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С а ж е т а к. – Знаменито место Тршић током 84 године постојања сведочи 
о преламању различитих избора сећања и замишљања у оквиру једног простора 
у односу на промене система вредности ширег друштва. Трајање овог простора 
посвећеног Вуку Стефановићу Караџићу говори о томе да један исти споменички 
комплекс може да има различите врсте комуникације са посетиоцима, али и да 
се мења, како у просторном тако и у концепцијском смислу. Специфичност раз-
воја знаменитог места Тршића су његова нераскидива креативна повезаност са 
манифестацијом Вуков сабор и различити карактери учешћа локалне заједнице 
и државних институција у његовом изграђивању (у материјалном и духовном 
смислу). Деценије његовог постојања пружају сасвим јасну слику наших друштве-
них, културолошких и идеолошких кретања као и нашег односа према наслеђу 
и имену и делу Вука Стефановића Караџића. Развој споменичког комплекса у 
Тршићу у најдиректнијој је вези са чињеницом да име Вука Караџића поседује 
јединствен симболички потенцијал и током њега издвајамо три важне године 
које су у вези са јубилејима Вуку у част и као посебну целину континуиране и 
систематске промене комплекса у последњих десет година. 

Кључне речи: Тршић, Вук Стефановић Караџић, Вуков сабор, симболички 
потенцијал, сећање, креирање, окупљање

УВОД 

Динамика развојних промена знаменитог места Тршић у најдирект-
нијој је вези са јубилејима Вуку Стефановићу у част као и са организацијом 
и одржавањем манифестације Вуков сабор. У тексту који је пред нама 
назначене су само године које су пресудно утицале на развој значајног 
места и Вуковог сабора са кратким освртом на најновији правац развоја 
као и изазове на том путу.

* Центар за културу Вук Караџић Лозница/Музеј језика и писма Тршић; 
dajanapismo@gmail.com



24

Тршић је село на западу Србије. У њему је рођен Вук Стефановић 
Караџић. Милан Ђ. Милићевић је као председник одбора који се старао 
о Вуковој стогодишњици у више наврата долазио у Тршић и забележио 
с краја 19. и почетком 20. века, да нема ни трага од куће славнога Вука, 
као ни било каквих других обележја у Јадру која би сведочила о Вуку као 
истакнутом човеку српске културе. 

Године 1897. када су из Беча у Београд пренети посмртни остаци 
Вука Ст. Караџића, два сељака из Тршића, Гајо Матић и Којо Марјановић, 
начинили су дрвени храстов крст и поболи га на месту где је према сведо-
чењу старијих мештана била Вукова кућа. То је до 1933. године било једино 
обележје реформатору српског језика подигнуто у његовом родном Јадру.

Одбор за подизање спомен објекта Вуку Караџићу у Тршићу, Лоз-
ници и Београду основан је 1931. године, а чланови Одбора били су ис-
такнути просветни радници, виђенији грађани и трговци из Лознице, 
Шапца и Београда. Подаци о раду Одбора сведоче да се иницијатива са 
локала веома брзо проширила на целу државу. Разлози за прерастање 
локалне иницијативе у широку акцију леже у чињеници да је тада ва-
жећа културна политика Краљевине Југославије тежила асимилацији и 
стапању постојећих националних и културних идентитета трију народа 
који су живели у Краљевини. Све манифестације и иницијативе у разним 
областима као и култура и просвета служиле су идеологији етничког уни-
таризма (Димић 1996). У таквој друштвеној атмосфери име и дело Вука 
Ст. Караџића виђено је као одличан мобилизаторски фактор и огроман 
симболички потенцијал који може да послужи званичној идеологији. 

Управници школа, професори, књижничари који су чинили окосни-
цу тог Одбора својим уверењима заговарали су просветни програм чији 
је аутор био министар просвете Божидар Максимовић. У том програму 
стајало је да задатак школе није био једино да шири писменост „него, и још 
више, да национално васпитава“. У том контексту Министарство просвете 
је одлучило да подржи такву акцију везану за име и дело Вука Стефановића 
Караџића о којем су чланови Одбора у прогласу писали: „Један од највећих 
људи наше прошлости, горостас који стоји над колевком прошлог века 
наше националне културе, то је Вук Караџић. Вук је оваплоћење наших 
стремљења у култури и просвећености 19. века.“ (Ристановић 1987:10). Ми-
нистарство просвете је актом бр. 2079 од 8. фебруара 1932. године и актом 
бр. 55.020 од 20. фебруара 1933. године „препоручило да се у школама које то 
нису учиниле прикупљају прилози за подизање споменика Вуку Караџићу.“ 
(Ibid.). Приврженост Вуку али и актови и декрети учинили су своје.

Међутим, Министарству просвете, интелектуалцима и политичари-
ма окупљеним у Министарском савету врло брзо после изрицања Декрета 
из 1930. године постаје јасно да се „југословенска идеологија“ више не 
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може „декретирати одозго“ и да је зато потребна „активна сарадња свију 
народних слојева.“ (Димић 1996:268./I). И у овом случају име и дело Вука 
Стефановића Караџића показало се више него погодно јер, бележе чла-
нови Одбора за подизање споменика Вуку у свом прогласу: „Потребно 
је, нарочито у данашњици, уочити ону живу везу између народа и Вука 
Караџића. Она је остала до краја живота Вукова. Зар нам она не може 
послужити као најлепши симбол односа који треба да постоје између 
народа и наше интелигенције?“ (Ристановић 1987:10).

