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i. КаКо Је Све Почело

Спознаја

У не ком пра тре нут ку, не ки пра чо век за у ста вио се над бе-
жи вот ним те лом сво га са пут ни ка. Да ли је сео по ред сво га 
дру га и че као да се овај по ме ри? Да ли га је до зи вао, ми ло вао, 
на сто јао да по кре не ње го ве опу ште не удо ве? Да ли је осе тио 
страх, бол и ту гу? Да ли је пла као? Да ли је са гра дио ко ли бу 
над мр твим те лом и остао да по ред ње стра жа ри све док смрад 
ни је по стао не под но шљив? Да ли га је не ка ко ис пра тио или га 
је про сто оста вио цар ству сен ки, ди вљим жи во ти ња ма, зе мљи 
на ко јој је ле жао? Да ли је већ знао или је тек та да на у чио да је 
ње гов свет по де љен на ов де и та мо, на ви дљи во и не ви дљи во, 
на жи вот и на ње гов од раз? Да ли је та да овај ар хи чо век из не-
дрио ар хи ри ту ал – култ ко ји ће оста ти трај но и не пре су шно 
из во ри ште све га оно га што је сле ди ло, све ко ли ке људ ске кул-
ту ре, ко ја по чи ва на исто вре ме ној по тре би за спо зна јом смр ти 
и за ра ди кал ним одва ја њем од ње? 

Да ли је овим не по врат но од ре ђе но на ше су штин ско на-
сле ђе? Да ли је овим на ша суд би на по ста ла ци ви ли за ци ја смр-
ти? Или, упра во су прот но, ци ви ли за ци ја жи во та? Или су ове 
две, опет, са мо ис пре пле та не ни ти исто риј ског и ме та и сто-
риј ског ис ку ства у чи јим осно ва ма се на ла зи тај екстстракт 
дру го сти, ко рен раз дво је но сти, из вор упи та но сти – мр тво 
те ло? Над њи ме је ис при ча на еон ска при ча о чо ве чан ству, 
над њи ме је са гра ђе на кул ту ра, ко ја у на сто ја њу да за бо ра ви 
гроб на ко ме по чи ва, на кра ју по ста је оту ђе на ци ви ли за циј ска 
тво ре ви на у ко јој смрт де лу је са мо стал но и не кон тро ли са но, 
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про из во де ћи страх – не од смр ти, већ од жи во та и све га оно га 
што га чи ни.

За тва ра ње кру га

Ка да сам пре де се так го ди на, под стак ну та смр ћу оца, за-
ко ра чи ла у по ље та на то ло ги је, мо ја пр ва те ма би ла је мо дер на 
кре ма ци ја, од но сно раз вој иде је и по кре та за кре ми ра ње мр-
твих у Ср би ји.1 Ме ђу тим, ини ци јал но ис тра жи ва ње је по кре-
ну ло чи та ву бу ји цу дру гих пи та ња и те ма ве за них за фе но-
ме не смр ти и уми ра ња у са вре ме ном дру штву, бу ји цу чи јим 
то ко ви ма сам се пре пу сти ла и из чи јих сам та ла са и ви ро ва, 
кри ву да ња и вра ћа ња у глав ни ток, ус пе ла да из не дрим књи гу 
Вре ме (без) смр ти.2 У њој је са др жа но на сто ја ње да се са жме ис-
ку ство смр ти и уми ра ња у Ср би ји од 19. до21. ве ка, да се ука же 
на са по сто ја ње пре мо дер них и мо дер них обра за ца ми шље ња 
и ри ту ал ног по на ша ња, да се рас ту ма чи са же ти сим бо лич-
ки ка пи тал до га ђа ја смр ти и ње го ва упо тре ба у при ват ним и 
јав ним, ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним, ре ли гиј ским и по-
ли тич ким ри ту а ли ма и иден ти тет ским прак са ма. Основ на 
нит ових ис тра жи ва ња укла па ла се у оп ште те зе кла сич них 
та на то ло шких сту ди ја Ари је са, То ме, Го ре ра и мно гих дру гих, 
су ге ри шу ћи нео п ход ност по сма тра ња ми кро при ме ра (Ср би је) 
у окви ри ма гло бал них исто риј ских то ко ва и уни вер зал не фи-
ло соф ске за пи та но сти, не дво сми сле но ука зу ју ћи на чи ње ни цу 
по ти ски ва ња смр ти на мар ги не дру штве но сти у са вре ме ној 
ци ви ли за ци ји.

1 Алек сан дра Па ви ће вић, „Дру штво Огањ за спа љи ва ње мр тва ца 
у Бео гра ду.“ Раз вој, иде је и сим бо ли. Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та 
СА НУ (да ље: ГЕИ СА НУ) LIV, Бе о град, 289–303. 

2 Алек сан дра Па ви ће вић, Вре ме (без) смр ти. Пред ста ве о смр ти у 
Ср би ји 19–21. ве ка. Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, 2011: По себ на из да ња 73.
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Кључ мно гих тек сто ва, оних ко је сам про чи та ла и оних 
ко је сам на пи са ла, увек се не ка ко на ла зио у ге не зи про ме не, 
од но сно у по ку ша ју да се са вре ме ност про ту ма чи као мо ме нат 
ра ди кал ног ци ви ли за циј ског пре о кре та, тре ну так де фи ни-
тив ног раз два ја ња све тог и про фа ног, са крал ног и се ку лар-
ног, тре ну так ко нач ног одва ја ња смр ти од жи во та. Ме ђу тим, 
овај пут био је не из бе жно пра ћен и пи та њем да ли је та кав 
тре ну так уоп ште по сто јао или се чи та ва људ ска исто ри ја, од 
оног пра чо ве ка па до да на шњи це, мо же ока рак те ри са ти као 
исто ри ја раз два ја ња? И да ли је до раз два ја ња уоп ште до шло 
или су ту не рас ки ди ву сим би о зу су прот но сти са мо раз ли чи-
то об ли ко ва ле раз ли чи те епо хе? Хри сти ја ни за ци ја европ ске 
ци ви ли за ци је, ко ја је с јед не стра не по чи ва ла на ан тич ким 
фи ло соф ским тра ди ци ја ма, а са дру ге на те жњи да се осло бо-
ди ње них „па ган ских“, мно го бо жач ких ре ли гиј ских на сла га, 
ху ма ни стич ка ре не сан са ан тро по цен три зма и ње но су прот ста-
вља ње те о цен рич ним дру штве ним дог ма ма, про те стан ти зам 
ко ји је де фи ни тив но уки нуо иде ју по сред ни штва и на чи јим 
је те ме љи ма ка сни је ни кло про све ти тељ ство, со ци јал не, тех-
но ло шке и по ли тич ке ре во лу ци је ко је су се де ша ва ле у ме ђу-
вре ме ну... Све су то би ли пре лом ни тре ну ци на пу ту одва ја ња 
кул ту ре од кул та, пре та ка ња кул ту ре у ци ви ли за ци ју, ко ја се, 
као што зна мо из на шег не по сред ног ис ку ства, да нас умно го-
ме те ме љи упра во на мар ги на ли за ци ји и не ги ра њу смр ти, на 
про це су чи ји ће мо гу ћи епи лог би ти Хак сли јев Вр ли но ви свет, 
свет у ко ме ће чо век уми ра ти из оп штен, осло бо ђен или ли шен 
не са мо по ро ди це и при ја те ља не го и се бе са мог и по след ње 
мо гућ но сти да по ста не све стан сво је дру го сти оли че не у смр ти 
са ко јом тре ба да се сје ди ни.

Ка ко је то по ка зао Ари јес, епо хал ни пре о кре ти би ли су 
пра ће ни и про ме на ма у од но су пре ма мр тви ма. За ове про ме не 
се ни ка ко не мо же ре ћи да су би ле ли не ар не – мр тви и њи хо ви 
гро бо ви су пе ри о дич но обо жа ва ни и за по ста вља ни, при бли-
жа ва ни на се љи ма жи вих и од њих уда ља ва ни, са хра њи ва ни 



Александра Павићевић, Пламена тела

14

у по је ди нач ним и ко лек тив ним гроб ни ца ма, ис пра ћа ни и са 
су за ма и са по ми ре но шћу...3

Ме ђу тим, иако се по зи ва ла на ра ни је тра ди ци је спа љи ва-
ња мр твих, мо дер на кре ма ци ја је сте би ла ра ди кал на но ви на у 
оп хо ђе њу пре ма мр твом те лу. Слич ност са пре хри шћан ским и 
не хри шћан ским по смрт ним прак са ма би ла је са мо фор мал не 
при ро де, док је су штин ски у њој био са др жан са свим дру га-
чи ји по рив: же ља за што бр жим и нео сет ни јим, што чи сти јим, 
што лак шим и „леп шим“ укла ња њем те ла. Иако је мо гла би ти 
усло вље на ате и стич ким или чак ни хи ли стич ким и ра зним 
дру гим схва та њи ма, о ко ји ма ће мо у овој књи зи го во ри ти, ова 
же ља, ме ђу тим, ни је, у тре нут ку сво га на стан ка, до во ди ла у 
пи та ње пи је тет пре ма мр тви ма ко ји ка рак те ри ше хри шћан-
ску ци ви ли за ци ју. Мо дер на иде ја кре ми ра ња мр твих за пра во 
је би ла бре ме ни ти знак про ме на у дру гим сфе ра ма жи во та, а 
по нај ви ше знак по чет ка вре ме на ко је ће на сто ја ти да оства ри 
бе смрт ност из ван окви ра по сто је ћих ре ли гиј ских уче ња.4

И ето нас пред за дат ком ко ји ће мо у овој књи зи по ку ша ти 
да оства ри мо. По ку ша ће мо да по ја ву иде је и по кре та мо дер не 
кре ма ци је про ту ма чи мо као то тал ну дру штве ну чи ње ни цу, 
као ону ко ја пред ста вља са же так исто риј ске епо хе у ко јој је 
на ста ла и на ја ву оне у ко јој ће се раз ви ја ти и ре а ли зо ва ти. По-
ку ша ће мо да укр сти мо исто риј ске усло ве ко ји су омо гу ћи ли 
ње ну по ја ву и осо би не кул тур не кли ме ко ја је ули ла ве тар у 
ње на је дра. Из над све га, по ку ша ће мо да раз у ме мо ка ко је тај 

3 Fi lip Ari jes, Ese ji o smr ti na Za pa du, od sred njeg ve ka do na ših da na. 
Be o grad: Rad, 1989.

4 Ed gar Mo ren, Smrt i kul tu ra. Kul tu ra. Ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju 
ckul tu re i kul tur nu po li ti ku 53. Be o grad 1981: 71–90. То мас ла ку ер сма тра да 
по сто ји „изо мор фич ни од нос из ме ђу кре ма ци је, с јед не стра не, и про ме-
на у дру гим до ме ни ма са дру ге, по гла ви то у до ме ну ства ра лач ког ути ца ја 
смр ти на кул ту ру ши ро ко схва ће ну. Ви ди у: Tho mas La qu e ur, Form in As hes. 
Re pre sen ta tion. Vol 104, No. 1 (Fall 2008), pp. 50–72, 54. Ma ri us Ro tar, Hi story 
of Mo dern Cre ma tion in Ro ma nia. Cam brid ge Scho lars Pu blis hing, 2013, 6.
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но ви об лик су о ча ва ња са смр ћу, тај но ви од нос пре ма те лу по-
кој ни ка, но ви на чин од ла га ња ле ша, био ин те гри сан у по сто-
је ће ко лек тив не и ин ди ви ду ал не иден ти тет ске прак се. Да ли 
и на ко ји на чин иде ја а ка сни је и прак са мо дер ног кре ми ра ња 
све до че о на чи ну на ко ји је чо век де фи ни сао и да нас де фи ни ше 
сво је ме сто у вре ме ну и веч но сти?

ен ци кло пе ди ја спа ље них 

Мо ја по ро ди ца је по ро ди ца спа ље них љу ди. Мој отац и 
мо ји стри че ви, мо је тет ке, ба бе и ба бе тет ке кре ми ра ни су по 
сопственoj же љи, а још ви ше по соп стве ним ва тре ним убе-
ђе њи ма са ко ји ма су жи ве ли и са ко ји ма су умр ли. Њи хо ви 
естет ски и етич ки, ан ти кле ри кал ни и ан ти фор ма ли стич ки, а 
на да све ин ди ви ду а ли стич ки на зо ри и жи вот ни сти ло ви учи-
ни ли су их не по ко ле бљи вим при ста ли ца ма но вог, тра ди ци ја и 
су је вер ја рас те рећ ног по греб ног ри ту а ла. Њи хо во опре де ље ње 
је не ка ко сим бо лич но на ја вље но већ на са хра ни мог де де Ђу-
ре Па ви ће ви ћа, у Са ра је ву 1935. го ди не, мно го пре не го што је 
иде ја кре ма ци је по ста ла за и ста ак ту ел на у на шим кра је ви ма. 
На и ме, бу ду ћи да је пре ми нуо из не на да и „пре ра но“ (мој отац 
је имао све га три го ди не), а био је углед ни при вред ник, ње гов 
ис пра ћај са са ра јев ског гро бља Ко ше во оку пио је ве ли ки број 
при ја те ља, по слов них са рад ни ка, али и обич них гра ђа на. Го ми-
ла ве на ца би ла је на сла га на на хум ку, а по ред њих су по се ти о ци 
па ли ли све ће. Ни је тре ба ло мно го да ко шев ски ве тар пре у сме-
ри по ве ли ки пла мен сле пље них све ћа, те да овај за хва ти вен-
це ве штач ког цве ћа на пра вље не од во шта ног па пи ра. По жар 
ко ји је та да из био на гро бљу ду го је остао у усме ном пре да њу 
жи те ља та да шње чар ши је. Не ду го на кон де ди не са хра не, бу-
ји ца во де иза зва на ве ли ком и ду го трај ном ки шом бу квал но је 
спра ла део Ко ше ва, и то онај део на ко ме се на ла зио и Ђу рин 
гроб. По про це ни мо га стри ца, ко ји ми је ову при чу ис при чао, 
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по смрт на суд би на ње го вог оца би ла је да, пре ко ре ке Ми љац ке, 
за вр ши не где у Цр ном мо ру. 

Но, пра ве и пр ве по бор ни це кре ми ра ња у по ро ди ци би ле 
су мо ја ба ба Ву ко са ва Па ви ће вић и ње на се стра Ми ла Ра дој-
чић, обе ро ђе не Вла дић, по том ки ње углед не ло знич ке по ро ди-
це, пред рат не вла сни це ло знич ког има ња ла га тор. Ву ко са ва и 
Ми ла има ле су још пет се ста ра и тро ји цу бра ће, али су, пре ма 
мо јим са зна њи ма, од свих са мо оне би ле по не се не ли бе рал-
ним иде ја ма. Сре ди ном 60-тих го ди на 20. ве ка, та да већ ста ре 
Бе о гра ђан ке учла ни ле су се у Дру штво „Огањ“, пр во ју го сло-
вен ско дру штво за про па ган ду кре ма ци је. Ву ко са ва је умр ла 
и кре ми ра на 1972, а ње на ур на је по ло же на у ро за ри јум на 
Но вом гро бљу. По ро ди ца Ра дој чић је има ла сво ју гроб ни цу 
на истом гро бљу, али је, упр кос то ме, Ми ла та ко ђе кре ми ра на 
1975. го ди не, а ње на ур на по ло же на у гроб ни цу по ред ков че га 
ње ног су пру га, ко ји је умро не ко ли ко го ди на ра ни је и са хра-
њен кла сич ним уко пом. Чвр сто ода ни сво јим ја ким мај ка ма, 
а и са ми ду хов ни сло бод ња ци, њи хов при мер сле ди ли су мој 
отац, стри че ви и тет ка: је дан глу мац, је дан ди зај нер, је дан но-
ви нар, је дан сни ма тељ, јед на прав ни ца и је дан ин же њер. Део 
њих је оти шао без пра во слав ног опе ла, а део уз опе ло, али је 
на свим њи хо вим над гроб ним пло ча ма и спо ме ни ци ма уре-
зан знак кр ста. 
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ii. на талаСу РеволуциЈа

При ча ис при ча на у прет ход ном па су су пред ста вља сли-
ко ви ти при мер кул тур ног иден ти те та и про фи ла при ста ли ца 
кре ма ци о ни стич ке иде је у Ср би ји од 70-тих го ди на 20. ве ка 
па до да нас: тра ди ци о нал ни хри шћа ни, ан ти кле ри кал ци и 
ан ти фор ма ли сти, љу ди сло бод но га ду ха, а че сто и за ни ма ња 
и ин ди ви ду а ли зо ва них по ро дич них жи вот них сти ло ва, че сто 
би ра ју кре ма ци ју. Тај про фил, ме ђу тим, овим при ме ром ни је 
ис цр пљен, па ће мо му се вра ти ти у ка сни јим по гла вљи ма књи-
ге, док ће мо се ов де усред сре ди ти на исто риј ски и кул тур ни 
кон текст у ко ме је иде ја мо дер не кре ма ци је ро ђе на. 

Мо же се сло бод но ре ћи да је вре ме у ко ме се иде ја мо дер-
не кре ма ци је ја вља, за пра во вре ме раз ли чи тих ре во лу ци ја 
и њи хо вих од је ка у кул ту ри европ ских на ро да.5 Гра ђан ске, 
на ци о нал не, на уч не и тех но ло шке ре во лу ци је за сно ва не на 
раз ли чи тим от кри ћи ма, али и раз ли чи тим обе ћа њи ма – с 
јед не стра не на обе ћа њу јед на ко сти и сло бо де за све, а са дру ге 
на обе ћа њу по бе де над при род ним за ко ни ма ма те ри је и про-
па дљи во сти, ули ле су ве тар у је дра раз ли чи тим кул тур ним, 
ин те лек ту ал ним, умет нич ким, ре ли гиј ским и дру штве ним 
по кре ти ма и про ме на ма. Ме ша ви на про све ти тељ ских иде ја 
и на ци о нал ног ро ман ти зма, ко ја је обе ле жи ла кул тур ну кли-
му Евро пе кра јем 18. и то ком пр вих де це ни ја 19. ве ка, би ла је 
са ста вље на од на из глед су прот ста вље них кон це па та.6 Ме ђу-
тим, у осно ви, они су има ли исти иде о ло шки пра вац, од но сно, 
по чи ва ли су на уда ља ва њу од ин сти ту ци о нал не ре ли ги је и 

5 Жак Ди га, Кул тур ни жи вот у Евро пи, на пре ла зу из 19. у 20. век. 
Бе о град: Clio 2007, 18.

