани 
велико хвала. 

  
Миленко Браца Остојић,  
Портрет Љиљане Марковић Николић, цртеж, 1980.



321

Весна Бикић
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In memoriam

Марко Поповић (1944–2020)

Крајем августа 2020. године преминуо је Марко Поповић. Тужна вест 
о његовом одласку обзнањена је у многим некролозима и на почетку 
његове споменице,1  а ово је прилика да неку реч о нашем великом ар-
хеологу прочита публика Смедеревског зборника. Вреди се подсетити 
Поповићеве повезаности са овим часописом. Осим што је првој свес-
ци приложио програмски рад о Смедеревској тврђави, био је члан ре-
дакције зборника и учествовао у јавном представљању одштампаних 
бројева. Верујемо да је прикладно да овај спомен, у одређеној мери, 
посветимо управо дубоком трагу који је Поповић оставио у истражи-
вањима Смедерева.    

Марко Поповић је рођен у Ужицу, а живео је у Београду. Археологији 
је био необично посвећен још од студентских дана, а та се посвећеност 
неумитно прелила у изузетно богату и садржајну истраживачку карије-
ру. Током дугих деценија систематичног рада највише је истраживао 
нашу средњовековну прошлост – градове, утврђења и манастире. Рад-
ни однос је засновао бурне 1968. у Заводу за заштиту споменика културе 
града Београда, где је радио до 1976. године. Оптималне могућности за 
проучавања историјског језгра престонице створиле су се оснивањем 
научно-истраживачког пројекта за Београдску тврђаву, под окриљем 
Археолошког института. Тај пројекат је водио са великом преданошћу 
и врло успешно. Током вишедеценијског трајања пројекта Београдска 
тврђава је променила свој лик; уз то се, захваљујући труду Марка По-
повића и његових сарадника, у огромној мери допунило врело научних 
спознаја о најкомплекснијем археолошком споменику у нашој земљи. 
Поред два издања капиталне монографије Београдска тврђава, других 
књига и небројених чланака, напоменућемо да је Поповић основао две 

1 В. Иванишевић, В. Бикић, И. Бугарски (ур.), Свет средњовековних утврђења, градо-
ва и манастира. Омаж Марку Поповићу, Београд 2021, 10–33.
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научне серије: зборник Singidunum, издање Археолошког института, и 
Наслеђе, гласило Завода за заштиту споменика културе града Београда.   

У Археолошком институту је радио до одласка у пензију 2011. годи-
не који, међутим, није означио крај његове научне делатности. Оче-
кивано, то није био ни крај сарадње са нашом водећом археолошком 
кућом, која је Марку Поповићу омогућила шири оквир за истраживања 
и формирање тима компетентних и оданих сарадника. Осим што је ве-
ома утицао на рад и научну стратегију Института, у њему је могао да 
се посвети проучавању бројних археолошких тема и налазишта. Знати-
жеља и предузимљивост водиле су га ка преузимању многих послова. 
Поповићева истраживања су се протезала од рановизантијске епохе и 
поседања централног Балкана у раном средњем веку до изучавања поз-
носредњовековних градова. Нашој археологији 6. века дао је врло зна-
чајан подстрек кроз истраживања раних хоризоната Тврђаве Рас и Гра-
дине у Врсеницама, али и кроз програм систематских рекогносцирања 
тог дела земље, током којег је откривено неколико десетина оновреме-
них утврда, а сондажно испитано више од двадесет. Поповић ће остати 
запамћен и као истраживач Светиње, највероватније Виминакиона 6. 
века. Већ тај научни опус испунио би многе археолошке каријере, али у 
случају Марка Поповића чини тек њен мали део. 

 
Главнину радних резултата остварио је у пољу истраживања средњег 

века. Било да је реч о испитивањима појединих налазишта или уреднич-
ком послу, резултати су по правилу представљани у бројним самостал-
ним или коауторским монографијама или пак детаљним извештајима 
и студијама. Када је реч о раном средњем веку, издвајају се систематска 
истраживања Градине у Врсеницама, у сарадњи с Драгицом Премовић 
Алексић, која су била крунисана монографијом у коауторству са Вес-
ном Бикић. Огромну енергију Марко Поповић је уложио у дуготрајна 
истраживања Тврђаве Рас, која су била окончана још једном кључном 
књигом. Као што је одавно примећено у иностранству, тај успех још 
више добија на снази ако се узме у обзир да је монографија Tvrđava Ras 
објављена трагичне 1999. године. 