Та „жива веза народа и Вука“ настала је тако што је Вук од једног 
вернакуларног дијалекта створио основу за књижевни језик, а од народне 
епске поезије, сељачке културе, руралних митова и легенди узор за нацио-
налну културу. „Системским везивањем појмова народ и народно за просто, 
неписмено сељаштво, као и идеализацијом тог слоја као јединог правог 
носиоца српског „nacionalisimusa“, Вук је створио и идејни модел Народа, по-
годан за употребу у националистичким, политичким пројектима.“ (Прошић 
Дворнић 1994:96). Иво Андрић ће у том смислу записати: „Тако Вук својом 
реформом представља у ствари народ који надире из дубоке позадине у коју 
га је потиснуло османлијско владање.“ (подвукла Д. Ђ.). (Андрић 1972:14).

Тим идејним моделом народа, народа који говори један језик са 
својом словенском браћом, чије јединство је заговарао и Вук, послужила 
се и културна политика Краљевине Југославије. Употреба имена Вука Сте-
фановића Караџића и његовог „идејног модела Народа“ у разним контекс-
тима неке су од ретких константи у инструментализацији и политизацији 
током наше историје. Управо ова (зло)употреба имена Вука Стефановића 
Караџића и његовог „идејног модела народа“ на много начина утицаће и 
на динамику развоја као и на културне садржаје понуђене у знаменитом 
месту Тршић у готово девет деценија његовог постојања.

Истраживачи у домену културне историје сагласни су да је прет-
ходних деценија око имена и дела Вука Стефановића Караџића створен 
јединствен друштвени мит који своју популарност дугује управо горе-
поменутом идејном моделу народа. (Јовановић 2002). Вишедеценијско 
инсистирање на стереотипима и црно-белим представама довело је до 
одсуства критичке свести о многим стварима па и о великој књижевној и 
лингвистичкој расправи вођеној у првој половини XIX века. О том значај-
ном културном, друштвеном и политичком догађају временом су се фор-
мирали стереотипи у којима су се преплитали реални садржаји прошлости 
са легендарним и митолошким садржајима који чине саставне делове 
јединственог друштвеног мита у српској култури, мита о Вуку Караџићу.

Имајући у виду горепоменуте стереотипе, митове и атмосферу пови-
шене температуре која је владала у Краљевини Југославији 30-тих година 
прошлог века као и национално-еманципаторску културну политику која 
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је свим средствима, уредбама, декларацијама, инсистирала на томе да ин-
тегрално југословенство постане „општа навика“ није тешко закључити 
да је име и дело Вука Караџића могло бити вишеструко корисно.

Ипак, неопходно је нагласити важност визионарског потеза Одбора 
за подизање спомен-обележја Вуку који је упркос притисцима и размимо-
илажењу у мишљењима инсистирао на подизању Вукове спомен-куће, а не 
спомен-обележја јер је управо тај потез условио даље ширење споменичког 
комплекса у целини. Данас са становишта најсавременијег менаџмента у кул-
тури можемо рећи да је покретање манифестације Вуков сабор уз подизање 
спомен-куће неоспорно важан потез и у погледу одрживости самог ком-
плекса. Међутим, био је то мач са две оштрице јер су развој манифестације 
диктирали идеолози и промотери важећих културних политика, ставивши у 
други план развој садржаја као и уређење споменичког комплекса у целини.

ОСВЕЋЕЊЕ ВУКОВЕ КУЋЕ И ПРВИ ВУКОВ САБОР 

У пролеће 1933. викач са сљемена Вукове куће у Тршићу повикао је: 
„Хвала Одбору за подизање споменика Вуку Караџићу, који се потрудио 
и постарао те сјеме дому нашег књижевника Вука Караџића даривао!“ 
(Пашић 2008: 17). Кућа Вука Караџића завршена је током лета исте го-
дине и освештана 17. септембра, у недељу пред Малу Госпојину.1 Сеоски 
састанак који је сазвао сеоски кмет Милош Добриловић договорио се да 
народни Вуков сабор буде уприличен баш те недеље, јер у тај дан нигде у 
срезу па ни у округу није одржаван никакав вашар ни сабор. Сва штампа 
оног времена објавила је проглас-позив на „Народни сабор Вуку Стефа-
новићу у част“. То позивање на народни сабор Вуку у част јединствен је у 
целој нашој историји, јер тај сабор је први који није био у част неког свеца. 

Веома занимљиво запажање износи новинар Михаило Петровић 
у листу „Политика“ од 18. септембра 1933. године у опширном тексту 
под насловом „Свечана обнова Вуковог дома у Тршићу“ који обавештава 
читаоце о великој народној свечаности која је „у исто време и сеоска заве-
тина, и свечана седница Академије наука, и помен сељака свом заслужном 
претку, и захвалност научника ненадмашном претходнику.“ Све до Другог 
светског рата сабори су одржавани у дворишту Вукове спомен-куће уз 
гусларска надметања, наступе културно-просветних друштава из Јадра и 
Посавине, држана су предавања о Вуку, окретали су се ражњеви, дељене 

1 Тип куће за који ми тврдимо да је Вукова настала је у Србији тек тридесетак 
година после Вуковог рођења када је он већ увелико био у Бечу. Ово је само још 
једна потврда да је научна истина у другом плану кад су идеологија и симболички 
поредак у питању.
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су књиге упркос забрињавајуће високом проценту неписмених, свирало 
се на двојницама и фрули. 