6 E. Mo ren, 72, 73.
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ре ли ги о зно сти – про све ти тељ ство је то ди рект но и про по ве-
да ло, док су ро ман ти чар ске иде је за пра во би ле од лич но тле 
за уте ме ље ње но вих вр ста ре ли ги ја, по себ но ре ли ги је на ци је, 
те ње них „при род них“ ре сур са не ис ква ре но сти и чи сто те на-
род ног би ћа.7 Ипак, из над све га или по ред све га, чи та ва епо ха 
би ла је обе ле же на раз во јем при род них на у ка, чи ји је по се бан 
под сти цај и оквир пред ста вља ла те о ри ја ево лу ци је, ко ја је до-
но си ла још јед но обе ћа ње – обе ћа ње си гур ног и бес ко нач ног 
про гре са на пу ту ка са вр шен ству об ли ка.8 

Ко лев ка про ме на

Мно ги ауто ри ко ји пи шу о раз во ју кре ма ци је на гла ша ва ју 
кључ ну уло гу Фран цу ске у ус по ста вља њу кре ми ра ња по смрт-
них оста та ка као мо дер не по смрт не прак се.9 Кре ма ци ја је у 
Фран цу ској по ста ла ал тер на ти ва кла сич ној са хра ни ре во лу-
ци о нар ним за ко ном из 1797. го ди не, да би 1804. го ди не по но во 
би ла про гла ше на иле гал ном 1804.10 Ти ме се она по ка за ла као 
об лик кру ци јал ног ре ли гиј ског и по ли тич ког про те ста, а то ће 
би ти још мно го пу та и у ка сни јим раз до бљи ма раз во ја иде је и 
по кре та11. Иако ни смо на и шли на екс пли цит не по дат ке о пр-
вим кре ма ци ја ма из овог пе ри о да, ла ку ер пи ше да је 11. ју ла 
1791. го ди не у Пан те он по ло жен пе пео иде о ло шког пре те че 
Фран цу ске ре во лу ци је, Вол те ра, док Мо на Озо уф спо ми ње 
про це си ју ор га ни зо ва ну по во дом по ла га ња ур ни Јо зе фа Ба реа 

7 E. Mo ren, 72; Алек сан дра Па ви ће вић, Жи ва де ла мр твих те ла. Смрт 
и ре ли ги ја на ци је у Ср би ји 19. ве ка. ГЕИ СА НУ LIX (1). Бе о град 2011, 7–17. 

8 Ro ber De li jež, Isto ri ja an tro po lo gi je. Be o grad 2012: XX vek, 17.
9 M. Ro tar, 7; T. La qu e ur, 66. 
10 T. La qu e ur, 66.
11 Do u glas Da vi es, Ja mes Ma tes, Encyclo pe dia of Cre ma tion. As hga te Pu-

blis hing Gro up, 2005: XVI. (да ље: Encyclo pe dia).
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и Јо зе фа Ви а ле, де це-ре во лу ци о на ра, стра да лих то ком не ре да.12 
Ипак, ма да су би ли ве сни ци мо дер них по смрт них прак си, ови 
ри ту а ли, по све му су де ћи, ни ка ко ни су би ли мо дер ни. Они су 
по чи ва ли на иде ји ре ви та ли за ци је древ них, ан тич ких об ре да, 
а од су ство по да та ка о то ме ка ко је ри ту ал за пра во из гле дао 
Озо уф ту ма чи упра во ње го вом ино ва тив но шћу у од но су на 
тра ди ци јом утвр ђе ну и до та да уоби ча је ну струк ту ру хри-
шћан ског об ре да.13 За слу га Фран цу ске ре во лу ци је, ме ђу тим, 
ни је би ла то ли ко у про мо ци ји но вог на чи на са хра њи ва ња, 
јер то и ни је био њен циљ, већ у иде о ло шком на сле ђу ко је је 
том при ли ком у иде ју кре ма ци је угра ђе но. На и ме, ка ко пи ше 
Деј вис, „осим крат ког фран цу ског ре во лу ци о нар ног на сто ја-
ња да се при хва ти кре ма ци ја као про тив те жа хри шћан ском 
по гре бу, до 19. ве ка ни је би ло озбиљ ни јег ин те ре со ва ња за кре-
ма ци ју“.14 Ни ка сни је, у вре ме ка да се иде ја кре ма ци је ја вља и 
раз ви ја у дру гим европ ским зе мља ма, Фран цу ска ни је по себ но 
пред ња чи ла у ње ној про мо ци ји и ре а ли за ци ји. Кре ма ци ја је у 
Фран цу ској одо бре на 1889. го ди не, а исте го ди не је по диг нут и 
пр ви кре ма то ри јум у Па ри зу.15 Ме ђу тим, то ком пр ве по ло ви не 
20. ве ка, про це нат кре ма ци ја је био ве о ма ни зак: 1936. го ди-
не, он је из но сио све га 0,19% од укуп ног бро ја са хра на, док је, 
на при мер, исте го ди не у Швај цар ској за бе ле же но 13,73%, а у 
Не мач кој 9,5% кре ми ра них.16 При то ме тре ба има ти на уму 
да се у бро ју кре ма ци ја у Фран цу ској ве ли ки део од но сио на 
ад ми ни стра тив на спа љи ва ња (бес кућ ни ци, си ро ма си, љу ди 
без по ро ди це, а че сто и без со ци јал ног иден ти те та) и спа љи-
ва ње „ма те ри ја ла“ из бол ни ца и ана том ских ин сти ту та, а не на 

12 T. La qu e ur, 66. Mo na Ozo uf, Pan teon – vi so ka ško la mr tvih. U: Ma ja Br-
klja čić, San dra Pr len da (prir.), Kul tu ra pam će nja i hi sto ri ja. Za greb, 114–136, 129.

13 M. Ozo uf, 129.
14 Encyclo pe dia, XVII.
15 Др. К. Вајгт, Ог ње но са хра њи ва ње. Бе о град 1905, 22; M. Ro tar, 229.
16 M. Ro tar, 180.
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кре ми ра ње по кој ни ка ко ји су све сно и до бро вољ но иза бра ли 
овај вид са хра не.17 

Но, за слу га Ре во лу ци је у по кре ти ма и про ме на ма ко је се 
де ша ва ју на кон ње за пра во је у то ме што је она, ка ко то ту ма чи 
Мо рен, „ак ту е ли зо ва ла кре та ње“,18 од но сно мо гућ ност про ме-
не по рет ка, и то не са мо дру штве ног, не го, ка ко се убр зо ис по-
ста ви ло, и при род ног. Глав на ме та ре во лу ци о нар не „кри ти ке“ 
би ли су цр ква и ре ли гиј ски фа на ти зам, па сто га и не чу ди што 
се ово ци ви ли за циј ско „пре у мље ње“ нај ди рект ни је и нај бр же 
од ра зи ло у сфе ри ко ја је тра ди ци о нал но при па да ла цр кви – у 
сфе ри смр ти и по гре ба као ње не јав не ма ни фе ста ци је. 

Смрт и уми ра ње би ли су цен трал на те ма фран цу ске исто-
ри је 18. ве ка, те Мек Ма нерс с пра вом сма тра фран цу ске исто-
ри ча ре пи о ни ри ма та на то ло шких ис тра жи ва ња.19 „За ве ли ки 
број фран цу ских по ро ди ца“ – пи ше Мек Ма нерс – „са мрт на 
по сте ља је би ла тач ка од лу чу ју ћег об ра чу на из ме ђу цр кве них 
и ан ти кле ри ка ла ца“.20

Во вел, опет, ствар по сма тра из дру гог угла и пи ше да је 
глав на те ма фран цу ског 18. ве ка про све ти тељ ски на пад на 
цр кву. Ме ђу тим, и ње га ка рак те ри ше упра во сна жна кри ти ка 
ка то лич ких це ре мо ни ја око уми ра ња и кри ти ка све штен ства 
ко је је ра ди ши ре ња ути ца ја „ис ко ри сти ло мо ме нат нај ве ће 
људ ске сла бо сти.“21 Ипак, тре ба на гла си ти да је по бу на про-
тив са вре ме них на чи на уми ра ња ста ри ја од про све ти тељ ске 
иде о ло ги је. Она је про те стант ски фе но мен, ко ји не про бле-
ма ти зу је то ли ко схва та ње смр ти, ко ли ко чи та ву хри шћан ску 

17 Рад III ре дов не скуп шти не дру штва „Огањ“, 23. де цем бар 1907. Бео-
град, 1908, 5.

18 E. Mo ren, 73.
19 John McMan ners, De ath and the French Hi sto ri ans. In: Jo ac him Wha-

ley, Mir rors of Mor ta lity. Stu di es in the So cial Hi story of De ath. Lon don: Euro pa 
Pu bli ca tion Li mi ted, 1981: 106–130, 109.

20 McMan ners, 109.
21 McMan ners, 107, 123.
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ес ха то ло ги ју22, из че га за пра во про из и ла зи да су и про све ти-
тељ ска епо ха, па и са ма Ре во лу ци ја, иако су штин ски ан ти ре-
ли гиј ске, за пра во по чи ва ле на те о ло шко-иде о ло шком на сле ђу 
про те стан ти зма. 

Би ло ка ко би ло, мо же се ре ћи да су у овом пе ри о ду у Фран-
цу ској уда ре ни те ме љи ла и ци за ци је по греб них све ча но сти, 
иако се, ка ко пи ше Пе ро, ри ту ал још ду го осло ба ђао свог ре-
ли гиј ског по ре кла.23 Тек кра јем 19. ве ка у Па ри зу је за бе ле же-
но око 40% гра ђан ских са хра на, а про цес ла и ци за ци је био је 
не што ин те зив ни ји у рад нич ким сре ди на ма.24 

Иако кре ма ци ја, као што смо по ка за ли, ни је би ла основ ни 
вид ла ич ке са хра не у Фран цу ској, овај аспект фран цу ског на-
сле ђа био је те мељ но угра ђен у пр ве иде је мо дер не кре ма ци је, 
ко је се ја вља ју не што ка сни је ши ром Евро пе и Аме ри ке. Иако 
се та да, у на че лу, мо дер на кре ма ци ја по ве зу је са уна пре ђе ним 
хи ги јен ским, здрав стве ним, еко ном ским и еко ло шким зна-
њи ма и схва та њи ма, она пре вас ход но и де кла ра тив но по чи ва 
на прин ци пи ма се ку лар но сти по греб ног ри ту а ла. Но, да су 
ства ри би ле та ко јед но знач не, пи са ње ове књи ге би ло би са-
свим из ли шно. То ком чи та вог 19. ве ка у Фран цу ској се кре и ра 
но ви ла ич ки култ мр твих, ко ји, ка ко пи ше Во вел, пред ста вља 
„суб сти ту ци о ну ре ли ги ју при ро де и по ро дич них ве за“ ко је 
слу же да нас уте ше због на ше тра гич не суд би не.25 Осим то-
га, сна га тра ди ци је, од нос пре ма по кој ни ку, пи је тет пре ма 
мр твом те лу, страх и љу бав, га ђе ње и по што ва ње, аг но сти ци-
зам и че жња за веч но шћу... учи ни ли су да и фе но мен кре ма-
ци је у свим сре ди на ма у ко ји ма се ја вља има са свим из ве сне 

22 McMan ners, 123; Roy Po ter, The Ho ur of Phil lip pe Ari es. Mor ta lity: 
Pro mo ting the in ter di sci pli nary study of de ath and dying, 1999: 4:1, 83–90, 86. 

23 Ми шел Пе ро, По ро дич ни жи вот. У Фи лип Ари јес, Жорж Ди би 
(прир.): Исто ри ја при ват ног жи во та. Од Фран цу ске ре во лу ци је до Пр вог 
свет ског ра та. Бе о град 2003: Clio, 146–151, 150. 

24 Исто.
25 McMan ners, 123.
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иде о ло шке (ре ли гиј ске, те о ло шке, по ли тич ке, фи ло соф ске...) 
им пли ка ци је.

До ја вља ња пр вих ор га ни зо ва ни јих де ла ња у прав цу 
про па ги ра ња и прак се кре ма ци је би ло је по је ди на ца ко ји су 
апе ло ва ли за ње но уво ђе ње, као и по је ди нач них спа љи ва ња. 
Та кав је био слу чај са из ве сним др Бо ве ом, чла ном фран цу-
ског кон вен та, ко ји је кре ми ран 1794. го ди не, а по зна то је да је 
1822. го ди не на отво ре ној ло ма чи спа љен и Пер си Биш Ше ли, 
ен гле ски пе сник, убе ђе ни ате и ста и ве ли ки за го вор ник про-
све ти тељ ских иде ја.26 У Бер лин ској ака де ми ји на у ка 1849. го-
ди не, у при лог спа љи ва њу мр твих го во ри Ја коб Грим, а 1852. 
то чи ни и Ја коб Мо ле шот, хо ланд ски фи зи о лог, а по све му 
су де ћи и при пад ник не ких ми стич ких гру па ци ја.27 До ду ше, 
ла ку ер пи ше да је тру ље ње људ ског ле ша у зе мљи Мо ле шот 
сма трао глав ним из во ром фос фо ра, нео п ход ног за ре ци кла жу 
и кре та ње ма те ри је у при ро ди, али нас не упо зна је де таљ ни је 
са ње го вим ста во ви ма и евен ту ал ним ак тив но сти ма у ве зи са 
кре ма ци о ни стич ком иде јом.28 

Рас па љи ва ње ва тре – пр ви пе ри од 
иде је и по кре та

Сли ка Евро пе осам де се тих го ди на 19. ве ка от кри ва чу-
де сни син хро ни ци тет. У вре ме још увек не раз ви је них са о-
бра ћај них мре жа и са свим огра ни че ног и спо рог пре но са 
ин фор ма ци ја, у раз ли чи тим др жа ва ма и обла сти ма го то во 
исто вре ме но се по ја вљу је ми сао о но вом/ста ром на чи ну по-
сту па ња са по смрт ним оста ци ма. На са мом по чет ку, од ли ке 

26 Во ји слав Ку јун џић, Са го ре ва ње ле ше ва у дав ни ни и у на ше до ба. 
Бе о град, 1911, 16.

27 Исто.
28 T. La qu e ur, н. д. 63.
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по кре та су у свим обла сти ма слич не. Иде ју мо дер не кре ма-
ци је про мо ви шу по је дин ци – при пад ни ци ви ше гра ђан ске 
кла се, обра зо ва ни му шкар ци – ле ка ри, на уч ни ци, умет ни ци, 
ар хи тек те, љу ди по све ће ни са ни тар ним ре фор ма ма и ин же-
ње ри. Убр зо на кон пр вих им пул са осни ва ју се дру штва кре-
ма ци о ни ста чи ји је основ ни циљ да про мо ви шу кре ма ци ју 
као ал тер на ти ву кла сич ном уко пу и да ини ци ра ју из град њу 
кре ма то ри ју ма. У ве ћи ни слу ча је ва, дру штва де лу ју као по ли-
тич ки не у трал на, али су њи хо ви чла но ви го то во по пра ви лу 
ан ти кле ри кал но ор јен ти са ни. Ова кво иде о ло шко усме ре ње, 
као и чи ње ни ца да је у мно гим сре ди на ма иде ја при ву кла 
со ци ја ли сте, ате и сте, сло бод не ми сли о це и при пад ни ке ма-
сон ских ор га ни за ци ја, чи та ву ствар до во ди у опо зи ци ју са 
зва нич ним цр кве ним вла сти ма. Не ка дру штва пу бли ку ју и 
но ви не у ко ји ма оба ве шта ва ју чи та о це о пред но сти ма кре ма-
ци је и ши ре њу по кре та у дру гим зе мља ма. Ов де се спа љи ва ње 
по смрт них оста та ка пред ста вља као еко ном ски, еко ло шки 
и естет ски при хва тљи ви ји на чин од ла га ња те ла у од но су на 
кла сич ни укоп. Че сти су тек сто ви у ко ји ма ле ка ри, хе ми ча ри 
и би о ло зи опи су ју „стра хо те“ рас па да ња те ла под зе мљом и 
опа сно сти од за ра за и бо ле сти ко је ово рас па да ње мо же про-
у зро ко ва ти код љу ди ко ји жи ве бли зу гро бља, а ту су и опи си 
спа љи ва ња мр твих у пре хри шћан ским и не хри шћан ским 
вре ме ни ма и за јед ни ца ма, 

Бр зи на ре а ли за ци је основ них ци ље ва по кре та ва ри ра ла 
је од др жа ве до др жа ве, али је опет за све за јед нич ко ве о ма 
спо ро ома со вља ва ње прак се кре ми ра ња. За пра во, и са ми 
чла но ви дру шта ва че сто ни су би ра ли кре ма ци ју као соп-
стве ну по смрт ну суд би ну, те се мо же за кљу чи ти да је чи-
та ва иде ја у по чет ку има ла пре вас ход но функ ци ју со ци јал-
ног ам бле ма, од но сно зна ка дру штве не, кул тур не и кла сне 
иден ти фи ка ци је.