Поповић је пуно радио и у Студеници, док је свој последњи велики 
подухват – истраживања, конзервацију и научно публиковање Новог 
Брда на Косову и Метохији водио већ озбиљно нарушеног здравља и у 
сасвим неповољним политичким околностима. Многима би било неза-
мисливо да стручњак у пуној снази, уз свој тим, током само две године 
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обави ископавања и конзервацију великог споменика у том обиму, али 
не и нама који смо добро познавали Марка Поповића. Још мање смо 
били изненађени тиме што су стечена сазнања о Новом Брду убрзо пре-
точена у две опширне монографије.    

Уз укратко описане међаше у научној каријери Марка Поповића 
свакако стоје и истраживања Смедерева, последњег средњовековног 
државног средишта и, по његовој оцени, „најбољег остварења српске 
војне архитектуре”. Изучавањима Смедеревског града приступао је на 
њему својствен начин: резултати методолошки узорно вођених и изврс-
но документованих теренских радова заокружени су анализама и ту-
мачењима грађевинских остатака фортификација и унутрашњих струк-
тура, као и покретних археолошких налаза. Уз акрибично коришћење 
расположиве писане и ликовне грађе, дошло се до значајних помака у 
разумевању најзначајнијих појава српског средњег века. 

Нагласићемо да су Поповићева промишљања о очуваним структу-
рама Смедеревског града и хронологији његовог подизања изнедрила 
важне опште поставке за разумевање појмова замак, град и подграђе 
(предграђе) у средњовековном градитељству. Од нарочитог значаја 
било је његово тумачење малог једнобродног храма у источном углу 
Великог града, у коме је препозната „црква полатна”, намењена потре-
бама деспотове породице и дворске свите. Остаци резиденције деспота 
Ђурђа Бранковића и нове престонице, изграђене за непуних тридесет 
година у изузетно тешким околностима и уз напор читаве државе, за 
Марка Поповића су представљали не само истраживачки изазов већ и 
прилику да се посвети питањима њихове обнове. Био је активан учес-
ник и саветник у пројектима конзервације и рестаурације бедема и кула 
Смедеревског града, практично до последњих дана. Тако је резултате 
својих истраживања ставио у службу обнове Малог града, што пред-
ставља један од најуспешнијих примера презентације средњовековног 
замка, али и споменичког наслеђа српског средњег века у целини.

 
С тим у вези, свакако би требало подсетити на подршку и стручну 

помоћ коју је Поповић пружио Музеју у Смедереву приликом рада на 
новој сталној поставци, нарочито у сегменту Смедеревска тврђава – од 
престонице до споменика културе, који је успешно реализован 2018. 
године. Приводећи текст крају, морамо да напоменемо да је, као наш 
водећи стручњак за старе фортификације, Марко Поповић у пресудној 
мери подстакао и развој нововековне археологије у Србији. Штавише, 
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његова интересовања су досезала до још млађих периода, па је оставио 
бројне прилоге о историјским здањима, пре свега у Београду, али и 
вредне осврте на овдашњу модерну хералдику. 

На овом месту није било могуће опширније представити све радне 
резултате Марка Поповића нити се осврнути на све функције које је 
обављао или бројна признања која је заслужено примио. Колико год 
сама прилика била тужна, потписнцима овог скромног спомена било 
је задовољство да се још једном сете Марка. Остаће упамћен као водећа 
личност српске археологије средњег века, а са наше стране пре свега 
као велики радник, учитељ и пријатељ. 
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Вера Хорват

In memoriam

Радослав Ранисављевић –  
Жика Лија
(Београд, 1934 – Смедерево, 2019)

 Изволи, уђи, ја сам чика Жика! – висок човек у кожној јакни, 
љубазно се осмехујући, отворио ми је висока врата редакције 

Нашег гласа. 
– Рекли су ми да дођем да преузмем књигу, награду – рекла сам пред-

стављајући се. – Послала ме учитељица. 
Наше учитељице су редовно слале радове својих ученика у Глас и они 

објављени били би хонорисани. Књигом, наравно. Леп обичај, зар не? 
Била сам понуђена да седнем. Тек сада, са ове временске дистанце, 

могу да одам признање Жики Ранисављевићу и осталим члановима ре-
дакције, на пријатељско-покровитељском ставу, на поштовању лично-
сти младог ствараоца. Питам се има ли сада неки лист дечју страну, има 
ли слуха за откривање и подржавање младих талената. Али, то је већ 
сасвим друга прича... 