Важно је истаћи да полет изградње објекта и спомен-обележја у вези 
са Вуком и њему у част није јењавао у годинама до Другог светског рата. 
Вуков дом културе у Лозници отворен је 1937. године и откривен споменик 
Вуку у Београду, а Народна књижница и читаоница у Тршићу, уз сарадњу 
Културно-просветног друштва „Караџић“, Шабачке народне књижнице и 
читаонице и Удружење Подринаца из Београда у недељу 15. септембра 1940. 
године уз присуство бројних посетилаца освештали су темеље Вуковог на-
родног дома у Тршићу. Темељи су подигнути у близини школе која у Тршићу 
постоји од 1908. године.2 У прогласу који је пратио подизање Народног дома 
стоји да је било предвиђено да се у дому одвијају „све оне акције које служе 
за унапређење села.“ (Пашић 2008:33). Дом је завршен у годинама по окон-
чању Другог светског рата и био је активан током 60-тих и 70-тих година, 
мада ни близу онолико колико је то првобитно био циљ. Разлози за то леже 
делом и у чињеници да је објекат удаљен од самог најужег језгра споменичког 
комплекса те је његово коришћење било веома ограничено. Објекат је данас 
у веома лошем стању као и већина сеоских домова културе у нашој држави.

Оно што Вуков сабор чини изразито занимљивим је и податак да је 
он одржаван и током Другог светског рата упркос забранама окупаторске 
власти. Ти сабори су садржајем били мање разноврсни и мање посећени 
али је то свакако још једна потврда мобилизаторског фактора који мит о 
Вуку подразумева.

Нова државна заједница, Народна Федеративна Република Југо-
славија, настала након Другог светског рата, и њена владајућа структура, 
сасвим су добро проценили да Вуков сабор и „Вуково огњиште“ (Ђедовић 
2007:89) могу бити одличан, можда и веома битан, фактор на путу при-
хватања нове идеологије изникле на темељу марксизма-лењинизма јер се 
око Вукове куће и на Вуковом сабору окупља велики број оних чланова 
заједнице које је важно „извести на прави пут“, а то су уједно и најброј-
нији становници нове државе – сељаци. У ту сврху одлично је послужила 
и стогодишњица победе Вукове реформе која је обележена 1947. године.

ПРАВО НА РАЗЛИКЕ 

Весна Ђукић Дојчиновић у књизи „Право на разлике, село-град“ 
износи тезу да је партији на власти у ситуацији бројно надмоћног сеоског 
становништва (сеоско становништво је чинило 74% свеукупне попула-

2 Постављању камена темељца за Основну школу у Тршићу у мају 1906. године 
присуствовао је краљ Петар I Карађорђевић.
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ције након Другог светског рата) било необично важно да „неутрализује 
евентуално политичко иступање сељаштва на позицијама идеологије неке 
друге политичке снаге.“ (Дојчиновић 1997:51). Социјалистички режим је 
на руралну културу гледао као на назадну, повезујући је с једне стране са 
свргнутом српском монархијом која је била сељачког порекла, а делом и 
са ратним супарницима партизана у Србији, четницима, које је углавном 
подржало српско сељаштво. Зато је новој власти било важно да преобразе 
хомогену сеоску заједницу и утичу на корениту измену културног живота 
на селу, тако што ће елиминисати различитост културних потреба и кул-
турних идентитета. Истраживачи села бележе: „Традиционалну сељачку 
културу карактерише синкретизам културних процеса и творевина, не-
разлучивост рационалних и ирационалних садржаја, индивидуалних и 
колективних радњи и поступака, свакодневног живота и рада и културног 
стваралаштва. Културни ствараоци су анонимни, а културне вредности се 
преносе усменом предајом (пошто је већина становништва неписмена). 
Традиционално сељачко друштво је у себе затворено, споро се мења, па му 
је и култура таква...Уметност и забава прате рад, а ритам рада и одмора је 
подвргнут природним циклусима...“ (Митровић 1998:78). Пред „авангар-
дом радничке класе“, како је себе називала Комунистичка партија, стајао је 
веома захтеван задатак, у веома кратком року елиминисати ту разлику и 
разорити ту алтернативу у виду избора да се живи по принципима сеоске 
културе јер многобројна сеоска популација постаје претња са својом хо-
могеном заједницом. С друге стране после рата у Југославији је било свега 
„700.000 радника-пролетера“ који су према нормативној идеологији пар-
тије на власти имали задатак да хитно „ликвидирају културну заосталост 
села“. Иза овога заправо је стајала намера да културне делатности буду 
онај хомогенизујући агенс који ће поништити на првом месту идеолошке, 
а затим и економске, социјалне и културне разлике између села и града, 
остварујући савез између сељака и радника (пролетера), који су прогла-
шени за једини историјски субјект и једине доносиоце културе у село што 
је непосредно после рата чињено путем „масовних организација“ градова 
који су били руковођени Агитпропом (Димић 1988). Нешто касније ту 
улогу хомогенизујућег агенса преузеће културно-уметничка друштва о 
чему ће бити речи у даљем току рада. 

У Тршићу се током 50-тих и 60-тих према сведочењу Свете Пантића 
(Ђедовић 1997:72), дугогодишњег друштвено-политичког радника, који је 
био директно укључен у организацију Сабора, лутало у садржају. Према 
његовим речима до тога је дошло јер је директива била да се све више 
у програме укључује радничка омладина која је своја самоуправљачка 
права све више почела износити изван фабричких кругова. Тако да су 
програми њима намењени на сабору у ствари подразумевали такмичење 
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у вожњи бицикла, у стрељаштву, извођење слетских вежби, певање пе-
сама револуционарног садржаја и рецитале у славу Јосипа Броза Тита. 
Почетком 70-тих, кад је власт проценила да је оваквим садржајима и уз 
помоћ културно-уметничких друштава елиминисала сељаке из чувене 
„бољшевичке тријаде“ радници, сељаци и поштена интелигенција, почиње 
све агресивније наметање елитистичке културе. Траг аутентичне сеоске 
културе на Вуковим саборима током тих деценија видљив је на рубовима 
манифестације и био је презриво одбациван од стране организатора као 
„нужно зло“, као нешто што „није достојно имeна и дела Вука Караџића“. 
Међутим управо су та спонтана окупљања у себи још увек носила елементе 
онога што су сабори у својој традицији подразумевали као што су: израда 
и продаја разних рукотворина, од плетених корпи, преко везених пешкира 
и кошуља до тканих ћилима, домаћице су продавале сир, кајмак, слани-
ну, понеки произвођач народних инструмената био је виртуоз на истим. 
Овај сегмент Вукових сабора током 70-тих бива стављен под контролу 
организатора о чему ће бити речи касније. 