С об зи ром на сна жан ути цај Ка то лич ке цр кве, до не кле 
из не на ђу је да су пр ви озбиљ ни ји ко ра ци у про мо ци ји, али и 
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ре а ли за ци ји кре ма ци је, учи ње ни у Ита ли ји. На ме ди цин ском 
кон гре су у Фи рен ци 1869. го ди не, про фе со ри Ко ле ти и Ка-
сти љо ни го во ри ли су о хи ги јен ским пред но сти ма кре ма ци је 
у од но су на са хра њи ва ње. Не ко ли ко го ди на ка сни је, 1873, на 
беч кој из ло жби по све ће ној кул ту ри и обра зо ва њу, ита ли-
јан ски про фе сор Бру не ти из ло жио је мо дел спа ли шне пе ћи 
и њен про из вод – пе пео ко ји на ста је као ре зул тат кре ми ра-
ња. Го ди не 1874. у Ми ла ну је ор га ни зо ван кон грес по све ћен 
кре ма ци ји, а 1876. у том гра ду је отво рен и пр ви европ ски 
кре ма то ри јум.29

Ка то лич ка цр ква у Ита ли ји зва нич но се су прот ста ви ла 
кре ма ци ји де кре том од 15. де цем бра 1886. го ди не, ко јим се они-
ма ко ји же ле да бу ду кре ми ра ни ус кра ћу је пра во на хри шћан-
ски по греб. За ни мљи во је спо ме ну ти да раз ло зи ове за бра не 
ни су би ли те о ло шки већ при мар но со ци о ло шки и по ли тич ки, 
јер је по крет био по ве зи ван са де ло ва њем со ци ја ли ста и чла но-
ва ма сон ских ор га ни за ци ја.30 Ме ђу тим, 1888. го ди не тзв. Кри
спи је вим за ко ном, кре ми ра ње по смрт них оста та ка је одо бре но 
под од ре ђе ним усло ви ма. ла ку ер пи ше да је ове „олак ша ва ју ће“ 
усло ве же лео да ис ко ри сти та да шњи ита ли јан ски пре ми јер, 
га ри бал ди је вац Фран че ско Кри спи, по ко ме је за кон и до био 
име, те је сво јој су пру зи оста вио за ве шта ње ка ко да спро ве де 
кре ма ци ју. Упут ство је пред ви ђа ло да Кри спи, без при су ства 
јав но сти бу де спа љен на отво ре ној ло ма чи, а ње го ва ур на по-
ло же на у гроб по ред ње го вих ћер ки. Ипак, ак ту ел не по ли тич ке 
при ли ке, дру штве ни углед ко ји је ужи вао, а по нај ви ше ино ва-
тив ност кре ма ци је, осу је ти ли су ис пу ње ње ње го вог те ста мен-
та. На и ме, ње му су се ус про ти ви ли чак и нај бли жи са рад ни ци 
и са ми при ста ли це кре ма ци је, те је Кри спи са хра њен, и то уз 

29 Eva Ahren, Mo der nity and the Body. Swe den 1870–1940. Uni ver sity Roc-
he ster Press, 2009, 138; J. Do u glas Da vi es, Cre ma tion To day and To mor row. 
Al cuin/GROW Li tur gi cal Study 16 (Gro ve Li tur gi cal Study 63), 1990. 7, 8.

30 T. La qu e ur, 67.
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ве ли ку по греб ну пом пу.31 Ова кав ис ход ства ри, ме ђу тим, ни је 
био са мо по сле ди ца уко ре ње но сти тра ди ци о нал ног од но ше-
ња пре ма мр твом те лу, јер ће мо на слич не слу ча је ве на и ћи и 
мно го ка сни је, у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, ка да је кре ма ци ја 
већ одав но при хва ћен и оп ште рас про стра њен оби чај. Он, за-
пра во, све до чи о чи ње ни ци да је по греб ни ри ту ал не пре су шни 
из вор зна че ња и сим бо ла и го то во нео гра ни че ни про стор за 
упи си ва ње и по твр ђи ва ње раз ли чи тих иде о ло шких вред но-
сти. У ње го вом цен тру се на ла зи мр тво те ло, ко је, уко ли ко се 
ра ди о по зна тој осо би, мо же про ду жи ти жи вот по ли тич ке иде-
је. Кре ми ра ни оста ци се те шко укла па ју у ре то ри ку по смрт них 
све ча но сти ка кве по зна је мо дер на Евро па.32

Ита ли јан ски при мер, од но сно по став ка про фе со ра Бру не-
ти ја на беч кој из ло жби, ди рект но су ути ца ли на раз вој ства ри 
у Ве ли кој Бри та ни ји. Ви дев ши Бру не ти је ву спа ли шну пећ, сер 
Хен ри Томп сон, хи рург кра љи це Вик то ри је, по чи ње са про-
мо ви са њем кре ма ци је. Он је, из гле да, од мах по по врат ку из 
Бе ча ор га ни зо вао спа љи ва ње мр твог те ла не ког бес кућ ни ка 
ка ко би по ка зао ефи ка сност но ве ме то де од ла га ња ле ше ва.33 
Го ди не 1874, овај ле кар осни ва кре ма ци о ни стич ко дру штво, 
а за ње го вог се кре та ра име ну је Ви ли ја ма Еси ја, ауто ра књи ге 
Кре ми ра ње мр твих.34 У овој књи зи се на ла зе пр ве ски це мо гу-
ћих ар хи тек тон ских и дру гих прак тич них ре ше ња из гле да и 
функ ци о ни са ња кре ма то ри ју ма. На не ки ма од њих при ка за но 
је ка ко се те ла уз по моћ хи дра у лич них на пра ва кре ћу под зем-

31 Исто.
32 Алек сан дра Па ви ће вић, Да ни жа ло сти, вре ме успо ме на. Смрт, са-

хра на и се ћа ње / пам ће ње јав них лич но сти у со ци ја ли зму и по сле ње га. ГЕИ 
СА НУ LVII (1), 2009: 223–238.

33 D. Da vi es, Cre ma tion, 7.
34 Kat ha ri na Re bay-Sa lis bury, In hu ma tion and cre ma tion: how bu rial prac-

ti ces are lin ked to be li efs. In: M.L S. So ren sen and K. Sa lis bury (eds.), Em bo died 
Kno we led ge: Hi sto ri cal Per spec ti ves on Tec hno logy and Be lied. Ox ford: Ox bow, 
2012, 15–26, 17; T. La qu e ur, 61.
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ним про ла зи ма од ка пе ле до пе ћи или, ка ко пи ше ла ку ер „из 
све та сен ти мен та у свет ну жно сти“.35

Сва ка ко, пр ви кре ма то ри јум у Ен гле ској, отво рен је у Во-
кин гу 1878. го ди не. Сле ди за тим кре ма то ри јум у Ман че сте ру 
1892, па Ма ри хил у Шкот ској 1895. Кре ма ци ја је ле га ли зо ва на 
1884, а пр ве кре ма ци је у Во кин гу од и гра ле су се 1885. го ди не, 
ка да је кре ми ра но три по кој ни ка.36 На чел но, за кон је оте жа вао 
из град њу кре ма то ри ју ма, јер су они тре ти ра ни као гро бља, 
ко ја су, по уред ба ма из 1847. го ди не, мо ра ла би ти уда ље на 
200 јар ди од на се ље ног ме ста.37 С дру ге стра не, ова кво за ко-
но дав ство је мо гло и по го до ва ти раз во ју кре ма ци о ни стич ке 
прак се, јер је њи ме прак тич но Цр кви Ен гле ске ус кра ће на од-
го вор ност у од но су на мр тве.38 Уред ба о уда ље но сти гро бља је 
ис кљу чи ва ла мо гућ ност са хра њи ва ња на цр кве ним гро бљи ма 
ко ја су обич но би ла у на се ље ном ме сту, што је по тен ци јал но 
фа во ри зо ва ло кре ми ра не остат ке у од но су на ду го ра згра ди ви 
леш, ко ји се очи глед но по чео сма тра ти опа сно шћу за здра вље 
жи вих.

Но, без об зи ра на ова кав раз вој до га ђа ја, као и на Акт о 
кре ма ци ји ко ји је до нет 1902. го ди не и ко јим је ло кал ним вла-
сти ма до зво ље но да по ди жу кре ма то ри ју ме, ма сов ни је прак-
ти ко ва ње кре ми ра ња у Ен гле ској при па да дру гој по ло ви ни 

35 T. La qu e ur, 62; Wil li am Eas sie, Cre ma tion of the dead, its hi story and 
be a rings upon pu blic he alth. Lon don, 1875. До ступ но на: https://ar chi ve.org/
stre am/cre ma ti on dead00eas sgo og#pa ge/n7/mo de/2up При сту пље но 16.ју на 
2016.

36 K. Re bay-Sa lis bury, 18; Pe ter Jupp, Cre ma tion or Bu rial? Con tem po rary 
cho i ce in city and vil la ge. In: Clark, Da vid (ed.), The So ci o logy of De ath: the ory, 
cul tu re, prac ti ce. Blac kwell Pu blis hers 1993, 169–197, 169; Pe ter Jupp, In ver ness 
Cre ma to ri um: A Chal len ge to the Hig hland Way of De ath?An na les Uni ver si ta tis 
Apu len sis. Se ri es Hi sto ri ca. 2010, p. 261–277, 261.

37 P. Jupp, In ver ness, 261.
38 Tony Wal ter, Com mi tal in the cre ma to ri um: the o logy, de ath and ar chi-

tec tu re. In: Pe ter C. Jupp and Tony Ro gers, In ter pre ting De ath. Chri stian The o logy 
and Pa sto ral Prac ti ce. Lon don and Was hing ton: Cas sell, 1997, 203–216, 209.
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20. ве ка. Пре ма по да ци ма ко је до но си Пи тер Џап, го ди не 1939. 
све га 3.8% ен гле ских са хра на под ра зу ме ва ло је кре ма ци ју.39

До не кле па ра лел но са до га ђа њи ма у Ује ди ње ном Кра љев-
ству, про кре ма ци о ни стич ке ак тив но сти се од ви ја ју и у гер ма-
но фо ним зе мља ма. Из гле да да је ов де све по че ло 1867. го ди не, 
ка да је Оскар Си дек, аустриј ски еко но ми ста, ви део спа ли-
шну пећ у из ло гу рад ње Фри дри ха Си мен са.40 Го ди не 1876. у 
Дре зде ну је одр жан пр ви ме ђу на род ни кон грес о кре ма ци ји, 
а 1885. осно ва но је Аустриј ско кре ма ци о ни стич ко дру штво 
„Пла мен“ (Die Flam me). Осни вач Дру штва био је Си дек, ко ји 
за тим уче ству је и у осни ва њу Фе де ра ци је кре ма ци о ни стич ких 
дру шта ва не мач ког го вор ног под руч ја у Го ти. Аустриј ско кре
ма ци о ни стич ко дру штво пу бли ку је и ча со пис Фе никс, чи ји је 
глав ни уред ник био Оскар Си дек, а ње го вом по себ ном за слу-
гом сма тра се и отва ра ње кре ма то ри ју ма у Рај хен бер гу, гра ду 
на те ри то ри ји та да шње Аустро-угар ске мо нар хи је (да нас ли бе-
рец у Че шкој) 1914. го ди не.41 Члан ство Пла ме на пр вен стве но су 
чи ни ли при пад ни ци ли бе рал но-про све ти тељ ске бур жо а зи је, а 
њи хов број не пре ста но ра сте – од 461, ко ли ко је би ло чла но ва 
1895, пре ко 583 – 1905, 12637 – 1923, до 160000 – 1931. го ди не.42

На се ве ру Евро пе, у мо дер ни за ци ји по смрт них прак си 
из гле да да је пред ња чи ла Швед ска. На сто ја њем та мо шњег кре-
ма ци о ни стич ког дру штва, пр ви кре ма то ри јум по диг нут је у 
Шток хол му 1887. го ди не, али но ва тех но ло ги ја ни је би ла ма-
сов ни је при хва ће на све до 1930-тих.43 

У Нор ве шкој је кре ма ци о ни стич ко дру штво осно ва но 
1889. го ди не, пр ви за кон ко ји је тре ти рао кре ма ци ју до нет је 

39 P. Jupp, Cre ma tion or bu rial, 169.
40 Encyclo pe dia,Oskar Si e dek https://bo oks.go o gle.rs/bo oks?id=1GVdW9_li

9cC&pg=PT881&lpg=PT881&dq=Oskar+Si e dek+Die+Flam me При сту пље но 
16. ју на 2016.

41 Encyclo pe dia, 70.
42 Исто, 75.
43 E. Ahren, 127.
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1898, а пр ви кре ма то ри јум по диг нут је у Бер ге ну 1907. го ди не. 
Те пр ве го ди не оба вље но је 13 кре ма ци ја, а број је до 1930. го-
ди не на ра стао до 1189.44 

Фин ска је из гле да би ла „нај спо ри ја“ у при хва та њу но ви те-
та. Та мо је кре ма ци о ни стич ко дру штво осно ва но 1889. го ди не, 
али је пр ви кре ма то ри јум отво рен тек 1926. у Хел син ки ју.45

Раз вој кре ма ци о ни стич ких по кре та у сред њо е ве роп ским 
и ис точ но е вроп ским зе мља ма био је са свим у скла ду са бур ном 
исто ри јом мо дер ног до ба ових обла сти. У Че шкој су се пр ви 
ар гу мен ти за кре ма ци ју по ја ви ли то ком ра них 1870-тих у по-
ли тич ким и дру штве ним фељ то ни ма по зна тог че шког пи сца 
Ја на Не ру де, ина че при пад ни ка по кре та Мла де Че шке.46 Дру
штво за про па ган ду кре ма ци је осно ва но је 1899. го ди не, али 
је оно би ло ви ше фо рум за ди ску си ју ли бе рал не не цр кве не 
ин те ли ген ци је, не го што је при ву кло ис кре не по бор ни ке кре-
ма ци о ни стич ке иде је. По то њи су се пак по зи ва ли на тра ди ци ју 
ста рог сло вен ског по гре ба, а по себ но на чи ње ни цу да је че шки 
на ци о нал ни хе рој и ре ли гиј ски ре фор ма тор Јан Хус био спа-
љен 1415. го ди не. Ме ђу тим, ре ал ни од зив за прак ти ко ва ње кре-
ма ци је био је за не мар љи во ни зак – и ме ђу ка то лич ким и ме ђу 
про те стант ским ста нов ни штвом. Кре ма то ри јум у ли бе ре цу 
по кри вао је све га 0,3% укуп ног бро ја са хра на, али је, упр кос 
то ме, до 1924. го ди не са гра ђе но још 9 кре ма то ри ју ма, у ко ји ма 
је кре ми ра но око 2% умр лих. Што због ре ли гиј ских схва та ња, 
што због то га што, осим у Пра гу, у Че шкој ни је по сто јао про-
блем са про сто ром за са хра њи ва ње, а ве ро ват но по нај ви ше 
због це не кре ма ци је, ко ја је би ла ве ћа не го за кла сич ни укоп, 

44 Hans Had ders, Cre ma tion in Nor wey – re gu la tion, chan ges and chal-
len ges. Mor ta lity: pro mo ting the in ter di sci pli nary study of de ath and dying, 18:2, 
2013, 195–213, 197. 

45 http://kre ma to rio.com/en/ 
46 Zde nek R. Ne špor, The bu il ding of cre ma to ria in the Czech Re pu blik: 

a so cial and ide o lo gi cal is sue. An na les Uni ver si ta tis Apu len sis, Se ri es Hi sto ri ca, 
2010, 279–291, 280.
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прак са кре ми ра ња је у Че шкој ома со вље на тек то ком дру ге 
по ло ви не 20. ве ка.

Тра ди ци о нал но пра во слав не зе мље, као што су Ру му ни-
ја и Ср би ја, ка рак те ри сао је ин тен зив ни и до да нас не ре ше ни 
су коб из ме ђу кре ма ти ста и пра во слав не цр кве. О де ша ва њи ма 
у Ср би ји ће мо го во ри ти у по себ ном по гла вљу, а ка да је реч о 
Ру му ни ји, пр ви пе ри од иде је био је сли чан као и у дру гим сре-
ди на ма. Ма ри ус Ро тар, аутор мо но гра фи је о раз во ју мо дер не 
кре ма ци је у Ру му ни ји, на во ди ве ћи број име на љу ди ко ји се 
мо гу сма тра ти уте ме љи ва чи ма по кре та и ва жним бор ци ма за 
уво ђе ње кре ма ци је. Ме ђу тим, пи о ни ром ру мун ског кре ма ци-
о ни стич ког по кре та он сма тра хе ми ча ра и фи зи ча ра Кон стан-
ти на И. Ис тра ти ја, пред сед ни ка Ру мун ске ака де ми је на у ка 
1913–1916. го ди не и во де ћу фи гу ра јав ног жи во та Ру му ни је 
то га вре ме на.47 Ње го ва при вр же ност иде ји и ар гу мен ти за уво-
ђе ње кре ма ци је по себ но су до шли до из ра жа ја у ма ги стар ској 
те зи о ме то да ма од ла га ња ле ше ва, ко ју је од бра нио 1877. го ди-
не. Мо же се ре ћи да је Ис тра ти пре дао свој жи вот ва тре ној 
иде ји, а сво је те ло ва тре ном за гр ља ју. На и ме, умро је у Па ри зу 
1918. го ди не, та мо је и кре ми ран, а ње гов пе пео је вра ћен у до-
мо ви ну 1928. го ди не и по ло жен на гро бље Бе лу у Бу ку ре шту.48 
Оно што је мо жда по себ но за ни мљи во у ве зи са Ис тра ти је вом 
по смрт ном суд би ном је сте чи ње ни ца да је од ње го ве смр ти 
до до но ше ња по смрт них оста та ка у Ру му ни ју про те кло чак 
10 го ди на. Осим то га, 1928. го ди не, ка да је пе пео сти гао ку ћи, 
у Бу ку ре шту је отво рен пр ви и за ду го је ди ни кре ма то ри јум у 
Ру му ни ји – Ће ну ша кре ма то ри јум (Ce nu sa – „пе пео“), ко ји је 
имао пред ви ђе на ме ста за од ла га ње ур ни и ко ји је вре ме ном 
кон ци пи ран као вр ста на ци о нал ног пан те о на.49 За што пе пео 
пи о ни ра кре ма ци је ни је по ло жен у кре ма то ри јум и за што је 

47 Ro tar, 31.
48 Исто.
49 Исто.
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про шло то ли ко вре ме на од ње го ве смр ти до до но ше ња по смрт-
них оста та ка, пи та ња су на ко ја Ро тар не да је екслпи цит ни 
од го вор. Мо гу ће је да је ово ме до при не ло сна жно про ти вље-
ње Ру мун ске пра во слав не цр кве (РОЦ) уво ђе њу кре ма ци је и 
по ди за њу кре ма то ри ју ма, те ло јал ност не са мо ста нов ни штва, 
већ и ве ли ког де ла ин те лек ту ал не и др жав не ели те цр кве ним 
тра ди ци ја ма. Осим то га, по сто је ја сне инд ка ци је да је Ис тра-
ти био склон спи ри ти зму, да је про по ве дао ате и зам, а ка сни је 
је, ка ко пи ше Ро тар, по стао фи де ист.50 Све те ка рак те ри сти ке 
ње го вог иден ти те та ни ка ко ни су би ле у скла ду са иде о ло шко-
ре ли гиј ско-на ци о нал ном кли мом то га до ба и ни су га пре по-
ру чи ва ле за јав ни, све ча ни ис пра ћај.