Касније смо се сретали у различитим приликама – на вечерима 
Књижевног клуба Смедерево, на Смедеревској песничкој јесени... Готово 
све наше фото-успомене током дугог периода потписује управо он. Жика 
(тек касније смо сазнали да му је право име Радослав) био је „свуда при-
сутан“ – нема важнијег догађаја који није забележен оком његове камере, 
неизоставним делом његовог аксесоара. – Никад се не зна на шта могу да 
налетим – говорио је. – А пропуштен тренутак се не може вратити.

Ту недавно, видела сам фотографију са једног давног важног догађаја 
на коме је, наводно, фотографисање било строго забрањено. Чини ми 
се да сам и на њој препознала Жикин „рукопис“. Такође, касније смо 
сазнали да ради у Београду и да свакодневно путује, а да ипак стиже да 
буде помни хроничар свих локалних збивања.  

Али и не само локалних. Као фоторепортер листа Новости обишао 

–
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је читаву бившу Југославију и два села више, како је говорио, доносећи 
драгоцене и необичне фото-улове. 

Један од таквих трофеја је, рецимо, фотографија каменог хлеба, која 
је на мене оставила неизбрисив утисак. То је било у времену када смо 
се са породицом Ранисављевић – Стаником, Смиљком, Миланом, а 
касније и најмлађом Невеном, већ породично дружили и кад сам већ 
имала известан увид у неке од Жикиних колекција које су остале не-
обухваћене изложбама. 

Тако је заправо, у спонтаном разгледању слика, и рођена идеја да 
напишем текст за каталог прво једне, а затим још неколико изложби. 
Тематика је била различита – имало се од чега изабрати, али тај ка-
мен-хлеб је у мом сећању остао да чека свој тренутак. Фотографија је 
представљала камене или окамењене, округле и нарасле погаче. Жао 
ми је што се нисам детаљније распитала где су тачно пронађене (знам 
само да потичу из источне Србије) и да ли је неко од археолога дао своје 
мишљење о овом феномену. Било како било, тај камени хлеб са црно-бе-
ле фотографије нашао је своје место у мојој књизи Дунавске таблице 
и наставио да интригира. Моји читаоци, а посебно културолог Олег 
Комков, преводилац поменуте књиге на руски језик, још увек чекају да 
виде тај Жикин фото-запис. Надам се да ћу моћи да их обрадујем једног 
дана, да ће ти каменови испливати у некој новој тематској поставци. 

Још као студенткиња историје уметности отворила сам неколико њего-
вих изложби и написала текстове за каталоге који су их пратили. Простор 
смедеревског завичајног музеја био је најомиљеније место за такве при-
лике, а свака изложба била би прави догађај. Жика Ранисављевић је био 
омиљен међу Смедеревцима. Многи су долазили из, назовимо их, вану-
метничких побуда, носталгичних пре свега, са жељом да на фотографија-
ма виде прошло, камером заустављено време, али читкост фотографског 
рукописа и јасну ауторску идеју нису могли да не препознају. 

У средишту свих његових интересовања био је човек, онај обичан, 
статистички просечан, а заправо толико индивидуалан, смештен у 
оквире социјума. Таква је, рецимо, била његова изложба са темом села. 
И када је фотографисао амбијент, људска фигура је увек била присутна 
да означи меру, полазиште, смисао. Његова галерија портрета тек треба 
да добије своју поставку. У ликовима је тражио карактер, суштину, којој 
се форма већ некако сама прилагођавала. 

У тексту за каталог једне од његових изложби поставила сам Андрићеве 
речи (касније сам сазнала да је то цитат древне источњачке пословице): 
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Звезданог неба и људског лица човек се никад не може нагледати. 
О Жикином неуморном оку камере на његовим изложбама гово-

рили су и књижевница Мира Алечковић и Манојло Мањо Вукотић, 
главни и одговорни уредник Вечерњих новости, наглашавајући његову 
социјалну интелигенцију, динамичност, истраживачку радозналост и 
неутаживу жеђ за откривањем – не само новог и непознатог него и оног 
скривеног у обичном, наводно већ добро познатом. 

У нашем времену, крцатом ограничењима, управо ово потоње може 
да буде порука коју нам је смедеревски фото-хроничар оставио. Толико 
ситуација, догађаја и карактера је остало незапажено у нашем брзом 
и углавном површном прелетању преко њих; треба се вратити позна-
том и дубље се у њега загледати. Како је својим пријатељима, млађим 
фотографима, говорио Жика Ранисављевић – треба се усредсредити на 
детаље, јер се управо у њима крије одгонетка наших запитаности. 

  

Радослав Жика Ранисављевић на отварању изложбе „60 година Нашег гласа“.
12. март 2013, Музеј у Смедереву. Фотографисао Љубомир Љуба Златановић.
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