ЈУБИЛЕЈ 100-ГОДиШњица ОД ПОБЕДЕ 
НаРОДНОГ ЈЕЗиКа У ТРШИЋУ 

Вуков сабор 1947. је трајао два дана јер је те године прослављана 
„100-годишњица победе народног језика у књижевности“. О Вуку је гово-
рила Митра Митровић министар за просвету Народне Републике Србије, 
уједно она је открила и новопостављену спомен-плочу на Вуковој кући. 
Министарство просвете односно Агитпроп није пропустио прилику да 
ту значајну годишњицу искористи у сврху припајања властите идеологије 
у садржај мита о Вуку.

Послератна власт је уочила важност истицања Вукове привржености 
народу као и властите привржености Вуку, те су се новинари, културни 
и јавни радници како те 1947. тако и касније утркивали ко ће на што 
ефикаснији начин, новом терминологијом, још једном подвући 100 годи-
на стваран стереотип о Вуковом рату са многобројним противницима и 
његовој победи која је уједно победа народног и демократског духа у кул-
тури. Тиме је наглашена и уобличена представа о почетку, о догађајима 
и времену од којих започиње „ново доба“. Победа Комунистичке партије 
управо је такав један почетак и „ново доба“.

И у самом дворишту Вукове куће те 1947. године ради промовисања 
тог „новог доба“ проширен је садржај и подигнут вајат донет из оближњег 
суседног села, а уједно те године воде се озбиљни разговори о отварању Му-
зеја Вука Караџића у Тршићу. У периоду од 1948. до 1952. године под надзо-
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ром Ђуре Гавеле, управника Музеја Вука и Доситеја, из околних села донети 
су и у двориште Вукове спомен-куће постављени: качара, вајат, млечар и 
чардак. Уз већ постојећи вајат ти објекти народног градитељства чинили 
су основ, 14. септембра 1952. године, отвореног Музеја Вука Стефановића 
Караџића у Тршићу. Распоред објеката у Вуковом дворишту до данас није 
мењан, једино је унутрашњост куће у каснијим деценијама претрпела из-
весне промене. Назив Музеј Вука Караџића убрзо током 50-тих година ХХ 
века ишчезава, остаје Вукова кућа као термин који и данас употребљава 
највећи број посетилаца, новинара и туристичких радника. Назив Вукова 
кућа много снажније указује како на изглед тако и на припадање. Током 
педесетих година посетиоцима није било лако да прихвате идеју музеја на 
отвореном, јер су музеји у њиховој свести, и иначе, изгледали другачије, 
како архитектонски тако по садржају и правно-формалном устројству.

Током 50-тих година у долини речице Жеравије сукцесивно је до-
грађивана позорница, тачно преко пута уласка у двориште, јер је, како 
сведоче известиоци са Вукових сабора у том периоду, двориште Вукове 
куће постало претесно да прими све заинтересоване који су долазили 
да прате програме сабора. Та позорница биће уклоњена 1964. године са 
подизањем нове сцене у природном амфитеатру у Тршићу. Тако ће се још 
једном потврдити да су сви задужени за организацију програма везаних 
за живот и дело језичког реформатора сасвим јасно видели да је много 
сврсисходније за оперативну идеологију на снази да се активности усмере 
на садржај манифестације која окупља много поклоника као и на мобили-
заторски фактор Вуковог имена и дела, а да могу без икаквих последица по 
идеологију занемарити сва остала питања развоја споменичког комплекса 
јер подигнута сцена у зеленилу Тршића послужиће много више у сврху 
одржавања годишњег партијског ритуала, у шта ће се наредних деценија 
претворити Вуков сабор, него што ће служити промовисању делатности 
Вука Стефановића Караџића или културе с њим и селом у вези.

СТУДЕНТИ И 100-ГОДИШЊИЦА ВУКОВЕ СМРТИ 
ТРШИЋ 1964. ГОДИНЕ 

Целокупна збивања те 1964. године3 пресудно ће утицати на уграђи-
вање мита и симбола везаних за Вука у комунистички идеолошки комплекс. 
Слично прослави из 1947. културни и јавни радници утркиваће се да у 
својим натписима у медијима дају свој допринос некритичком уписивању 

3 Централна свечаност обележавања стогодишњице Вукове смрти одржана је 
7. фебруара 1964. године на Коларчевом народном универзитету на којој је први и 
једини пут (када је Вук у питању) присуствовао Јосип Броз Тито.
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Вука у ред „револуционара“, „другова“, „демократа“... Студентска организа-
ција Београдског универзитета тако ће новинарима послати писмо у којем 
кажу: „Студенти желе да граде Вуков пут“. И управо ће они организовањем 
радне акције у Тршићу, изградити позорницу и пут до Вукове куће.