Сва ка ко, 1927. го ди не Си нод РОЦ до нео је од лу ку ко јом 
се за бра њу је вр ше ње по греб не слу жбе над они ма ко ји ће би ти 
кре ми ра ни. Овој од лу ци прет хо дио је ви ше го ди шњи пе ри од 
то ком ко га је пре ве ден збор ник цр кве ног пра ва дал ма тин-
ског епи ско па Ни ко ди ма Ми ла ша из 1875. го ди не (до ку мент 
ко ји је био, а и да нас је, у ве ли кој ме ри у упо тре би и у Срп ској 
пра во слав ној цр кви). Ба де Ци ре са ну, про фе сор Те о ло шког 
фа кул те та у Бу ку ре шту, 1912. го ди не пи ше и пу бли ку је сту-
ди ју о кре ма ци ји са ли тур гиј ског ста но ви шта, а све ште ни ци 
че сто ор га ни зу ју про те сте про тив кре ма ци је.51 Исто вре ме но, 
и кре ма ци о ни сти су ак тив ни. Ра ду Ро се ти, пе сник и адво кат, 
ор га ни зо вао је про кре ма ци о ни стич ку кон фе рен ци ју у Бу ку-
ре шту 1913. и том при ли ком је при ку пио око 3000 пот пи са 
при ста ли ца овог на чи на по сту па ња са мр тви ма.52 Пр во кре-
ма ци о ни стич ко дру штво Ру му ни је осно ва но је 1923. го ди не, 
а ње гов пр во бит ни на зив био је Нир ва на. Ка сни је је пре и ме-
но ва но у дру штво Ће ну ша, ко је 1934. го ди не по кре ће но ви-
не Фла ка ра Са кра (Fla ca ra Sac ra – „Све ти пла мен“). У го ди ни 

50 Исто.
51 Исто, 64.
52 Исто, 47.
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осни ва ња Дру штво је има ло 14 чла но ва, да би до 1936. овај 
број по рас тао на 892.53 

Пр ва кре ма ци ја у Ће ну ша кре ма то ри ју му од и гра ла се 25. 
ја ну а ра 1928. У на ред них не ко ли ко да на оба вље но је 32 кре ма-
ци је, од че га су 24 би ле кре ма ци је не и ден ти фи ко ва них осо ба.54

Због ка сни јег раз во ја и прак ти ко ва ња кре ма ци је у зе мља-
ма ко ји ма је за вла дао ко му ни стич ки ре жим, тре ба спо ме ну ти 
да су у њи ма ста во ви пре ма кре ма ци ји умно го ме би ли об ли ко-
ва ни у од но су на при мер Ру си је. Пра во слав не зе мље, од но сно 
њи хо ви по ли тич ки еста бли шмен ти, то ком пр ве по ло ви не 20. 
ве ка че сто су упи ра ле очи у ре ше ња ко ја је о ово ме до но си-
ла Ру ска пра во слав на цр ква, док су по смрт не прак се, нпр. у 
Пољ ској, све до па да ко му ни зма гра ђе не ве ли ким де лом у кон-
тек сту от по ра „со вјет ским ре ше њи ма“.55 Ов де је про ти вље ње 
кре ма ци ји био ва жан знак ан ти о ку па ци о не и про на ци о нал не 
све сти, те је пр ви кре ма то ри јум по диг нут тек 1993. го ди не у 
По зна њу.56 

Што се Ру си је ти че, та мо је, као и у ве ћи ни до са да шњих 
при ме ра, кре ма ци ја ома со вље на тек на кон Дру гог свет ског 
ра та. За пр ви пе ри од раз во ја кре ма ци је на жа лост не по се ду-
је мо про цен ту ал не из но се, али зна мо да је 1927. го ди не, ка да 
је по диг нут пр ви кре ма то ри јум у Мо скви, у ње му оба вље но 
158, а 1933. го ди не 9056 кре ма ци ја.57 Деј вис, до ду ше, пи ше да је 

53 Исто, 75, 79.
54 Исто, 112.
55 Огањ бр. 4–5, Бе о град 1935, 33. Тре ћи дан свет ског кон гре са. Огањ 

бр. 11–12, Бе о град 1936, 78. In ter na ti o nal Cre ma tion Sta ti stics 2010. Na: http://
www.effs.eu/cms/fi le ad min/mem bers_only/do cu ments/In ter na ti o nal_cre ma-
tion_sta ti stics_2010__so ur ce_Pha ros_-_7_pa ges_.pdf По се ће но 20. ма ја 2016.

56 Emil lie Ja wor ski, Cre ma tion and post-mo der nity. The ca se of Po lish so-
ci ety. In: Ma ri us Ro tar, Vic tor Tu dor Ro su, He len Frisby, Pro ce e ding of the Dying 
and De ath in 18th – 21st Cen tury Euro pe. In ter na ti o nal Con fe ren ce, Al ba Iulia, 
Ro ma nia, 25–27 of Sep tem ber 2009, 37–48, 38.

57 Ro tar, 229. 
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пр ви кре ма то ри јум у Ру си ји био онај у ле њин гра ду, са гра ђен 
1919. го ди не „на кри ли ма бољ ше вич ке ре во лу ци је“. У ње му 
је то ком три ме се ца, ко ли ко је био у функ ци ји, оба вље но 379 
кре ма ци ја, од че га је са мо 16 би ло по прет ход ној же љи по кој-
ни ка. Оста так је од ла зио на ад ми ни стра тив но спа љи ва ње ко-
ме се при сту па ло у слу ча је ви ма смр ти ули ча ра, си ро ма шних 
и не и ден ти фи ко ва них ли ца, љу ди без по ро ди це или дру гих 
на след ни ка. Ви со ка це на одр жа ва ња кре ма то ри ју ма, као и 
сла бо ин те ре со ва ње ста нов ни штва за кре ма ци ју, до ве ли су 
до ње го вог за тва ра ња.58

Раз вој мо дер не кре ма ци је од ви јао се и на дру гим кон ти-
нен ти ма, а ње го ва ди на ми ка и са др жај све до чи ли су о раз-
ли чи тим исто риј ским, кул тур ним, по ли тич ким, а по нај ви ше 
ре ли гиј ским схва та њи ма та мо шњег ста нов ни штва. Ра зно вр-
сност по смрт них прак си у азиј ским зе мља ма, као и чи ње ни ца 
да је на ве ли ком де лу кон ти нен та кре ма ци ја има ла ду гу и не-
пре ки ну ту тра ди ци ју, опре де љу је нас да се у овој књи зи фо ку-
си ра мо на оно што на зи ва мо евро-аме рич ком ци ви ли за ци јом 
у ко јој се кре ма ци ја ја вља као мо дер на и ба рем де кла ра тив но 
се ку лар на фор ма тре ти ра ња по смрт них оста та ка. За то ће мо 
ов де спо ме ну ти и си ту а ци ју на аме рич ком кон ти нен ту, до ду ше 
са мо у нај кра ћим цр та ма. 

ла тин ска по сло ви ца no men est omen по ка за ла се као са-
свим тач на у слу ча ју прет ход ни ка кре ма ци о ни стич ке иде је 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Та мо је 1823. го ди не, 
Џон Го рам Ко фин (John Gor ham Cof n – cof n – „мр твач ки 
сан дук“), члан Ма са чу сец ког ме ди цин ског дру штва из ра зио 
за бри ну тост због по ла га ња мр твих ис под Цр кве Св. Па вла у 
Бо сто ну. Он је пред ло жио од ла га ње ле ше ва да ле ко од гра да 
ра ди спре ча ва ња за ра зе. Пе де се так го ди на ка сни је, тач ни-
је 1870. го ди не, у САД по чи ње да се прак ти ку је кре ма ци ја, а 
Про те ро пи ше да је пр ва кре ма ци ја на аме рич ком тлу би ла 

58 Encyclo pe dia, 369.
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она Ба ро на Јо зе фа Хен ри луј са Шар ла де Пал ме, ко га су 1876. 
го ди не кре ми ра ли чла но ви њу јор шког те о зоф ског дру штва.59 
Осни ва чем Кре ма ци о ни стич ке асо ци ја ци је Се вер не Аме ри ке 
сма тра се Ху го Ерик сен.60 

У цен трал ној Аме ри ци су ства ри би ле ви ше под ути ца јем 
по ли тич ких гру па ци ја не го езо те рич них дру шта ва. Та ко су 
у Ар ген ти ни ствар у сво је ру ке из гле да узе ли со ци ја ли сти и 
ма со ни. Па ра диг ма ти чан при мер иден ти те та ов да шњих по-
бор ни ка кре ма ци је био је Хо се Ин ге ни е рос, по зна ти ле кар, 
пси хо лог, уни вер зи тет ски про фе сор, со ци ја ли ста и члан не-
ке ма сон ске ор га ни за ци је. Кре ма ци о ни сти су, упр кос про ти-
вље њу Ка то лич ке цр кве, ус пе ли да до би ју ве ћин ску по др шку 
бу е но сај ре ске оп шти не и да 1922. го ди не до не су за кон ко ји 
одо бра ва кре ма ци ју не и ден ти фи ко ва них те ла. Шест го ди на 
на кон ово га би ло је до зво ље но од ла га ње ур ни са кре ми ра ним 
оста ци ма у цр ква ма.61 

Кре ма ци ја и хри шћан ске цр кве

Као што је у прет ход ном по гла вљу на го ве ште но, нај ве-
ћи про тив ник кре ма ци о ни стич ке иде је би ле су тра ди ци о-
нал не хри шћан ске цр кве. Су коб је де лом про из и ла зио из 
чи ње ни це да су кре ма ци о ни сти че сто би ли про по вед ни ци 

59 Li sa Ha us ho fer, Dis po sing the Dead: The cre ma tion de ba te in the 19th 
cen tury; http://re me di a net work.net/2013/02/11/tran smis sion-dis po sing-of-the-
dead-the-cre ma tion-de ba te-in-the-19th-cen tury/ При сту пље но 24. де цем бра 
2015.

Up in smo ke: The o sophy and re vi val of Cre ma tion. https://www.the o sop-
hi cal.org/pu bli ca ti ons/qu est-ma ga zi ne/42-pu bli ca ti ons/qu est-ma ga zi ne/1684-
up-in-smo ke-the o sophy-and-the-re vi val-of-cre ma tion При сту пље но 10. мар та 
2016.

60 Li sa Ha us ho fer, н.д.
61 Encyclo pe dia, 38.
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ан ти кле ри ка ли зма и ате и зма, као и из чи ње ни це да је ме ђу 
њи ма би ло при пад ни ка ма сон ских ор га ни за ци ја, али и по-
кло ни ка раз ли чи тих ми стич них кул то ва. С дру ге стра не, 
про ти вље ње цр ка ва кре ма ци ји има ло је свог оправ да ња и у 
основ ној хри шћан ској дог ми – дог ми о вас кр се њу, ко ја је би ла 
за сно ва на на ве ри у вас кр се ње те ла, али и на ве ри у је дин ство 
те ле сног и ду хов ног би ћа чо ве ка. Је дан од пр вих Сим во ла ве-
ре, прак ти ко ван у 3. ве ку, раз ли ко вао се од оног усво је ног на 
Ни кеј ском са бо ру, ко ји је у упо тре би и да нас, упра во по сег-
мен ту ко ји го во ри о ве ри у вас кр се ње. На и ме, док да на шњи 
кре до ис по ве да: „...че кам вас кр се ње мр твих...“, ње го ва ста ри ја 
вер зи ја гла си ла је: „...че кам вас кр се ње те ла...“62 Ипак, у ве ћи ни 
те о ло шких рас пра ва ко је су се во ди ле по во дом кре ма ци је, ја-
сно је ис ти ца но да спа љи ва ње мр твих не пред ста вља смет њу 
вас кр се њу, јер би то до ве ло у пи та ње мо гућ ност вас кр се ња 
нпр. хри шћан ских му че ни ка ко ји су рас трг ну ти, спа ље ни и 
на дру ги на чин са ка ће ни. Раз ло зи због ко јих су про те стант-
ска и ка то лич ка цр ква још ду го на кон при хва та ња кре ма ци је 
пред ност да ва ле кла сич ном уко пу, и што је Пра во слав на цр ква 
до да нас оста ла про тив на прак си кре ми ра ња, је сте сле до ва ње 
при ме ру по гре ба ка кав је имао сам Хри стос, сле до ва ње хри-
шћан ској тра ди ци ји и, мо жда и по нај ви ше, ин си сти ра ње на 
све то сти це ли не људ ског би ћа, те на хри шћан ском сми ре њу 
пред до га ђа јем смр ти. Иде ја сло бод ног из бо ра, ко ја је на чел-
но ка рак те ри са ла мо дер ни кон цепт ин ди ви ду ал но сти, би ла 
је угра ђе на и у иде ју мо дер не кре ма ци је. Схва та ње да чо век 
оста је вла сник сво га те ла и на кон смр ти, од но сно да и да ље 
„упра вља“ со бом и кон тро ли ше по ре дак ства ри, би ла је са свим 
су прот на хри шћан ском устрој ству од но са из ме ђу Бо га и ње-
го ве тво ре ви не.63 

62 En ci klo pe di ja ži vih re li gi ja, Apo stol ski sim vol ve re, 47.
63 Став Срп ске пра во слав не цр кве пре ма кре ми ра њу ње них вер ни ка, 

Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град 1983, 127–136; Encyclo pe dia,72.
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Џо унс пи ше да је пр ви хри шћан ски фи ло соф ко ји је екс-
пли цит но од ба цио кре ма ци ју био Тер ту ли јан.64 У вре ме ра ног 
хри шћан ства, а и ка сни је, у сред њем ве ку, о мо рал но сти кре-
ма ци је цр ква ни је пре ви ше ди ску то ва ла. Спа љи ва ње мр твих 
је сма тра но па ган ским оби ча јем и као та кво је од ба ци ва но. 
За пра во тек у 19. ве ку, цр кве до ла зе у си ту а ци ју да се по но-
во из ја сне у од но су на ову прак су, ма да иде ја мо дер не кре-
ма ци је и кре ми ра ње у прет хри шћан ском кон тек сту ни ка ко 
ни су по чи ва ле на истим ни кул ту ро ло шким ни те о ло шким 
пре ми са ма. 

Нај бр же су кре ма ци ју при хва ти ле про те стант ске цр кве, 
али при хва та ње ни је би ло исто вре ме но у раз ли чи тим сре ди-
на ма, па чак ни уну тар њих. На при мер, Шкот ска цр ква – Кирк 
– то је учи ни ла 1925. го ди не, док је Сло бод на пре зви те ри јан ска 
цр ква Шкот ске отво ре но во ди ла кам па њу про тив кре ма ци је.65 
По во дом отва ра ња беч ког кре ма то ри ју ма, ар хи би скуп ка то-
лич ке цр кве у Аустри ји Фри дрих Гу став на гла сио је у свом па-
стир ском пи сму од 21. ја ну а ра 1923. го ди не да ка то лич ка цр ква 
при хва та ста во ве про те ста на та и Је вре ја по пи та њу кре ма ци је 
и да сход но то ме, кре ма ци ју не тре ба до жи вља ва ти као ствар 
не при ја тељ ства пре ма цр кви.66 Ипак, кре ма ци ја је од стра не 
Ка то лич ке цр кве још ду го при хва та на са мо као ну жност – у 
слу ча ју ве ли ких епи де ми ја ко је су по га ђа ле гра до ве, а ка то-
ли ци ма ни је би ло до зво ља ва но да бу ду чла но ви кре ма ци о ни-
стич ких дру шта ва. До ко нач ног и пот пу ног уки да ња за бра не 
до шло је 1963. го ди не де кре том Па пе Па вла VI, али је про шло 
још три го ди не док све ште ни ци ни су до би ли одо бре ње да вр-
ше ри ту а ле у кре ма то ри ју му.67 Овим до ку мен том кре ма ци ја је 

64 Da vid W. Jo nes, To bury or burn? To wards an Et hic of Cre ma tion. JETS 
53/2 (Ju ne 2010), 335–347, 338.

65 Pe ter Jupp, In ver ness, 272.
66 Encyclo pe dia, 72.
67 Da vi es, Cre ma tion, 9.
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би ла до зво ље на уко ли ко ни је би ла мо ти ви са на ан ти хри шћан-
ским ста во ви ма.68

Као што смо већ спо ме ну ли, пра во слав на цр ква ни је ни-
ка да одо бри ла кре ми ра ње, али је то ком вре ме на ус по ста вље-
на вр ста пре ћут ног при ста ја ња на оба вља ње хри шћан ске по-
смрт не слу жбе над по кој ни ци ма ко ји ће би ти кре ми ра ни. Ово, 
ме ђу тим, ни је ни ка да по ста ло оп шта прак са, те је од лу ка о 
одр жа ва њу опе ла ва ри ра ла, а и да нас ва ри ра, од јед не до дру ге 
епар хи је, па чак и од јед ног до дру гог све ште ни ка.69 Ова ква ре-
ше ња ка рак те ри шу Ру му ни ју и Ср би ју, док, на при мер, у Грч-
кој, Цр ква за у зи ма нај ма ње по мир љив став. О ком плек сно сти 
си ту а ци је у овој др жа ви све до чи и чи ње ни ца да та мо ни дан 
да нас не по сто ји ни је дан је ди ни кре ма то ри јум.70

Хра мо ви ва тре, ми сте ри ја и по е зи ја

Пи та ње о то ме ка ко би кре ма то ри јум тре ба ло да из гле да, 
ве ро ват но је до бро на му чи ло ар хи тек те пр вих гра ђе ви на ове 
вр сте. Ре ше ња је тре ба ло укло пи ти у сен ти мент епо хе ко ја је 
би ла исто вре ме но и ро ман ти чар ска и ре а ли стич на, а жа лац 
смр ти и про ла зно сти, ко ји је кре ма ци јом до дат но на гла шен, 
об ра ди ти та ко да ни ве ћин ски ате и стич ка или аг но стич ка 
кли јен те ла не оста не баш са свим без на де. Осим то га, да би се 
еко ном ски оправ да ла на бав ка ску пе тех но ло ги је, у пер спек-
ти ви је тре ба ло при ву ћи што ве ћи број ко ри сни ка „услу га“ 
кре ма то ри ју ма. 