„Културно-просветна заједница Општине Лозница уз помоћ Републич-
ких органа“ – пише у Извештају са једне од седница из 1964. године „урадила 
је много на реконструкцији комплекса у Тршићу. Међутим и претходних де-
ценија било је јасно да је неопходно изградити амфитеатар јер је простор око 
Вукове куће постао тесан и неуслован за гостовање правих уметника који би 
учинили много у демократизацији културе и просвећивању народа.“ (Ibid.). 
Пресудан допринос изградњи пута до Вукове куће и уређењу комплекса дали 
су студенти Београдског универзитета који су на лето 1964. године ударнички 
радили у Вуковом родном селу. Остало је сачувано и неколико бројева листа 
градитеља Вуковог пута Тршић 64 који сведочи о атмосфери „свеопштег по-
лета“ када је у питању рад везан за име и дело Вука Ст. Kараџића у јубиларној 
години. У једном броју листа наилазимо на текст „Вук савест свог времена“ 
где „савесни омладинац“ бележи: „Народ и Вук су до краја и заувек остали 
једно биће – израз и садржај који се безусловно прожимају. У збиркама на-
родних приповедака“, бележи студент, осећа се да је „Вук до дна завирио у 
душу народа и спознао сваку квргу на његовим жуљевитим шакама, сваку 
скривену лепоту посне и поштене сељачке душе.“ (Ibid.). Бригадири су били 
уверени да су они „продужење Вука у свом времену“. Полет изградње нове 
државе и новог друштва у Тршићу је, према сведочењу бригадирског насеља 
попримао димензију „легендарног, невероватног и чудноватог“. Новинар 
НИН-а М. Блечић је приликом посете бригадирима записао: „Овде је сва-
ко претеривање природно.“ (Ibid.). Занимљива опаска која много говори о 
структури мита о Вуку и структури мита уопште. 

Студенти су те године изградили пут од Вукове спомен-куће до ма-
настира Троноша где је Вук неко време провео у намери да научи да чита 
и пише. Студенти су на тој пешачкој стази поставили и дрвене табле са 
исписаним народним пословицама, као и неколико клупа за одмор поред 
извора уз речицу Жеравију. Веома успела иницијатива и добра идеја с 
аспекта развоја комплекса. Међутим, само неколико година касније том 
пешачком стазом није се могло проћи јер су власници имања кроз које је 
стаза пролазила преорали или на неки други начин уништили како дрвене 
ознаке и клупе тако и саму стазу (Ibid.). Неосвешћени однос становника 
Тршића према наслеђу, нажалост ће постати константа у понашању оних 
који живе у најближем окружењу Тршићког комплекса. Одговор на питање 
зашто је то тако лежи делом и у чињеници да се није много водило рачуна 
о потребама села и његових становника, како у самом ширењу комплекса 
тако и у садржају манифестације Вуку у част.
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Изградњом позорнице испуњен је један од пресудно важних момена-
та који ће и технички омогућити да се у даљој „демократизацији културе“ 
на једној од најважнијих манифестација у Србији шири елитни модел 
културе као пожељан и прописан културни модел.

ПОПОДНЕВНА СаБОРСКа ПОСЛа 

Тих година у зеленилу родног места Вука Ст. Караџића полазницима 
курса за описмењавање, сељацима околних места и радницима које су у 
највећем броју чинили мигранти са села организатори су на сцени природ-
ног амфитеатра приказивали арије из великих светских опера, рецитале 
и хорске песме револуционарног садржаја као и ораторијуме, балетске 
представе. Да ли је то био одраз њихових стварних културних потреба?! 

Као одговор на ово питање кратко ћемо се задржати на једном сег-
менту програма Вукових сабора који је први пут одржан 1970. године. Тада 
је први пут организован поподневни програм на Саборишту у Тршићу 
под називом „Саборско посело“. Тај део програма настао је с намером да 
вашарски део Сабора, о којем је већ било речи, добије „другу димензију“, 
наиме да не буде то „вашарско“ доминантно на Вуковом сабору већ да 
се народ који посећује Тршић тог дана додатним садржајем привеже за 
збивања на отвореној позорници. Напоменули смо већ да је идеолошки 
исправно било позвати КУД-ове на Сабор као етаблирану, друштвено 
прихватљиву норму културно-уметничког стваралаштва и као „продужену 
руку“ културне политике са циљем да широке народне слојеве, радничку 
класу „приведе“ ка препорученим културним моделима и идеолошки их 
усмери. С тим циљем на „Саборско посело“ долазила су многа културно- 
-уметничка друштва из Југославије, односно многи фолклорни ансамбли 
као она „спона која везује нове масовне облике креативног испољавања са 
традиционалном народном културом“. (Дојчиновић 1997:100). Културна 
политика је била посебно „попустљива“ према таквом аматеризму јер је 
он могао да буде вентил за ускраћену традиционалну културу села из којег 
је највећи број људи пристигао у градове и фабрике. Креатори културне 
политике сматрали су да је такав облик аматеризма погодан за стварање 
масовне подлоге за даље деловање, подлоге коју им просветитељска и елит-
на традиција није могла донети. Већ 1972. године у Извештају са Вуковог 
сабора пише: „Хиљаде посетилаца који су присуствовали преподневном 
програму вратило се на своја места, а нове хиљаде су дошле само на овај 
део саборског програма.“ То постаје и у каснијим извештајима опште ме-
сто. Дакле, тачне су биле претпоставке о масовности таквог аматерског 
ангажовања и о његовом значењу и утицају, али тај вид културне потребе 
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неће служити ни просветитељској ни елитној културној традицији већ 
ће бити место регрутовања следбеника новокомпоноване културе. Но-
вокомпонована култура била је неопходна како би попунила празнину 
насталу урбанизацијом, индустријализацијом, технолошким прогресом, 
раслојавањем традиционалне сеоске културе. Она је била одраз носталгије 
за старим завичајем. Културна политика која је ширила егалитарност, слу-
жила се манипулацијом и директно или индиректно утицала на стварање 
таквог облика културе. Приметно је било да су и гастарбајтери такође 
били у значајном броју посетиоци таквих програма на Сабору. Одлазак 
у иностранство, у град, носталгија за старим завичајем, изглобљеност из 
властите традиције, немогућност достизања идеје „високе“, праве „аутен-
тичне“ културе елитног модела створили су бројну публику која је дола-
зила, како, у Тршић окупљајући се око „огњишта“ (нека је оно и Вуково), 
тако, и велики број оних који су се „тамо далеко“ тискали око радио и ТВ 
пријемника и слушајући и гледајући „саборско посело“ и програме Вуковог 
сабора очекивали одговоре на своје културне потребе.

СПОМЕН-БИБЛИОТЕКА – ЈОШ ЈЕДНА ТЕКОВИНА 
СТУДЕНТСКИХ НАПОРА И ЊЕН КРАЈ

У години јубилеја, 1964, на Вуков рођендан 6. новембра отворена 
је и нова, савремена школа у Тршићу и реализована идеја студента Бео-
градског универзитета о формирању посебне спомен-библиотеке. У листу 
„Вуков сабор“ из 1970. читамо да је Предраг Ристић, архитекта, те године 
израдио пројекат Вукове спомен-библиотеке за коју су студенти имали 
идеју да је подигну у близини амфитеатра. Но, спомен-библиотека није 
никада сазидана као самосталан објекат већ је библиотека формирана у 
новој модерно опремљеној школи. Предраг Ристић у поменутом листу 
образлаже своју намеру: „Оријентишући се према народном неимарству, 
дошао сам до облика који је највише инспирисан црквама брвнарама, 
овим споменицима монументалне интимности, који најбоље одражавају 
оно Вуково: Скоро сваки Србин уме да теше и деље.“ 

Спомен-библиотека биће активна веома кратак период и онда сасвим  
пасти у заборав. Недостатак стручног кадра стално запосленог у Тршићу, 
што би подразумевало константну бригу о комплексу и рад, како стручња-
ка у области језика, етнологије, историје, тако и стручњака из области 
заштите, обележиће деценије постојања споменичког комплекса. Тај 
недостатак умногоме ће дефинисати све успоне и падове у динамичној  
историји његовог развоја.
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НАЦРТ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА  
СПОМЕН-КОМПЛЕКСА У ТРШИЋУ 1977. 

НЕОСТВАРЕНА ИНИЦИЈАТИВА 

Посебна стучна комисија предлаже, а у листу Вуков сабор број 2 из 
1971. године читамо, да се распише општи југословенски анкетни конкурс 
за уређење Просторног меморијалног природног споменика Тршић–Тро-
ноша. У закључку комисије стоји да „циљ конкурса треба да буде да се 
анкетирањем најширег круга јавности добију што бројније идеје и што ус-
пешнија решења за функционисање и просторно развијање Вуковог сабора 
и ширег простора“. То је прва иницијатива која је донекле артикулисала 
оно што ће дуго бити проблем Тршића. Проблем који се очитовао у чиње-
ници да је Тршић бивао активан и актуелан само у периоду одржавања 
Вукових сабора, а да је потом сасвим нестајао са мапе културних збивања. 

О раду стручне комисије немамо никаквих извештаја као ни о 
евентуалним резултатима тог конкурса све до 1978. године када чита-
мо у специјалном додатку ТВ ревије која је изашла у септембру у време 
одржавања Вуковог сабора да је Секретаријат за културу иницирао рад 
на нацрту уређења централне зоне Тршића на којем су радили Саве-
та Машић, Слободан Машић, Јован Ћирилов, Драгош Калајић, Милош 
Петровић и Бранко Бојовић. Током тог рада дефинисани су елементи 
програмске основе који су били достављени тадашњем Секретаријату 
за културу, а у „Политици“ је био објављен текст под насловом „Трезор 
народне културе“ у прилогу посвећеном Вуковом сабору 17. септембра 
1978. године. Уверени да „треба приступити надградњи Тршића а не пу-
кој, свечарској реконструкцији, потписници скрећу пажњу на то да је 
Тршић „међу ретким местима на којима се укрштају линије друштвене 
интеграције...“ Према том предлогу замишљени Вуков центар имао би три 
обележја: научни, културни и манифестациони. Научна улога састојала 
би се у истраживању народног језика, етнолошким истраживањима и ис-
траживањима „на плану превладавања противречности између руралног 
и урбаног облика људског становања“. Када је о манифестационој улози 
Вуковог центра реч, истиче се да су „изузетна места на којима се народ 
спонтано окупља, на којима дејствују силе које граде свест о припадности 
једној целини, а да при том нису обележене теретом националне искљу-
чивости“. Вуков центар, према њиховој замисли, своје активности про-
тезао би на свих 365 дана у години. Веома је интересантно да тек данас, 
дакле читавих 40 година касније, можемо рећи да се налазимо на домак 
тога да реализујемо идеју да Тршић буде културно садржински активан 
и жив свих 365 дана у години. Активност групе била је обустављена без 
образложења. По ко зна који пут развој Тршића враћен је у чврсте стеге 
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оперативне идеологије, а све активности око Тршића добијале су замах 
само у време пред одржавање „годишњег партијског ритуала“ – Вуковог 
сабора у том периоду. 

ДВА ВЕКА ВУКА 1987. ГОДИНЕ  
И РАЗВОЈ КОМПЛЕКСА У ТРШИЋУ 

Посебно живе активности вођене су формирањем Иницијативног 
одбора за прославу 200 година рођења Вука Караџића који је основе за 
обележавање јубилеја дао већ у октобру 1984. године. Овај одбор даће 
одрешене руке архитекти Ранку Финдрику и Републичком заводу за 
заштиту споменика културе да реализује своју архитектонску замисао 
уређења Тршића. Централна зона Тршића добила је под руководством 
овог архитекте у периоду од 1986. до 1989. читав низ нових објеката и 
нових целина. Тај период значио је експанзију споменичког комплекса. 
Новопостављени објекти могли су се поделити у неколико група сходно 
својој сврси. Једну групу чинили су објекти намењени пријему и смештају 
гостију, другу групу чинили су објекти чија намена је услужно-комерцијал-
на (бифе, биљна апотека, кафана, књижара, сувенирница) и трећу групу 
објекти музеолошко-едукативног карактера (Музеј Доситеја Обрадовића, 
Музеј Вукових сабора, грнчарска радионица и опанчарска радионица). 
Сви објекти су примери сеоске архитектуре, пренети из различитих села 
Јадра, Подгорине и Рађевине. У години јубилеја асфалтирани су прилазни 
путеви до Тршића, као и паркинг на самом улазу у комплекс, извршена 
је телефонизација села.