Због све га ово га, из гле да да је „нај бе збед ни је“ би ло про-
јек то ва ти кре ма то ри ју ме та ко да ли че на цр кве и ка те дра ле. У 

68 Jo nes, 339.
69 Па ви ће вић, Дру штво „Огањ“, 299.
70 Pra vo slav na cr kva ne da svo je ver ni ke, Da nas, 7. mart, 2006. Gor da na 

Bla go je vić, Pro blems of Bu rial in mo dern Gre e ce. Bet we en Cu stoms, Law and 
Eco nomy. GEI SA NU 2013: LXI/1, 43–57.
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Бри та ни ји, ре ци мо, ве ћи на ра них при ме ра од сли ка ва ви зу ел ну 
ве зу са го тич ком цр квом, а слич но је би ло и у Швед ској, где су 
кре ма то ри ју ми ли чи ли на ка пе ле.71 

Ве ћи на ар хи те ка та је на сто ја ла да са кри је дим ња ке кре-
ма то ри ју ма, јер су они не ка ко пре ви ше очи глед но ука зи ва ли 
на оно што се де ша ва у спа ли шној пе ћи. Из ових раз ло га је 
дим њак Хел син борг кре ма то ри ју ма у Швед ској био кре и ран 
та ко да ли чи на стуб на вр ху ко га се на ла зи злат на скулп ту ра, а 
кре а то ри кре ма то ри ју ма у Во кин гу би ли су кри ти ко ва ни због 
бли зи не ка пе ле за це ре мо ни ју и кре ма то ра.72 

Фриц Шу ма хер, хам бур шки ди рек тор град ског пла ни ра ња 
и екс перт за ар хи тек ту ру кре ма ци је, сма трао је да је нај ве ћи 
про блем ка ко са кри ти ма ши не ри ју пе ћи. Овај про блем ле жао 
је у чи ње ни ци да су, за раз ли ку од цр ка ва, кре ма то ри ју ми оба-
вља ли ду пли по сао – мо ра ли су да обез бе де про стор за ожа ло-
шће не и да им кроз тај про стор по ну де уте ху, те да раз ли чи тим 
умет нич ким сред стви ма усме ре њи хо ву има ги на ци ју у ве зи са 
оним што ће се у пе ћи де си ти са те лом.73 Ви зи ја ог ња мо ра ла 
је да оста не у окви ри ма по ет ског на дах ну ћа. 

По ми ре ње по е зи је и тех но ло ги је би ло је им пе ра тив и за 
ита ли јан ске кре ма ци о ни сте. Ита ли јан ска ли га кре ма ци о ни
стич ких дру шта ва се за ла га ла за по тен ци ра ње све ча но сти 
ис пра ћа ја, а пред ло жи ла је и дан „отво ре них вра та“, и то на 
Дан свих мр твих, ка ко би по се ти о ци мо гли да се упо зна ју са 
уну тра шно шћу кре ма то ри ју ма.74

Иако је кре ма ци ја би ла про па ги ра на као вид све де ног, 
до сто јан стве ног, али и крај ње ра ци о нал ног по смрт ног чи на, 
мно ги при ме ри ве за ни за ра ни пе ри од ње ног прак ти ко ва ња 
от кри ва ју на сла ге раз ли чи тих фи ло соф ских и ре ли гиј ских 

71 Encyclo pe dia, 19, 21; Ahren, 138.
72 Ahren, 137; Encyclo pe dia, 22.
73 La qu e ur, 54, 56.
74 Исто.
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иде ја и ту ма че ња. Јед на од нај ек спли цит ни јих асо ци ја ци ја ове 
вр сте би ло је већ спо ме ну то обо жа ва ње ва тре и, по сле дич но, 
чи та ве при ро де и ње них сти хи ја. У све тлу ова квих схва та ња, 
акт спа љи ва ња и пот пу ног уни шта ва ња мр твог те ла је до би-
јао по ет ску ди мен зи ју. Ва тра је до жи вља ва на као све ти огањ 
и као бо жан стве но сред ство очи шће ња, а дим ко ји је на ста јао 
услед кре ми ра ња, као ва зду ша сти стуб ко ји по кој ни ко ву ду шу 
од во ди у ви ше сфе ре. Мно ги ра ни по бор ни ци кре ми ра ња су 
за и ста и би ли пе сни ци, па су у кре ма ци о ни стич ким но ви на ма 
ре ла тив но че сто об ја вљи ва не пе снич ке оде ва три и спа љи ва-
њу. Та ко је ча со пис Швед ског кре ма ци о ни стич ког дру штва 
Ме длен ден (Med de lan den) че сто ци ти рао бел гиј ског сим бо ли-
стич ког пи сца Мо ри са Ме тер лин ка, ко ји у јед ном бро ју ли ста 
ова ко ве ли ча ог ње ну са хра ну: „Рас па да ње на па да на ша чу ла, 
скр на ви на ша се ћа ња и сла би на шу хра брост. Али, очи шће на 
ва тром, се ћа ња жи ве као див не идје, а смрт ни је ни шта ви ше 
не го не у ми ру ће ра ђа ње у ко лев ци пла ме на“.75 Јед на од нај че-
шће пу бли ко ва них пе са ма би ла је она про сла вље ног швед ског 
пе сни ка и но бе лов ца Вер не ра фон Хај ден шта ма Мо ли тва пре 
пла ме на (Bon vid la gor na), ко ју он по све ћу је ми сти ци пла ме на 
ко ји осло ба ђа дух из те ла.76 

У скла ду са ова квим по кло ни штвом би ла су и по је ди на ар-
хи тек тон ска ре ше ња. Ар хи тек те, ко ји су че сто и са ми би ли по-
бор ни ци кре ми ра ња, про јек то ва ли су не ке кре ма то ри ју ме као 
„хра мо ве ва тре“, по угле ду на хра мо ве мно го бо жач ких на ро да 
и епо ха. Та ко је, на при мер, ар хи тек ту ра ру мун ског кре ма то-
ри ју ма Ће ну ша ком би но ва ла еги пат ске, си риј ске и ва ви лон ске 
ути ца је, док је ку по ла ка пе ле би ла слич на оној на ка те дра ли 
све те Со фи је.77 Уну тра шњост је за ми шље на као ре ли гиј ски 
не у трал ни про стор ка ко би од го ва ра ла при пад ни ци ма свих 

75 Ahren, 135.
76 Исто.
77 Ro tar, 100.
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ве ро и спо ве сти, али и ате и сти ма. Овај кре ма то ри јум је био 
је дан од пр вих у Евро пи у ко ме је по сто ја ла мо гућ ност да се 
то ком ис пра ћа ја пу шта му зи ка са гра мо фо на.78 

С дру ге стра не, ва тра је мо ра ла оста ти не ви дљи ва, па се 
бит но пи та ње ен те ри је ра од но си ло и на ре ше ње пи та ња суд-
би не ков че га на кон ис пра ћа ја. Мо гућ но сти су би ле раз ли чи те. 
Ве о ма че сто ре ше ње би ло је оно ко је је ими ти ра ло спу шта ње 
ков че га у зе мљу. На и ме, ков чег је ста јао на ка та фал ку ко ји се, 
на кра ју це ре мо ни је спу штао у отвор. Дру го ре ше ње је би ло 
хо ри зон тал но кре та ње ков че га пре ма про сто ри ја ма ко је су се 
на ла зи ле иза зи да са ле за ис пра ћа је. У не ким кре ма то ри ју ма 
крај це ре мо ни је је озна ча ван спу шта њем за ве се из ме ђу ков че га 
и про сто ра у ко ме су ста ја ли ожа ло шће ни, а ни је би ло рет ко 
ни да ожа ло шће ни на кон за вр ше не слу жбе, го во ра или ка квог 
дру гог ри ту а ла про ла зе још јед ном по ред ков че га пу тем ко ји 
их во ди ка из ла зу из ка пе ле итд.79 У овом слу ча ју, „ко нач ни 
из лаз је“– пи ше Вол тер (Wal ter) – „ из лаз за ожа ло шће не, а не 
за ков чег“.80

По зна ти ита ли јан ски хи ги је ни чар и ан тро по лог Па о ло 
Ман те га ца ре као је да је „древ на ло ма ча би ла по е тич на, док 
је исто ри ја мо дер не кре ма ци је ци нич на“81, што је из гле да био 
став и Ви ли ја ма Прај са, вел шког ле ка ра, ко ји је 1883. го ди не, 
уз дру ид ски ри ту ал, на отво ре ној ло ма чи кре ми рао свог пре-
ми ну лог пе то ме сеч ног си на.82 Прајс је због ово га ухап шен, али 
је бр зо осло бо ђен, јер је до ка зао да ни је кр шио за кон. За ни-
мљи во је спо ме ну ти да је Апе ла ци о ни суд у Бри та ни ји 2011. 
го ди не до пу стио спа љи ва ње на отво ре ним ло ма ча ма у не ким 
окол но сти ма, као и да је овај ри ту ал по вре ме но прак ти ко ван 

78 Исто.
79 Ro tar, 102; Ahren, 138.
80 Wal ter, Com mi tal, 205.
81 La qu e ur, 64.
82 Исто, 68.
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и ра ни је по зах те ву гра ђа на не бри тан ског по ре кла чи ја је тра-
ди ци ја то на ла га ла.83 

Ва тре на са хра на је из гле да ин спи ри са ла и по кло ни ке 
раз ли чи тих ми стич них кул то ва и при пад ни ке езо те риј ских 
дру шта ва, те су они има ли по себ не иде је шта се де ша ва са 
њи хо вим би ћем на кон кре ма ци је. Та ко је пе пео Хе ле не Бла-
вац ке, окул тист ки ње, спи ри ти стич ког ме ди ју ма и осни ва ча 
лон дон ског Те о зоф ског дру штва 1875. го ди не, ра сут у ре ку 
Ма драс „да би се ује ди нио са ко смич ким кру гом“.84

Кре ма ци ја и ме ста се ћа ња

Иако је мо жда по нај ви ше од го ва рао иде ја ма пр вих кре-
ма ци о ни ста, оби чај ра си па ња пе пе ла ни је био пре ви ше рас-
про стра њен у европ ским зе мља ма то ком ра ног пе ри о да кре-
ма ци о ни стич ке прак се. За раз ли ку од Ин ди је, у ко јој по сто ји 
кон ти ну и тет тра ди ци је ри ту ал ног ра си па ња пе пе ла у ре ку 
ко ја те че85, у Евро пи то га вре ме на ова иде ја је из гле да би ла 
пре ви ше аван гард на. То ме је до при не ло ви ше узро ка, од ко јих 
су ве ро ват но нај зна чај ни ји – тра ди ци о нал но на сле ђе ве за но 
за по сто ја ње гро ба као ме ста се ћа ња и ме ди цин ско-хи ги јен-
ски на зо ри ко ји су ишли у прав цу огра ни ча ва ња при су ства 
мр твог те ла, а не ње го вог не кон тро ли са ног рас про сти ра ња у 
све ту жи вих, ма кар и у ви ду пе пе ла. Но, уко ли ко би смо са мо 
ма ло за че пр ка ли уну тар ових ар гу ме на та, та мо би смо сва ка ко 
на и шли на сло је ве не ла год но сти и ми стич них стра хо ва ве за-
них за схва та ње смр ти и од нос пре ма те лу по кој ни ка. Њи хо во 
при су ство у кул то ви ма гро ба и гроб ног ме ста не из не на ђу је, 

83 Cre ma tion Act 1902 https://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Cre ma ti o nAct1902 
84 La qu e ur, 68.
85 Encyclo pe dia, 59.
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али ка да су у пи та њу ме ди цин ски и хи ги јен ски на зо ри, тре ба 
би ти све стан да су у овом пе ри о ду они још увек би ли у го то-
во не рас ки ди вој ве зи са тра ди ци о нал ним схва та њи ма. Страх 
од бак те ри ја и за ра зе је са свим ла га но за ме њи вао ми стич ни 
страх од мр тва ца, а би ће по треб но још до ста вре ме на (и то 
вре ме још увек те че) да би се у све сти љу ди и у по смрт ним 
прак са ма са свим раз дво ји ла кул тур на зна че ња и при род на 
свој ства мр твог те ла. 

С дру ге стра не, има мо при мер Ки не, ко ји ја сно по ка зу је 
ка ко раз ли чи ти фак то ри об ли ку ју по смрт не прак се у раз ли-
чи тим сре ди на ма. У овој мно го људ ној зе мљи оба ви се око 4 
ми ли о на кре ма ци ја го ди шње, те та мо вла сти охра бру ју ра си-
па ње и раз не дру ге на чи не укла ња ња пе пе ла мно го ви ше не го 
чу ва ње ур не.86

Би ло ка ко би ло, у Евро пи су то ком чи та ве пр ве по ло ви не 
20. ве ка ур не са пе пе лом по ла га не или у кре ма то ри ју ме, уко-
ли ко су ови има ли про стор за то, или у по сто је ће гроб ни це 
и гроб на ме ста. Ова прак са је за пра во от кри ва ла чи ње ни цу 
да од нос пре ма по смрт ним оста ци ма као ме сту се ћа ња ни је 
био бит но про ме њен уво ђе њем кре ма ци је, од но сно ме ња њем 
фор ме тих оста та ка. Осим то га, ис пра ћај за кре ма ци ју ни је се 
зна чај ни је раз ли ко вао од ис пра ћа ја за кла сич ну са хра ну. Ханс 
Ха дерс је у Нор ве шкој чак за бе ле жио оби чај ба ца ња гру ме-
на зе мље на ков чег пре ње го вог спу шта ња или тран спор та у 
кре ма то ри јум87. 

Ме ђу тим, па ра лел но са про ме на ма у од но ше њу пре ма смр-
ти уоп ште, у раз ли чи тим сре ди на ма са раз ли чи тим кул тур ним 
тра ди ци ја ма, по че ле су да се раз ви ја ју и раз ли чи те прак се се-
ћа ња на мр тве или њи хо вог за бо ра ва.

У Швед ској је, ре ци мо, ра си па ње пе пе ла по че ло тек на кон 
1960-тих и та да су кон стру и са на по себ на ме ста за ову на ме ну. 

86 Encyclo pe dia, 56.
87 Had ders, 200.
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Ме ђу тим, тек 90-тих го ди на 20. ве ка зна чај ни је је по рас тао 
број оних ко ји су же ле ли да ра спу пе пео сво јих мр твих, при 
че му су мо ра ли да до би ју ад ми ни стра тив но одо бре ње за ме-
сто ра си па ња.88 За ни мљи во је спо ме ну ти и то да у са вре ме ној 
Швед ској од ис пра ћа ја за кре ма ци ју до по ла га ња ур не не ка да 
про ђе и до го ди ну да на, што упу ћу је на зна чај не про ме не ко је 
су се де си ле у сфе ри схва та ња смр ти и по греб ног ри ту а ла.89 
Но, овом пи та њу ће мо се вра ти ти ка сни је. 

Прак са ра си па ња пе пе ла или ње го вог по ла га ња на нај ра-
зли чи ти ја ме ста ре ла тив но је ла ко при хва та на у Бри та ни ји. 
Та мо је 1986. го ди не 57% спе пе ље них по смрт них оста та ка ра-
су то, 4% ста вље но у гро бо ве или ни ше, а 22% од не то.90

Мно ги кре ма ци о ни сти су се чак за ла га ли за пот пу но не-
ста ја ње гро ба ља, спо ме ни ка и „ме ста ко ја под се ћа ју на смрт“, 
ка ко је то са жео Џон Пејџ Хопс, про те стант ски све ште ник, 
спи ри ту а ли ста и нео све ден бор ги ја нац,91 али би ће по треб но 
још мно го вре ме на да ова ква иде ја за жи ви, до ду ше не ве за но 
за кре ма ци ју. При мер та кве прак се сва ка ко пред ста вља тзв. 
шум ски по греб (wo o dland bu rial), ко ји се по чео прак ти ко ва-
ти у Бри та ни ји то ком по след ње де це ни је 20. ве ка.92 Овај но ви 
оби чај под ра зу ме ва са хра њи ва ње по смрт них оста та ка, би ло 
да се ра ди о те лу или пе пе лу, у не ки при род ни ам би јент. По 
пра ви лу, гро бо ви оста ју без кла сич них спо ме ни ка, а уме сто 
њих ожа ло шће ни мо гу да за са де др во, али и да по ста ве јед но-
став ну брон за ну пло чу.93

88 Encyclo pe dia, 60.
89 Ahren, 10.
90 Da vi es, Cre ma tion, 8.
91 John Pa ge Hopps http://www2.le.ac.uk/ho sted/li tandphil/pre si dents/

pre si dent-pro fi les/1886-rev-john-pa ge-hopps-1886-87; При сту пље но 1. ав гу ста 
2016. La qu e ur, 68.

92 Han nah Rum ble, Wo o dland Bu rial: A con tem po rary bu rial in no va tion 
in Bri tain. M. Ro tar, V. T. Ro su, H. Frisby, Pro ce e dings, 184–196. 

93 http://www.wo o dland bu ri al gro und.co.uk/What-Is-a-Wo o dland-Bu rial/
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По ја ва ова кве по смрт не оп ци је, у ко јој се „се ћа ње на смрт“ 
сво ди на нај ма њу мо гу ћу ме ру, упра во у Бри та ни ји, ко ја је 
пред ња чи ла и са уво ђе њем, а још ви ше са ома со вље њем кре-
ма ци је, а за тим и са прак сом ра си па ња пе пе ла, мо жда ипак 
су ге ри ше је дан не пре ки ну ти про цес про ме не од но са пре ма 
смр ти, мр твом те лу и се ћа њу. Про цес то ком ко га су се ме ња-
ле ри ту ал не фор ме, али је тен ден ци ја оста ла иста – укло ни ти 
смрт из све та жи вих.