Недостатак стручног кадра у локалној институцији културе оне-
могућио је развој садржаја у тим објектима и самим тим њихово гашење. 
Почетком XXI века у Тршићу више не постоје горепоменуте радионице, 
Музеј Вукових сабора добио је други садржај, Музеј Доситеја Обрадо-
вића прокишњава и затворен је за посетиоце. Уз све то као једну слику 
девастираног споменичког комплекса иде и податак да Вукова спомен- 
-кућа у години јубилеја није конзервирана већ су на њој извршене ситније 
поправке тако да је 2006. године са становишта заштите, објекат био у 
веома лошем стању. 

Уједно још једном се, на измаку XX века, потврдила теза да без 
стручних кадрова као и без континуиране стручне бриге о објектима не 
можемо говорити о адекватној заштити у Тршићу као и да се, без нових 
програмских садржаја који би се у комплексу одвијали током већег дела 
године, поставља питање сврхе тих објеката. Лепо замишљен комплекс 
живео је интензивним животом само два пута у години, при чему су про-
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грами креирани изван институција културе у Лозници тако да је све ос-
тављало утисак потпуне отуђености најближег окружења од комплекса и 
програма у њему. Креатори програма Вукових сабора и Ђачких Вукових 
сабора седели су у Београду у Културно-просветној заједници Србије и 
строго контролисали све активности остављајући малобројне запослене 
у институцијама културе у Лозници без иницијативе.

ТРШИЋ ДАНАС 

После 5. октобра 2000. године бригу о Вуковом сабору и знаменитом 
месту Тршић преузео је Центар за културу „Вук Караџић“ из Лознице. 
Ова институција је, умногоме, промену дочекала недовољно спремна пре 
свега оптерећена неадекватном кадровском структуром, нејасном визијом 
о томе шта се од Вуковог сабора очекује и на који начин се изборити са 
нагомиланим проблемима у самом споменичком комплексу, као и са не-
спремношћу локалне власти односно Скупштине општине као оснивача 
институције културе да иницира и подржи израду детаљног стратешког 
плана развоја како културе у општини тако и знаменитог места и мани-
фестације Вуков сабор. Уместо системског приступа решавању проблема 
овог значајног споменичког комплекса сведоци смо стихијског и дневно 
политичког одлучивања о садржајима у најужој зони.4 

Међутим у периоду од 2007. године у знаменитом месту Тршић де-
шавају се значајни помаци у конструкцији идентитета овог веома ин-
спиративног културолошког простора. Пре свега ове промене дешавају 
се израдом програма развоја културног пејзажа чија визија се најјасније 
може изразити симболом моста који би спајао градове у Србији, и њихове 
уметнике, институције које се баве очувањем баштине, а уједно Тршић би 
био место сусретања култура региона Балкана и Европе. Један од циљева 
у овом документу назначио је да би у догледно време требало учинити да 
непосредно град Лозница почне да доживљава Тршић као важан сегмент 
свог будућег развоја и да се у домену туризма и предузетништва овај 
простор узме озбиљно у разматрање. Један од прописаних циљева је и 
максимизирање коришћења Тршића у партнерству са сличним споме-
ничким комплексима у региону Балкана (Ђедовић 2007:207).

4 Током 2002. године било је политички коректно вероучитељима пружити 
најширу друштвену подршку тако црква брвнара, коју је на саборишту у Тршићу 
према пројекту Ранка Финдрика те године подигао Центар за културу, постаје ак-
тивно средиште деловања свештеника и вероучитеља уместо део музејске поставке. 
Два објекта на саборишту од којих је један новопостављен без сагласности Завода 
за заштиту споменика културе из Ваљева, а други некада грнчарска радионица дати 
су на коришћење црквеној општини.
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Следећи стратегију развоја овај културни простор је, у периоду од 
2007. до 2012. године, оснажен новим садржајима. Отворене су инсти-
туције заштите културног наслеђа: Музеј Вукових сабора, који је прика-
зивањем резултата савремених научних истраживања утицао на развој 
манифестације и дао јој нове могућности. У Години књиге и језика 2011. 
године отворен је Музеј језика и писма, у којем су покренути пројекти у 
области истраживања, заштите и презентације језика и нематеријалног 
културног наслеђа овог дела Србије. Рад ових институција довео је до 
богаћења документације, објављивања већег броја стручних и популар-
них текстова и самим тим већег присуства потенцијала знаменитог места 
Тршић у научној и најширој јавности. Током 2012. године, захваљујући 
истраживањима и интензивном раду на освешћивању значаја Вуковог 
сабора у култури сећања, ова манифестација је уписана на Листу елемената 
нематеријалног културног наслеђа Србије.

Отварањем Куће писаца домаћи и страни писци, уметници, прево-
диоци, истраживачи на нов начин сагледавају, анализирају и креативно 
приступају језику и нашем наслеђу. Од 2011. до 2016. у резиденцијалном 
боравку у Кући писаца боравило је 15 књижевника и преводилаца из 
целог света.

Организовање Летње школе српског језика, превођења и културне 
историје за студенте српског језика у иностранству је проширило могућ-
ност рецепције знања о Вуку Караџићу. У Тршићу су тим поводом бора-
вила 52 студента са 18 универзитета из десет земаља Европе.