на два ко ло се ка – иде ја и ма те ри ја,  
дух и те ло

Као што смо спо ме ну ли на са мом по чет ку, вре ме у ко ме 
се ја вља ју пр ве иде је кре ми ра ња по смрт них оста ка, а за тим 
– нај пре сти дљи во, али не пре ста но са тен ден ци јом ра ста – и 
њи хо во прак ти ко ва ње, вре ме је ве ли ких про ме на, ко је са свим 
за слу жу ју епи тет ци ви ли за циј ског пре о кре та. Те шко је од-
го во ри ти на пи та ње, ако се оно уоп ште и по ста вља, шта је у 
том пре о кре ту би ло при мар но – тех но ло шка ре во лу ци ја или 
ду хов ни пре о бра жај, али оно што не сум њи во оп ста је као за-
кљу чак је сте чи ње ни ца да су се од та да па до да нас, па ра лел но 
и у од но су ме ђу соб не за ви сно сти, пре о бра жа ва ли и при ро да и 
кул ту ра. Ме ђу тим, као што је та ко ђе већ ви ше пу та на гла ше-
но, по смрт не прак се и ри ту а ли још ду го су оста ли „око ва ни“ 
у тра ди ци о нал не фор ме и на чи не ми шље ња. 

Оно што је отво ри ло мо гућ ност њи хо ве бу ду ће про ме не и 
нај ди рект ни је ути ца ло на при хва та ње кре ма ци је је су про ме не 
у сфе ри ре ли ги је и ре ли ги о зно сти, као и про ме не и от кри ћа 
у обла сти ме ди ци не. И у јед ној и у дру гој обла сти про ме њен 
је од нос пре ма људ ском те лу (и жи вом и мр твом). Про ме на 
уну тар ре ли ги је (хри шћан ске) би ла је по сле ди ца ви ше фак то-
ра – сна жног про све ти тељ ског ан ти кле ри ка ли зма и опа да ња 
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ути ца ја цр кве као ин сти ту ци је услед ре фор ми стич ке иде је о 
из ли шно сти по сред ни штва.94 Пра во слав не зе мље, ко је су би ле 
под ви ше ве ков ном осман ском оку па ци јом, ка рак те ри са ло је 
и ло ше ста ње у са мој цр кви, као и спе ци фи чан од нос из ме ђу 
ет но са и на ци о нал них цр ка ва, што ће ути ца ти на ра ђа ње по-
себ не вр сте на род не, че сто и фол клор не ре ли ги о зно сти, те на 
раз вој раз ли чи тих кул то ва и прак си.95

Ме ђу тим, оно што до ми ни ра “за и про тив“ ар гу мен та ци-
јом у ве зи са кре ма ци јом – и у ра до ви ма и на пи си ма пи о ни ра 
иде је, и ка сни је у на уч ној ли те ра ту ри ко ја се ти ме ба ви, је сте 
рас пра ва о ре ли гиј ским кон цеп ти ма од но са ду ше и те ла. И у 
са мој хри шћан ској те о ло ги ји кон тро верз но и не до ре че но пи та-
ње отво ри ло је про стор за нео гра ни че ни број ин тер пре та ци ја, 
ко је би смо ипак мо гли све сти на две пре ми се: 1) из ме ђу те ла и 
ду ше/ду ха по сто ји не рас ки ди во је дин ство у вре ме ну и у веч но-
сти или 2) те ло уми ре, а ду ша на ста вља свој не за ви сни жи вот 
све до но вог до ла ска Го спод њег и оп штег Вас кр се ња у но вом 
не ма те ри јал ном те лу.96 Ана Мар ку сен пи ше да је хри шћан ско 
уче ње о соп ству као пси хо со мат ском је дин ству од са мог по чет-
ка би ло ком би но ва но са хе ле ни стич ким по сма тра њем те ла као 
одво је ног и ин фе ри ор ног у од но су на ду шу. Ово ду а ли стич ко 
схва та ње је кул ми ни ра ло то ком 19. и 20. ве ка, ка да, по себ но 
у про те стант ској те о ло ги ји, до ла зи до спи ри ту а ли за ци је дог-
ме о Вас кр се њу.97 Но, без на ме ре и ком пе тен ци ја да ула зи мо у 
исто риј ске и те о ло шке ва ри јан те ових уве ре ња и рас пра ве о 

94 Tony Wal ter, Se cu la ri za tion. In: La un ga ni, Pit tu, De ath and Be re a ve ment 
Ac ross the Cul tu res. Lon don, GBR: Ro u tled ge, 1996, 166–186. 

95 Па ви ће вић, Жи ва де ла.
96 Све ти Гри го ри је из Ни се, О ства ра њу чо ве ка. У: Јо ван Ср буљ (прир.) 

Го спо де, ко је чо век? Пра во слав на ан тро по ло ги ја и тај на лич но сти. Бе о град 
2003, 8–67. An ne Mar kus sen, In ver se Cre ma tion and Or gan Do na tion Ra tes: 
Ta king anot her Lo ok and Bo dily Dis po sal and Re li gion. An na les Uni ver si ta tis 
Apu len sis Se ri es Hi sto ri ca, 2010, 343–354, 345.

97 Mar ku sen, 348; Па ви ће вић, Вре ме (без) смр ти, 203–210. 
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њи ма, ре ћи ће мо са мо јед но – оно што је за по че то са ре фор ма-
ци јом, пре ра ђе но и у кул ту ру пре ве де но про све ти тељ ством, 
и ко нач но оте ло тво ре но пост мо дер ном је сте за пра во гу би так 
ве ре у Вас кр се ње (те ла), од но сно у ко нач но обо же ње и по нов но 
сје ди ње ње ду ха и ма те ри је у веч но сти.

Овај ци ви ли за циј ски ток пред ста вља ону тан ку нит око 
ко је је пи са на и исто ри ја мо дер ног кре ми ра ња мр твих. Мо-
дер на кре ма ци ја се ја вља као ди рект на по сле ди ца сна жних 
се ку ла ри за ци о них про це са, ко ји су, ка ко то ту ма чи Т. Вол тер, 
угра ђе ни у те ме ље ју да и зма и хри шћан ства, по себ но про те-
стант ског.98 Овај по тен ци јал се ку лар но сти по себ но би ва оства-
рен про мо ви са њем иде је о ре ли ги ји као при ват ној ства ри, 
чи ме она, то ком вре ме на, гу би ути цај на сва ко днев ни жи вот.99 
Иако је до га ђај смр ти при па дао при ват ној сфе ри (ма да је исто-
вре ме но имао и зна чај не дру штве не им пли ка ци је), схва та ње 
смр ти и по греб ни ри ту ал на шли су се на уда ру се ку ла ри за ци је, 
и то нај пре у про те стант ским за јед ни ца ма. На и ме, про те стант-
ске цр кве су ре ла тив но ла ко пре пу сти ле кон тро лу над смр ћу 
се ку лар ним ауто ри те ти ма, „ве ро ват но због спе ци фич ног ве-
ро ва ња да по смрт не ак ци је жи вих не мо гу по мо ћи мр тви ма 
– ако не мо же мо ни шта да ура ди мо за ду шу, за што би смо се 
бри ну ли за те ло?“100 По вла че ње цр кве из сфе ре о ко јој је до 
та да је ди но она има ла од го во ре, до при не ло је раз во ју ин ди-
ви ду а ли стич ких при сту па по смрт ном ри ту а лу, те про ме ни 
ње го вог фо ку са. Од ми стич ног чи на чи ји је за да так био да 
обез бе ди по кој ни ку си гу ран пут у за гроб ни жи вот, по греб ни 
ри ту ал је по стао акт ве ли ча ња ње го вог зе маљ ског жи во та и 
вид уте хе ожа ло шће ним срод ни ци ма. Из гле да да је овај про цес 
де са кра ли за ци је по гре ба опет био нај до след ни ји у Ен гле ској. 

98 Wal ter, Se cu la ri za tion, 175.
99 Ако по гле да мо, на при мер, си ту а ци ју у исла му, ви де ће мо да та мо 

ре ли ги ја гу би сми сао уко ли ко ни је угра ђе на у све ин сти ту ци је дру штва.
100 Wal ter, Se cu la ri za tion, 177.
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„До ми нант на свр ха [тамошње] про те стант ске са хра не то ком 
400 го ди на би ла је од ла га ње те ла и по др шка ожа ло шће ни ма. 
По греб ни је имао ни ка кве ве зе са ду хов ном бу дућ но шћу по кој-
ни ка; од ла га ње је по че ло да гу би свој ре ли гиј ски оквир“, што 
је Цр кву Ен гле ске ли ши ло би ло ка кве док три нар не ба зе ко јом 
би се су прот ста ви ла кре ма ци ји.101 Ис тра жи ва ња Пи те ра Џа па 
по ка зу ју да ни ко од 55 ње го вих ис пи та ни ка ни је ве ро вао у вас-
кр се ње те ла, а Деј вис, очи глед но оправ да но, по ста вља пи та ње: 
да ли је не ве ро ват на бр зи на ши ре ња кре ма ци је у Бри та ни ји 
у ве зи са јед на ко бр зим опа да њем ве ре у за гроб ни жи вот?102

Осим сла бље ња ве ре у тра ди ци о нал не ре ли гиј ске дог ме, 
чи та ву епо ху је од ли ко ва ло и ши ре ње те ко ви на ин ду стриј-
ских ре во лу ци ја ко је ме ња ју гло бал ну сли ку све та и на ја вљу ју 
мо гућ ност са вла да ва ња до та да не са гле ди вих про стор них и 
вре мен ских дис тан ци. Раз вој на у ке, а по себ но от кри ћа ле ка ра, 
би о ло га и хе ми ча ра, те, по сле дич но, раз вој ме ди ци не, до но се 
мо гућ ност по бољ ша ња ква ли те та жи во та на ин ди ви ду ал ном 
пла ну. Овај дух би ва вре ме ном до дат но охра брен уво ђе њем на-
че ла при род них на у ка у све обла сти ин те лек ту ал ног ми шље ња, 
те екс пе ри мент и ра ци о на ли стич ко по и ма ње по ста ју им пе ра-
тив, тј. пред у слов ло гич ког за кљу чи ва ња. Ипак, на гла ше ни 
ра ци о на ли зам епо хе, не ста ја ње тра ди ци о нал них упо ри шта 
ин ди ви ду ал них и ко лек тив них иден ти те та, те од су ство ре ли-
гиј ске „уте хе“, до во ди до по ја вљи ва ња из ве сне „не ла год но сти 
у кул ту ри.“103 Она се ма ни фе сту је на раз не на чи не, а по нај ви ше 
ре ви та ли зо ва ним ин те ре со ва њем за ре ли гиј ске са др жа је. У 
ве ћи ни европ ских зе ма ља с кра ја 19. ве ка уоча ва се по ја ча но 
вер ско осе ћа ње, и то у тре нут ку ка да је, ка ко пи ше Жак Ди га, 

101 Jupp, Cre ma ti o nor bu rial? Con tem po rary cho i ce in city and vil la ge. In: 
Clark, Da vid (ed.), The So ci o logy of De ath: the ory, cul tu re, prac ti ce. Blac kwell 
Pu blis hers 1993, 169–197, 194. 

102 Jupp, Cre ma tion, 194; Da vi es, Cre ma tion, 6. 
103 Di ga, 169.
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„тра ди ци о нал но упра жња ва ње ве ро и спо ве сти из гле да ло од-
ба че но, по себ но у ве ли ким гра до ви ма“.104 Ме ђу тим, ова ан
ти сци јен ти стич ка и ан ти тех но ло шка ре ак ци ја“, ка ко Ди га 
опи су је ре ви та ли за ци ју ин те ре со ва ња за ре ли ги ју, из ла зи ла 
је из окви ра оно га што је има ла да по ну ди тра ди ци о нал на 
хри шћан ска дог ма. То ин те ре со ва ње ка рак те ри ше скло ност 
ка ми стич ним кон цеп ти ма ко ји тран сцен ди ра ју те ло и ап-
стра ху ју ду хов ни иден ти тет по је дин ца, до во де ћи га у ве зу са 
обо же ном при ро дом и веч ним кру же њем ма те ри је и ду ха у 
ко смо су. Пра во ли ниј ска вер ти ка ла хри шћан ске те о ло ги је ко-
ја је на гла ша ва ла је дин стве ност и не по но вљи вост лич но сти и 
мо гућ ност ње ног ко нач ног и це ло ви тог оства ре ња у веч но сти 
по бе дом над про па дљи во шћу ма те ри је, за ме ње на је иде ја ма о 
ци клич ном кре та њу исто ри је у ко јој је чо век тек обез ли че на 
че сти ца све у куп не и је ди но веч не ду хов не енер ги је.

Да нас мо же мо са мо да прет по ста ви мо ка кво осе ћа ње не-
си гур но сти и стра ха је мо гло иза зва ти очи глед но не ста ја ње 
ста рог све та. Ци ви ли за ци ја је мо ра ла де ло ва ти као да је „по-
ср ну ла“, а од ми стич но-фи ло соф ских те о ри ја и при сту па оче-
ки вао се њен пре по род. У лон до ну, Хе ле на Бла вац ка оку пља 
гру пу те о зо фа у ко јој се на ла зе и Ви ли јам Ба тлер Јејтс, Б. Ра сел 
и Ру долф Штај нер, а огран ку дру штва у Аме ри ци при дру жу ју 
се мно ги углед ни гра ђа ни, ме ђу њи ма и То мас Еди сон. Књи ге 
Хе ле не Бла вац ке пред ста вља ју син те зу раз ли чи тих еле ме на та 
по зајм ље них из раз ли чи тих ре ли ги ја и дру гих обла сти – из 
бу ди стич ке фи ло со фи је, про те стант ске те о ло ги је и са вре ме-
не пси хо ло ги је. Не што ка сни је, Ру долф Штај нер, аустриј ски 
фи ло соф, по чи ње са мо стал но да за сту па те о зоф ске од но сно 
ан тро по зоф ске иде је у Бер ли ну и у дру гим гра до ви ма не мач-
ког го вор ног под руч ја.105 Спи ри ти зам се го то во исто вре ме но 
ја вља ши ром Евро пе. У Шкот ској, Сло бод на пре зви те ри јан ска 

104 Исто, 171.
105 Исто, 170.
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цр ква у бор би про тив спи ри ти зма 1890-тих за бра њу је мо ли тве 
за умр ле, а од је ци ових по кре та до шли су и до Бал ка на, о че му 
ће би ти ви ше ре чи у ка сни јим по гла вљи ма.106 Сва ка ко, при пад-
ни ци ових дру шта ва че сто су и по кло ни ци кре ма ци о ни стич ке 
иде је. Та ко, на при мер, у Аустра ли ји иде ју екс пли цит но по др-
жа ва ју упра во раз ли чи та те о зоф ска дру штва, тем плар ски и 
спи ри ти стич ки по кре ти.107

Ва жно је има ти на уму и то да је јед но од основ них из во-
ри шта ових ино ви ра них ре ли гиј ских схва та ња би ла сво је вр сна 
„кри за у раз ми шља њу о смр ти“. Она је на ста ла као по сле ди ца 
де са кра ли за ци је ствар но сти, од но сно сма њи ва ња зна ча ја и 
ефе ка та кул та на сва ко днев ни жи вот. Смрт, ко ја је до та да би-
ла са став ни део жи во та и као та ква се на ла зи ла у свим по ра
ма кул ту ре, у овом вре ме ну упо ред ног и ме ђу соб но за ви сног 
опа да ња ве ре у вас кр се ње и раз во ја при род них на у ка, и са ма 
по ста је при род ни мно го ви ше не го кул тур ни фе но мен. Оча ја ње 
и ни хи ли зам, ко је не ки ауто ри при ме ћу ју као на лич је ове епо хе 
про спе ри те та и ре де фи ни са ња смр ти, ја вља ју се „у оној ме ри у 
ко јој је чо век од ба ци вао им пе ра ти ве кул ту ре и одво јио их од 
сво јих ан тро по ло шких зах те ва за бе смрт но шћу“.108

Раз ми шља ња о смр ти би ла су об ли ко ва на и раз во јем ме-
ди ци не, а по себ но раз во јем ана то ми је. По то ња је би ла за сно-
ва на на бор би ле ка ра и ана то ма за пра во на упо тре бу мр твих 
те ла у ме ди цин ске свр хе и под ра зу ме ва ла је, „вр сту нео п ход не 
не ху ма но сти“, ка ко је то де фи ни сао по зна ти шкот ски ана-
том 18. ве ка Ви ли јам Хан тер. Потребa ана том ских ин сти ту-
та и ме ди цин ских шко ла за ле ше ви ма би ла је у пр во вре ме 
под зна ком сна жног дру штве ног про ти вље ња и осу де, јер 

106 Jupp, In ver ness, 267; Ра дић, Рaдмила, На род на ве ро ва ња, ре ли ги ја и 
спи ри ти и зам у срп ском дру штву 19. и у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. Бе о град, 
ИНИС, 2009.

107 Encyclo pe dia, 67.
108 Mo ren, 88.
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је та ква вр ста по смрт ног са ка ће ња до жи вља ва на као скр-
на вље ње те ла109, а ти ме и лич но сти по кој ни ка. У све тло сти 
овог про ти вље ња ди сек ци ја ма, за ни мљи во је спо ме ну ти да 
су се у не ким зе мља ма оне оба вља ле јав но, па чак и у скло пу 
кар не ва ла, ка кав је био слу чај у Бо ло њи.110 Ева Арен пи ше да 
су у Швед ској јав не ди сек ци је би ле ма ње те а трал не, али су у 
ана том ским и па то ло шким му зе ји ма би ла из ло же на се ци ра на 
те ла или њи хо ви де ло ви мо де ли ра ни у вос ку. Кра јем 19. ве ка 
ја вља ју се и пр ва пра ва мр тва те ла као му зеј ски екс по на ти – 
еги пат ске му ми је, фе ту си у фор ма ли ну, сто мак ал ко хо ли ча ра 
или осу ше на ко жа африч ког до мо ро ца.111 Сва ка ко, мо гу ће је 
да је ова спек та ку ла ри за ци ја мр твог те ла би ла за пра во је ди-
ни на чин да ње го во рас пар ча ва ње у ана том ске свр хе до би је 
дру штве ни бла го со лов. По ја вљи ва њем уну тар кар не вал ског, 
да кле сва ко дне ви ци ин верз ног вре ме на и про сто ра, ана том-
ска прак са по сте пе но по ста је ру ти на ме ди цин ског по зи ва. У 
Швед ској је, кра љев ским ука зом из 1747. го ди не, одо бре но да 
се те ла кри ми на ла ца ко ји су осу ђе ни на смрт ну ка зну, као и 
те ла са мо у би ца и де це ро ђе не ван брач но, мо гу ко ри сти ти у 
на ста ви ме ди ци не на уни вер зи те ти ма у Уп са ли, лун ду, Тур ку 
и Шток хол му. То је и ина че би ла ка те го ри ја осо ба ко ји ма је 
био ус кра ћен хри шћан ски по греб. Не што ка сни је, по ро ди-
ца ма ових по кој ни ка је омо гу ће но да зах те ва ју „нор мал ну“ 
са хра ну на кон упо тре бе те ла по кој ни ка, чак иако ни су би ли 
у мо гућ но сти да је пла те.112 

Од вре ме на у ко ме се ди сек ци ја сма тра ла по смрт ном ка-
зном до са вре ме ног пе ри о да, ка да аутоп си ја по ста је го то во 
оба ве зни део по смрт ног ри ту а ла, сво је вр сни мо дер ни об ред 
пре ла за, ко јим се омо гу ћа ва жи ви ма да ство ре ред и зна че ње 

109 Ahren, 11, 17.
110 Исто, 12.
111 Исто, 14.
112 Исто, 21.



Александра Павићевић, Пламена тела

50

на кон смр ти бли ске осо бе,113 зна чај но су про ме ње на кул тур на 
и сим бо лич ка зна че ња мр твог те ла. Без об зи ра на по чет не от-
по ре дру штва, мр тво те ло је по ла ко али си у гр но по ти ски ва но 
на мар ги не дру штве но сти. Оно по ста је не по жељ но и оку же но 
за да хом смр ти. Ре то ри ка опи си ва ња ле ша све је ви ше по чи ва-
ла на ме та фо ра ма ко ји ма су до та да шње ре ли гиј ске и ми стич-
не опа сно сти пре во ђе не у хи ги јен ске и са ни тар не. Пут ко јим 
су ана то ми ушли у те ло по кој ни ка био је ута бан раз во јем 
бак те ри о ло ги је.114 леш је по стао по тен ци јал ни из вор за ра зе, 
би ло због мо гу ћег ши ре ња бо ле сти од ко је је по кој ник умро, 
би ло по сред ним де ло ва њем на око ли ну услед ду гог пе ри о да 
рас па да ња у зе мљи. На уч но оправ да ни страх од за ра зе по-
ка зао се као до во љан раз лог за на пу шта ње ве ков ног си сте ма 
та буа по ве за них са до ди ри ва њем и уоп ште тре ти ра њем мр-
твог те ла, при ка зу ју ћи га као вр сту „от па да“ ко ја ви ше не ма 
ве зе са „бив шим вла сни ком“. У ве ћи ни европ ских зе ма ља 
већ је по ло ви ном 20. ве ка био са свим ре дак слу чај, углав ном 
у се о ским сре ди на ма, да се по кој ник ис пра ћа из ку ће. Он се 
из бол ни це, у ко јој га смрт за тек не, пре во зи у мр твач ни цу, у 
ко јој че ка са хра ну. По сло ве око по кој ни ка, ку па ње, обла че ње, 
улеп ша ва ње та мо где је то оби чај, оба вља ју про фе си о нал не 
слу жбе.

У ери хи ги јен ских ре фор ми, од кра ја 19. ве ка, по сто ја ле су 
и мно го број не ини ци ја ти ве да се гро бља из ме сте из гра до ва. 
Мно га град ска гро бља су за тво ре на за но ва са хра њи ва ња, а 
де фи ни тив но се пре ста ло са са хра њи ва њем у цр ква ма и цр-
кве ним пор та ма. Ово се, ме ђу тим, ка ко то пи ше Мек Ма нерс, 
по кло пи ло са раз во јем по себ не по ро дич не емо тив но сти ко ја 

113 Исто, 48.
114 Ален Кор бен, Ку ли се. У: Фи лип Ари јес и Жорж Ди би (прир.), Исто

ри ја при ват ног жи во та.Од Фран цу ске ре во лу ци је до Пр вог свет ског ра та. 
Бе о град, Clio, 335–495, 485.
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је зах те ва ла че шће по се те гро бљу као из раз се ћа ња.115 Спој 
ових раз ли чи тих тен ден ци ја мо гао је по го до ва ти при хва та њу 
кре ма ци је, јер је она олак ша ва ла са хра њи ва ње по смрт них 
оста та ка бли зу ме ста ста но ва ња по ро ди це. 

И дру ге обла сти људ ског ми шље ња и ства ра ла штва од сли-
ка ва ле су ове од ли ке епо хе. У пре о вла ђу ју ћој фи ло соф ској тра-
ди ци ји на сле ђе ној од Де кар та, те ло је до жи вља ва но као дру го у 
од но су на дух, а иде а ли стич ка тра ди ци ја по сле Кан та пот пу но 
пре не бре га ва људ ско те ло.116 „Хе ге ло ва фи ло со фи ја уво ди уз-
бу дљи во су о ча ва ње са смр ћу [...] он на сто ји да смрт укло пи 
у оно што се умом мо же пој ми ти, да је схва ти као функ ци ју, 
по тре бу и ну жност [али истовремено] не ги ра по је ди нач ност 
смр ти би ћа“.117 С дру ге стра не, док фи ло со фи ја тран сцен ди ра 
смрт и пре зи ре те ло, умет ност по чи ње да га ве ли ча, али не као 
до та да. Уме сто му шког, хе рој ског, атлет ског и на да све „јав ног 
те ла“, сли кар ска фа сци на ци ја окре ће се ка при ка зи ва њу жен-
ског те ла, ко је се, по пра ви лу, на ла зи у не кој ин тим ној си ту а-
ци ји (у ку па ти лу, у кре ве ту, при оба вља њу то а ле те).118 Слич но 
ана то ми ма, и сли ка ри за пра во ру ше тра ди ци о нал не за бра не 
ко је се ти чу те ла и те ле сно сти. Као што је раз вој ана то ми је 
мо гао би ти по сре дан узроч ник ма ни ја кал ног фо рен зи чар ског 
при ка зи ва ња мр твих те ла, та ко је и по ја ва жен ског ак та у 19. 
ве ку отво ри ла вра та та да не слу ће ним раз ме ра ма упо тре бе 
жен ског те ла у јав ном про сто ру, ко јим ће би ти обе ле жен крај 
дру гог ми ле ни ју ма. И у књи жев но сти се већ од 18 ве ка, по ја-
вљу је, ка ко пи ше Пи тер Брукс, „по за ма шна ко лек ци ја ерот ске 
ли те ра ту ре“, ко ја се ба ви упра во оним што је би ло при кри ве но 

115 Mc Man ners, 119.
116 Pi ter Bruks, Te lo i pri po ve da nje. Ča so pis za knji žev nost, kul tu ru i dru

štve na pi ta nja. 247–267, 263; http://www.b92.net/ca so pis_rec/57.3/pdf/04.pdf 
Mo ren, 75.

117 Mo ren, 75.
118 Bruks, 259.
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и др жа но у тај но сти, али се уз др жа ва од опи са го ло ти ње да ле-
ко ви ше не го што то чи ни сли кар ство.119 Већ у 19. ве ку, ро ман 
и по е зи ја би ва ју оп сед ну ти фи зич ком љу ба вљу, пу те но шћу и 
стра шћу, што ће мо по ка за ти и на при ме ру срп ске књи жев но-
сти у на ред ном по гла вљу.

Крај ве ка ка рак те ри ше и екс пан зи ја гим на сти ке и иде ја 
„по бољ ша ња“ те ла, ко ја нај пре за хва та елит не дру штве не сло-
је ве, али се ла га но ши ри у све гру пе. Упо ре до са овим, раз ви ја 
се и пси хо ло ги ја, ко ја, ба рем у по чет ку, по др жа ва иде ју о те лу 
као ме сту при ро де и „на го на“, ко је тре ба укро ти ти сна гом во-
ље и ду ха.120

Чи тав овај про цес био је ве ли ки и зна ча јан ко рак у (ко-
нач ном) це па њу це ли не људ ске лич но сти. Из ње се из два ја ју 
ис кљу чи во фи зич ко те ло и ис кљу чи во не ма те ри јал ни дух. У 
овом кон тек сту, кре ма ци ја по ста је са свим при хва тљи ва иде ја, 
јер, ка да фи зич ко те ло за ка же, а то ће се не ми нов но де си ти, 
оста је дух ко ји не пред ста вља ни ка кву пре пре ку да се ње го во 
до та да шње ста ни ште пот пу но уни шти. 

119 Исто, 261.
120 Исто, 263.
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iii. Пламен СтиЖе у СРби Ју

Исто вре ме но док се у за пад ној Евро пи ства ра ју пред у-
сло ви за фор ми ра ње мо дер них се ку лар них др жа ва, на ње ном 
ју го и сто ку срп ски на род жи ви на те ри то ри ји две ве ли ке им пе-
ри је ко је су, сва ка на свој на чин, од ре ди ле ње го ву на ци о нал ну 
и кул тур ну исто ри ју. 

Иако је још за ду го би ла да ле ко од ужи ва ња пло до ва тех-
но ло шких до стиг ну ћа, у Ср би ју, та да под вла шћу Осман ског 
цар ства, им пул си кул тур них про ме на сти за ли су пре ко пред-
став ни ка ин те лек ту ал не ели те вој во ђан ских Ср ба. Исто вре ме-
но, ути ца ји по ли тич ких по кре та, и са јед не и са дру ге стра не 
Са ве, би ва ју пре то че ни у бор бу за на ци о нал но осло бо ђе ње. 
Јо ван Де ре тић овај пе ри од опи су је као вре ме кул тур не ре во лу
ци је, ко ја је из ве де на из ме ђу две ју дру штве но-по ли тич ких – на 
та ла су Фран цу ске ре во лу ци је, пре ко Ка ра ђор ђе вог устан ка, до 
„про ле ћа на ро да“ 1848. го ди не.121 

Дух про све ти тељ ских иде ја до но си, с јед не стра не, им-
пе ра ти ве ре во лу ци о нар ног про гра ма исто риј ског раз во ја, а 
са дру ге, де кла ра тив ни уни вер за ли зам ко ји је под ра зу ме вао 
пре и спи ти ва ње тра ди ци о нал них дру штве них ин сти ту ци ја, 
а по себ но оних у ве зи са по ло жа јем и уло гом хри шћан ских и 
цр кве них тра ди ци ја122. Нај зна чај ни ја про ме на ко ја обе ле жа ва 
ово раз до бље и ко ја се по себ но од ра жа ва на про цес на ста ја ња 
на ци о нал не др жа ве у 19. ве ку је сте упра во про ме на од но са 

121 Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти. Бе о град, Но лит, 
1983, 251.

122 Алек сан дар Пе тро вић, Ана ло ги ја и ен тро пи ја. Фи ло зо фи ја при
ро де и хар мо ни је Ла зе Ко сти ћа и Ко сте Сто ја но ви ћа. Но ви Сад, Ма ти ца 
срп ска, 2005, 45.
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из ме ђу Срп ске пра во слав не цр кве и др жа ве, као и про ме на 
са др жа ја ре ли гиј ских схва та ња и осе ћа ња ко је су би ле под-
стак ну те сна жним ан ти кле ри ка ли змом во де ћих лич но сти и 
по ли тич ких гру па ци ја то га вре ме на. Ме ђу тим, но ве кул тур не 
па ра диг ме ре флек ту ју се у го то во свим обла сти ма жи во та – у 
по ли ти ци, ре ли ги ји, умет но сти, сва ко дне ви ци... по ја вљу је се 
са свим но ва ка те го ри ја дру штве но сти ко ја стрикт но одва ја 
при ват ну од јав не сфе ре, а до ла зи и до раз во ја но вих здрав-
стве них на зо ра и уста но ва ко ји ди рект но ути чу на про ме ну 
од но са пре ма уми ра њу и смр ти. Но си о ци и пр ви „кон зу мен ти“ 
тран сфор ма ци ја сва ка ко су ста нов ни ци гра до ва и ва ро ши ца, 
док се о ски на чин жи во та оста је го то во не про ме њен до дру ге 
по ло ви не 20. ве ка, до ду ше са об ла сним спе ци фич но сти ма ко-
је су че сто би ле у ве зи са ме ром жи ла во сти тра ди ци о нал них 
дру штве них обра за ца.

Ипак, док су за пад но е вроп ске зе мље, уз по моћ свог ко-
ло ни јал ног бо гат ства и не пре ки ну тог исто риј ског ис ку ства 
др жа во твор но сти, ре ла тив но ла ко ле чи ле ра не на ста ле у про-
це су се ку ла ри за ци је, Ср би ја је до да на шњих да на оста ла за ро-
бље на из ме ђу при вид но по де ље них ствар но сти – тра ди ци је и 
мо дер но сти, еп ских на ра ти ва и ра ци о на ли стич ки схва ће ног 
исто риј ског вре ме на, из ме ђу про те стант ске ети ке про па ги ра-
не про све ти тељ ством и пра во слав не ес ха то ло ги је угра ђе не у 
ко лек тив но на ци о нал но би ће. Осим ово га, услед исто риј ског 
дис кон ти ну и те та, мо дер на срп ска др жа ва гра ђе на је на те ме-
љи ма сред њо ве ков не, али и по мо де лу мо дер них на ци о нал них 
др жа ва, док су ње не кул тур не те ко ви не би ле за сно ва не на чи-
та вом ни зу ра зно род них иде ја, ко је су про ис ти ца ле из по тре бе 
за очу ва њем и ис ти ца њем на ци о нал не по себ но сти, али и за 
при па да њем ши рем сло вен ском и европ ском кон тек сту.

О по год но сти ма кре ми ра ња по смрт них оста та ка срп-
ско ста нов ни штво у Мо нар хи ји мо гло је, ве ро ват но по пр ви 
пут, би ти ин фор ми са но осам де се тих го ди на 18. ве ка пре ко 
спи са Фран ца Ште фа на Ен ге ла, чи нов ни ка Сла вон ске рат не 
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кан це ла ри је.123 На и ме, др жав не вла сти су на сто ја ле да ис ко-
ре не штет не оби ча је ино вер них, а ме ђу тим оби ча ји ма нај-
ве ћи кул ту ро ло шки, али и хи ги јен ски про блем, из гле да су 
пред ста вља ли по смрт ни ри ту а ли. За то, при ли ком ви зи та ци је 
Оси је ка, Ен гел бе ле жи да се „не у ни ја ти но се на гро бље у отво-
ре ним мр твач ким сан ду ци ма, без раз ли ке и об зи ра на бо лест, 
а ро ђа ци на нај ве ће ужа са ва ње при сут них це ли ва ју мр тва це 
за шта цр кве не пе сме да ју еле мен те. На ши пре ци спа љи ва ли 
су ле ше ве и пре тва ра ли их у пе пео, јер су би ли уве ре ни да су 
ис па ре ња ових те ла отров на за жи ва би ћа“.124 

Са ан тро по ло шког ста но ви шта, овај исто риј ски по да-
так де лу је по себ но за ни мљи во. Он, на и ме, по твр ђу је јед ну од 
основ них те за ове књи ге, као и та на то ло ги је уоп ште, а то је 
да ра ди кал не ин тер вен ци је у кул ту ри по се жу за нај ду бљим 
сло је ви ма иден ти те та по је дин ца и за јед ни це. Оне се од ви ја-
ју на са мом из во ри шту кул та, па не чу ди сто га што про цес 
на ста ја ња др жа ва, ра ђа ња и по твр ђи ва ња иде о ло ги ја и учвр-
шћи ва ња гру па го то во увек под ра зу ме ва ма ни пу ла ци ју смр-
ћу. Па ра лел но са ства ра њем мо дер не Фран цу ске, кре и ран је 
и та мо шњи на ци о нал ни Пан те он, а ри ту а ли ма пре но ше ња и 
са хра на мр твих те ла на род них и на ци о нал них хе ро ја обе ле-
же на је чи та ва људ ска исто ри ја, као и исто ри ја мо дер не срп ске 
др жа ве, о че му ће мо го во ри ти не што ка сни је.125

Ипак, од вре ме на овог за пи са, па до ја вља ња пи о нир ских 
иде ја кре ма ци о ни стич ког по кре та у Ср би ји, про шао је чи тав 
век, то ком ко га се из де ша ва ло мно го то га што је, ма ње или 

123 Ми ро слав Ти мо ти је вић, Ра ђа ње мо дер не при ват но сти. При ват
ни жи вот Ср ба у хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка. 
Бе о град, Clio, 2006, 261. 

124 Исто.
125 Mo na Ozo uf; Alek san dra Pa vi će vić, Wel co ming Ho me the Dead: Ex hu-

ma ti on and Re bu rial of Fa mo us De ce a sed in Ser bia. In: Ma ri us Ro tar, Adri a na 
Te o do re scu (eds.) Dying and De ath in 18th – 21st Cen tury Euro pe. Cam brid ge 
Scho lars Pu blis hing, 2011, 160–182. 
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ви ше по сред но, омо гу ћи ло да се на са мом кра ју 19. ве ка отво-
ре но и ан га жо ва но про го во ри о по тре би за уво ђе њем кре ма-
ци је као ал тер на ти ве кла сич ном по гре бу.

Све тлост ра зу ма и  
ро ман ти чар ска но стал ги ја

Ди рект ни узро ци про ме на у срп ском дру штву то ком 18. 
и 19. ве ка би ли су нај ма ње дво стру ки: с јед не стра не, то су би-
ле нај пре др жав не и за кон ске ре фор ме, а за тим и устан ци за 
на ци о нал но осло бо ђе ње, а са дру ге, то је би ло де ло ва ње по је-
ди на ца ко ји су, по не се ни про све ти тељ ским иде ја ма, на сто ја ли 
да из гра де но во, на ра ци о на ли стич ким осно ва ма за сно ва но 
дру штво.