Отварањем радионица старих заната као и изложбама о абаџијском 
и воскарско-лицидерском занату створена је могућност за едукацију у 
области нематеријалног културног наслеђа како најмлађе популације и 
посетилаца тако и за економско оснаживање жена путем радионичарског 
рада и путем других облика едукације током већег дела године.

Овај пројекат редефинисања и ревитализације препознат је као 
веома успешан те је Музеј језика и писма 2015. године био номинован за 
награду Европски музеј године који додељује Европски музејски форум. 
Док је Национална алијанса локалног економског развоја 2014. додели-
ла Центру за културу награду за најбољи пројекат у области очувања и 
унапређења културног наслеђа за пројекат ревитализације знаменитог 
места Тршић.

Веома значајна промена у максимизирању овог простора настала је 
самим повећањем броја активности које су у прошлости биле организова-
не у току седам дана, а данас се током већег дела године одвијају програми 
ради преношења, едукације и презентације материјалног и нематеријалног 
културног наслеђа и знања о српском језику и усменим традицијама. По-
већањем броја програма увећао се и број учесника, посетилаца и сарад-
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ника. Уједно све ове активности допринеле су и међународној рецепцији 
садржаја реализованих у Тршићу. Изложбе Музеја језика и писма, пре свих 
„Српско писмо и језик кроз историју“ ауторке Дајане Ђедовић гостовала 
је широм Европе као и друге изложбе и публикације на девет језика које 
су обишле многе универзитетске центре. 

Све ово подстакло је локалну самоуправу да крене у изградњу Међу-
народног центра за изучавање језика, културне историје и фолклористике 
који има капацитет за 150 учесника програма, што омогућава даљи развој 
локалне средине и шире области. Ново сагледавање и редефинисање и 
ревитализација једног споменичког комплекса условили су да култур-
но наслеђе почне да се доживљава као основ и почетна тачка успешног 
економског развоја села. Тако да је Тршић постао пример добре праксе 
и добар модел за економску самоодрживост једног културног пејзажа.

Село Тршић је захваљујући јединственом културном простору и 
важности личности и дела Вука Караџића, развијености програма који се 
у њему одвијају и великом броју посетилаца који на њих долазе, унапре-
дило инфраструктуру (саобраћајнице, телекомуникационе везе) и у мно-
гим сегментима искорачило по развијености у односу на остала сеоска 
подручја овог дела земље. Разноврсни програми током већег дела године 
са великим бројем учесника и публике доприносе и развоју сеоског ту-
ризма. Поједине породице из села баве се угоститељско-туристичким 
активностима. Прилагодили су своје породичне куће у ту сврху и чувају 
карактеристично наслеђе ове области у понуди смештаја и исхране. Са 
појачаним утицајем глобализације значај овакве понуде постаје све већи, 
како за локалну заједницу која осећа континуитет својих вредности, тако 
и за туристе који траже нешто аутентично. Потенцијал културног пејзажа 
Тршића усмерио је одређен број становника области и ка изради сувенира 
за које посетиоци Тршића показују велико интересовање. 

ЗАКЉУЧАК

Историјат спомен-комплекса у Тршићу, у његових готово девет 
деценија постојања, говори нам да свако време захтева један жив и ди-
намичан однос према наслеђу као и да је неопходно таквим срединама 
прићи са добро осмишљеним стратегијама развоја. Свака стратегија раз-
воја мора настати на основу истраживања, како наслеђа тако, и потреба 
становништва који настањује дати културни простор. У једном делу свог 
трајања Тршић нам показује коју цену плаћамо за стихијско, непромишље-
но поступање према наслеђу тако што нам говори шта се све дешава са 
потенцијално изузетно вредним културним пејзажима уколико нас не 
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руководе стручност и знање већ неки други разлози из домена идеологије 
или дневне политике. Погрешно је, што се такође да видети из историјата 
развоја споменичког комплекса у Тршићу, занемарити културне и остале 
потребе (економске, инфраструктурне, друштвене) становника у локалној 
заједници и наметати неке одреднице развоја из оперативних и норматив-
них идеологија. Добар менаџмент и освешћене локалне самоуправе као 
и свака дугорочна стратегија културног развоја на нивоу државе морали 
би имати ово у виду уколико они који о томе одлучују желе да унапреде 
споменичке целине и доведу их на ниво самоодрживости.
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Dajana Djedović

HERITAGE SITE TRŠIć – NINE DECADES FROM THE START OF THE 
LOCAL INITIATIVE TO RENOVATE VUK’S MEMORIAL HOUSE TO A 

BEST PRACTICE EXAMPLE

S u m m a r y

The Heritage Site Tršić has, during its 84-year existence, witnessed many differ-
ent visions and choices of history representation. Both changed with the value system 
in our society and strongly depended on it. The sheer fact that Tršić, a memorial to 
Vuk Stefanović Karadžić, has lasted this long tells us that one memorial complex can 
communicate in different ways to different visitors, but that it can also change spa-
cially as well as conceptually. The specificity of the heritage site’s development are its 
unbreakable bond with the Vuk’s Festival and the different ways it includes the local 
community and state institutions in its progress (in both a material and a spiritual 
way). Its history is also the history of our social, cultural and ideological changes as 
well as our relationship with the heritage, the character and the work of Vuk Stefanović 
Karadžić. His name has a unique symbolic potential and the three most important 
years in the development of the heritage site Tršić were anniversaries of Vuk’s life and 
work. However, a special whole all of its own in the development are the last ten years.

Key words: Tršić, Vuk Stefanović Karadžić, Vuk’s Festival, Symbolic potential, 
Memory, Creation, Gathering
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