Пр ви ме ђу њи ма ве ро ват но је био Га врил Сте фа но вић Вен-
цло вић, сен тан дреј ски је ро мо нах, пи сар, пре во ди лац и илу-
ми на тор, ко ји је остао за пам ћен по сво јим бе се да ма у ко ји ма 
је иза шао из до та да шњих ре то рич ких кли шеа спу стив ши се у 
кон крет но и чул но и ба ве ћи се пи та њи ма из жи во та обич них 
љу ди, еко ном ске не јед на ко сти, не рав но прав но сти же на, мањ-
ка во сти па три јар хал не ор га ни за ци је и сл.126 Вен цло вић је, при-
ли ком пре во да цр кве но сло вен ских бе се да на на род ни је зик у 
ори ги нал ни текст до да вао ма ње или ве ће од лом ке свог тек ста, 
што је у ње го во вре ме би ло не за ми сли во, по себ но у по гле ду 
стро гог пре пи си вач ког ка но на. У до да тим де ло ви ма, он је, с 
јед не стра не по ја шња вао на ро ду ком пли ко ва ну бо го слов ску 
тер ми но ло ги ју, зна чај по је ди них пра зни ка и све ти те ља, док су, 
са дру ге стра не, ти де ло ви пред ста вља ли и кри ти ку дру штва 
у ко ме је Вен цло вић жи вео.127

126 Ј. Де ре тић, 171. 
127 Ми ле са Сте фа но вић-Ба но вић, Бе се де, сло ва и по у ке на Бла го ве

сти у пре во ду и пре ра ди Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа. Док тор ска 
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Жи вот срп ског ста нов ни штва у Мо нар хи ји био је под ути-
ца јем сна жних ре фор ми то ком вла да ви не Ма ри је Те ре зи је, као 
и ње ног си на, про све ће ног ап со лу ти сте Јо зе фа II. Ре фор ме су 
се од но си ле на нај о се тљи ви је ин сти ту ци је на род ног жи во та, 
као и на уло гу и мо гућ но сти пра во слав не цр кве да у ње му уче-
ству је. У том пе ри о ду су цр кве не шко ле за ме ње не гра ђан ским, 
не ки ма на сти ри су за тво ре ни, ра ди ло се на сма ње њу бро ја 
цр кве них пра зни ка пра во слав ног ста нов ни штва, а у Бе чу је 
отво ре на по себ на штам па ри ја за ли те ра ту ру на срп ском је зи-
ку, ко ја је про ла зи ла др жав ну цен зу ру.128 Исто вре ме но, вр ше ни 
су сна жни при ти сци за пре ла зак на уни ју, вер ни ци – обич ни 
љу ди, али и цр кве ни клер – че сто су вре ђа ни и про го ње ни, 
а све ште ни ци ма је би ло за бра ње но да про по ве да ју про тив 
уни ја ће ња.129 По себ но огор че ње иза зва ли су Пр ви и Дру ги 
ре гу ла мент, до ку мен ти ко ји ма је тре ба ло огра ни чи ти при ви-
ле ги је срп ског ста нов ни штва до би је не од ца ра ле о пол да I, ко је 
су под ра зу ме ва ле од ре ђе ну ко ли чи ну ауто но ми је и пра ва на 
са мо свој ност. До ку мен ти, до не ти 1770. и 1777. го ди не има ли 
су за глав ни циљ да оси гу ра ју кон тро лу др жа ве над де ло ва њем 
Срп ске пра во слав не цр кве, али и да тран сфор ми шу тра ди ци-
о нал не обра сце ми шље ња и по на ша ња срп ског ста нов ни штва. 
На уда ру се на шло пра зно ва ње срп ских све ти те ља, из вр ше на 
је и де ру си фи ка ци ја срп ског ка лен да ра, а ме ђу нај дра стич-
ни јим за кон ским за хва ти ма био је онај ко ји се од но сио на 
по греб не оби ча је.130 Би ло је за бра ње но са хра њи ва ње умр лих 

те за од бра ње на на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 6. ма ја 2016, 18–20, 
23–234. 

128 Ј. Де ре тић, 187.
129 Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве II, Од по

чет ка 19. ве ка до кра ја Дру гог свет ског ра та, Бе о град, Бигз, 1991, 43.
130 Ђ. Сли јеп че вић, 54, 59; Ja smin Mi lić, Ivan Bal ta, Prav ni po lo žaj ver skih 

za jed ni ca na da na šnjem hr vat skom pro sto ru, u Hab zbur škoj, od no sno u Austro-
u gar skoj mo nar hi ji. http://www.ce ir.co.rs/ima ges/sto ri es/rit_06/rit_6_hab sburg.
pdf . При сту пље но 15. ју ла 2016. го ди не.
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у цр кве ној пор ти и око са ме цр кве, до но ше ње умр лих у цр кву 
и њи хо во но ше ње у отво ре ним сан ду ци ма.131 Цир ку ла ром од 
17. ју ла 1776. го ди не ука за но је на штет ност оби ча ја од ла га ња 
са хра не и по не ко ли ко да на, то ком ко јих су по кој ни ци др жа-
ни у ку ћа ма, као и на нео п ход ност уре ђи ва ња гро ба ља, ко ја 
су, по све му су де ћи, би ла у ло шем ста њу. По ред по тре бе за 
кул тур ним про све ћи ва њем, ове од ред бе би ле су и од го вор на 
та да че сте епи де ми је ку ге, чи јем ши ре њу су на род ни оби ча ји 
у ве зи са са хра њи ва њем мо гли до при не ти.132 Ме ђу тим, за бра-
не, као и оп шти при ти сак, би ли су по вод за из би ја ње не ре да, 
по себ но у Но вом Са ду и у Вр шцу. На кон то га, од ред бе су по-
ву че не, али се уни ја ће ње на ста ви ло, са мо дру гим ме то да ма. 
Та ко Сли јеп че вић пи ше да су се на Те ми швар ском са бо ру 1790. 
го ди не пред став ни ци по је ди них епар хи ја жа ли ли на на сил но 
уни ја ће ње, а из нет је и дра сти чан при мер да су у јед ној епар-
хи ји пра во слав ни би ли при ну ђе ни да те ла сво јих по кој ни ка 
са хра њу ју ван уста но вље них гро ба ља.133 

Слич но је би ло и ју жно од Са ве, где су на сна зи би ла по-
себ на пра ви ла (ри ту ал ног) по на ша ња за пра во слав но ста нов-
ни штво. На и ме, сам чин са хра не ов де је мо рао би ти што ма ње 
упа дљив, по греб на по вор ка ни је сме ла да се кре ће глав ним 
ули ца ма и по ред џа ми ја, ни ти да има ис так нут крст. Срп ска 
гро бља ни су сме ла да бу ду у бли зи ни му сли ман ских, а сва ка ко 
су мо ра ла би ти огра ђе на да би се кр сто ли ка обе леж ја скло ни ла 
од по гле да про ла зни ка.134

131 Ђ. Сли јеп че вић, 61.
132 Го ран Ва син, Сне жа на Бо жа нић, Мил ца Ки сић Бо жић, Не а де кват-

но са хра њи ва ње као ва жан фак тор у епи де ми ја ма ку ге код Ср ба у Хаб-
збур шкој мо нар хи ји кра јем 18. ве ка – исто риј ска ана ли за. Срп ски ар хив за 
це ло куп но ле кар ство, 2014, нов–дец. 142 (11–12), 764–767, 765.

133 Ђ. Сли јеп че вић, 125.
134 Алек сан дар Фо тић, Из ме ђу за ко на и ње го ве при ме не. У: Алек сан-

дар Фо тић (прир.), При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит мо дер ног 
до ба. Бе о град, Clio, 2005, 27–72, 51, 52.



Пламен стиже у Србију

59

Ипак, ове за бра не су се пре вас ход но од но си ле на ва ро ши и 
гра до ве. У се ли ма је, као што смо спо ме ну ли, оби чај ни жи вот 
остао при лич но кон зер ви ран, а по себ но онај ко ји се од но сио 
на по смрт ни ри ту ал. Још се Сте фан Гер лах, не мач ки еван ге ли-
стич ки те о лог и па стор, ужа са вао при зо ра на са хра ни жр та ва 
не вре ме на ко је је по го ди ло Гроц ку 1578. го ди не.135 Чу па ње ко се, 
гре ба ње ли ца, би је ње у пр са и гла сно ту же ње од ко га се „ди же 
ко са на гла ви“ би ли су из гле да не спо ји ви са про те стант ским 
сен ти мен том. Ова кви оби ча ји су се, ме ђу тим, без об зи ра на те-
ко ви не мо дер не ци ви ли за ци је одр жа ли ме ђу бал кан ским на ро-
ди ма го то во до на ших да на.136 За ни мљи во је спо ме ну ти и то да 
је са хра на ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа, ко ји се за ла гао за 
по што ва ње оних за ко на Мо нар хи је чи ји је циљ био спре ча ва ње 
ши ре ња раз ли чи тих епи де ми ја, од ла га на чи та ве две не де ље. 
На и ме, Не на до вић је умро 15/26 ав гу ста 1768, а са хра њен тек 
11. сеп тем бра. То ком ове две сед ми це ње го во те ло је ле жа ло 
у цр кви да би на род мо гао да се опро сти од свог по гла ва ра.137

Оби чај ни жи вот срп ског ста нов ни штва, ме ђу тим, че сто 
ни је имао мно го до ди ра са пра во слав ним схва та њи ма и цр-
кве ном ор га ни за ци јом. По зна то је и у на уч ној ли те ра ту ри већ 
мно го пу та ис так ну то да је Цр ква има ла ве ћи зна чај у сфе ри 
ко лек тив не на ци о нал не иден ти фи ка ци је и јав не пре зен та ци је, 
не го у сфе ри сва ко дне ви це и лич не и ин ди ви ду ал не по бо жно-
сти.138 По то ња се че сто сво ди ла на ма гиј ске об ре де, вра ча ња 

135 Со ња Пе тро вић, „Ра ди сво га раз го во ра“ и „Да дру ги слу ша ју“. У: 
Алек сан дар Фо тић (прир.), При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит 
мо дер ног до ба. Бе о град, Clio, 2005, 302–336, 333.

136 Па ви ће вић, Вре ме (без) смр ти, 40.
137 Го ран Ва син и оста ли, 765.
138 Алек сан дра Па ви ће вић, Иви ца То до ро вић, Ре ли ги ја, иден ти тет 

и кул тур не про ме не. Срп ско дру штво на по чет ку тре ћег ми ле ни ју ма. У: 
Алек сан дра Па ви ће вић (ур.), Ре ли ги ја, ре ли ги о зност и са вре ме на кул ту ра. 
Од ми стич ног до ира ци о нал ног и vi ce ver sa. Збор ник ра до ва Ет но граф ског 
ин сти ту та СА НУ (ЗбЕИ) 30, 39–56. 
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и ба ја ња, што ће се ка сни је ис по ста ви ти као до бра под ло га 
за ја вља ње и ши ре ње раз ли чи тих ал те ран тив них ре ли гиј-
ских кул то ва и иде ја ко је на ста ју као од го вор на ра ци о на ли-
зам епо хе и сма њи ва ње уло ге цр кве них тра ди ци ја у жи во ту 
љу ди. Ово ме је сва ка ко до при не ло и ло ше ста ње уну тар са ме 
Цр кве – ма ло број ност и че сто сла ба обра зо ва ност све ште ни-
ка, њи хо ва скло ност ка ма те ри јал ном бо га ће њу, а то ком дру ге 
по ло ви не 19. ве ка и ка по ли тич ком ан га жо ва њу, при ста ја ње 
ви со ког цр кве ног кле ра у Мо нар хи ји на не ке уступ ке пре ма 
вла сти ма ра ди очу ва ња соп стве них при ви ле ги ја...139 – све су 
ово би ли еле мен ти ко ји су, на та су опре де ље ња ко лек тив ног 
иден ти те та, до да ва ли те жи ну ан ти кле ри кал ним и ан ти цр-
кве ним стре мље њи ма епо хе и ње них ис так ну тих по је ди на ца. 

Ме ђу њи ма су сва ка ко би ли и До си теј Об ра до вић и Вук 
Ка ра џић, ко ји су па ра диг ма тич но, ма да сва ки на свој на чин, 
по ста ли сим бо ли срп ске кул тур не ре во лу ци је. 

До си теј – од бе гли мо нах ко ји је остао за пам ћен по свом 
про све ти тељ ском ра ду и Вук – опи сме ње но се ља че ко је, по не-
се но хер де ров ским иде ја ма на ци о нал ног ро ман ти зма, по ста је 
пр ви срп ски фол кло ри ста и ре фор ма тор је зи ка.

И До си теј и Вук су би ли ода ни оте че ству и срп ско ме ро ду, 
али су за ње га же ле ли ве ће и бо ље пар че европ ског кул тур ног 
иден ти те та од оно га ко је му је при па ло на осно ву ге о по ли тич-
ког по ло жа ја и уло ге. До си теј се бо рио за из ба вље ње из за о ста-
ло сти, оли че не у на род ним оби ча ји ма, су је вер ју, али, ка ко је 
он то ви део, и у на зад но сти на ци о нал них ин сти ту ци ја. Та ко 
су се на ди рект ном уда ру ње го ве кри ти ке на шли Срп ска пра-
во слав на цр ква и ње но све штен ство, а сам До си теј је по стао 
сим бол ан ти кле ри кал них стре мље ња ко ја су од ли ко ва ла срп-
ску ин те лек ту ал ну ели ту то ком чи та вог 19. ве ка.140 Из гле да, ме-
ђу тим, да је и сам До си теј про шао бу ран пут лич ног ду хов ног 

139 Сли јеп че вић, 124.
140 Р. Ра дић, 71, 101.
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и ин те лек ту ал ног раз во ја, што по твр ђу је чи ње ни ца да је, још 
као мла дић, иза брао мо на шки по стриг и да су ње го ва пр ва де-
ла би ла у ду ху те о ло шке, грч ко-сло вен ске цр кве не тра ди ци је. 
Ка ко пи ше Де ре тић, „до шав ши у до дир са за па дом, До си теј је 
осе тио да све што је на у чио мо ра ба ци ти у по нор и за по че ти 
пре о бли ко ва ње се бе и свог на ро да“.141 Због то га, дру ги пе ри од 
ње го вог ства ра ла штва ка рак те ри ше окре ну тост ан тич ким и 
за пад но е вроп ским из во ри ма, фи ло со фи ји и кри тич ком ми-
шље њу.142 Ипак, на су прот ра ци о на ли стич ко-про све ти тељ ској 
про па ган ди ко ју је спро во дио, у ње го вом де лу су при сут не и 
од ли ке ро ман ти чар ског сен ти мен та ли зма, из ра же ног у иде а-
ли за ци ји на ро да и кул ту при ро де – те ме ко је ће ка сни је по себ-
но раз ви ти пе сни ци срп ског ро ман ти зма – Бран ко Ра ди че вић, 
Змај и Јак шић. Из До си те је вих кри ти ка упо тре бе ико на, мо-
шти ју, све тих тај ни и све штен ства, не дво сми сле но је зра чио 
дух про те стант ског хри шћан ства и дру штве не ети ке. Ње го ва 
лич на ре ли ги о зност би ла је де и стич ка, што је, по ми шље њу 
Сли јеп че ви ћа, од ате и зма би ло уда ље но „тек не ко ли ко ко ра ка 
ко је су на пра ви ли пра у ну ци“.143 Ипак, фа сци нант но је да До-
си теј Об ра до вић ни ка да ни је при стао да бу де раш чи њен, ни ти 
да се вра ти свом све тов ном име ну (Ди ми три је). Са хра њен је 
по об ре ду за мо на хе, 1811. го ди не, у пор ти Са бор не цр кве у Бе-
о гра ду. Го то во де вет де це ни ја ка сни је, 1897. го ди не, при ли ком 
про сла ве ор га ни зо ва не по во дом до но ше ња по смрт них оста-
та ка Ву ка Ка ра џи ћа из Бе ча за Бе о град, ње гов гроб је ушао у 
фо кус це ре мо ни је чи ји је циљ био про сла вља ње хе ро ја на ци је, 
али му је овом при ли ком при па ла са мо ус пут на па жња. Глав-
ни на ци о нал ни хе рој то га да на и тог пе ри о да ра ђа ња мо дер не 
срп ске др жа ве био је Вук Сте фа но вић Ка ра џић.144 

141 Ј. Де ре тић, 187.
142 Исто, 199.
143 Сли јеп че вић, 79.
144 Па ви ће вић, Жи ва де ла, 12.
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Док је До си теј био кри ти чар на род них оби ча ја и оп ште 
за о ста ло сти ста нов ни штва Ср би је, Вук је же лео и ус пео да 
срп ски на род пред ста ви у нај бо љем мо гу ћем све тлу европ ској 
пу бли ци и то упра во за хва љу ју ћи бо га том фол кло ру и вред ним 
до стиг ну ћи ма на род не књи жев но сти, ко је је европ ска ин те лек-
ту ал на ели та то га вре ме на пре по зна ва ла као дра го це не при-
ме ре иде а ли зо ва ног на род ног ду ха. И Вук је остао за пам ћен 
као ан ти кле ри ка лац, али је, из гле да, ње го во не при ја тељ ство 
пре ма Цр кви би ло дру ге при ро де не го ка да је реч о До си те ју. 
Вук се су ко био са ви шом цр кве ном је рар хи јом због пре во ђе ња 
Но вог за ве та и те жње да се цр кве не слу жбе при бли же обич ном 
на ро ду. Осим то га, ње го ва са рад ња са Јер не јем Ко пи та ром, ко ји 
ни ка ко ни је био на кло њен пра во сла вљу, до дат но је сма њи ла 
Ву ков углед код ви со ког цр кве ног кле ра.145 

Ре ли ги ја на ци је, цр ква и др жа ва

Сва ка ко, из гле да да ни Ву ко ва ни До си те је ва при мар на са-
хра на ни су би ле по вод за по себ ну пом пу. Вре ме њи хо ве смр ти, 
по себ но До си те је ве, би ло је вре ме још не у о бли че не др жав не 
и на ци о нал не иде о ло ги је, као и вре ме у ко ме је Срп ска пра-
во слав на цр ква још увек има ла зна ча јан дру штве ни ути цај. 
Су ко би ових срп ских про све ти те ља са Цр квом сва ка ко ни су 
ишли у при лог њи хо вог по смрт ног ве ли ча ња. Ме ђу тим, на 
кра ју 19. ве ка, ка да је, као што смо спо ме ну ли, би ло ор га ни зо-
ва но све ча но до но ше ње Ву ко вих по смрт них оста та ка из Бе ча, 
си ту а ци ја у Ср би ји је би ла зна чај но дру га чи ја. У де це ни ја ма 
из ме ђу смр ти Ву ка Ка ра џи ћа и ње го вог по врат ка у Бе о град, 
по че ло се са из град њом др жав них ин сти ту ци ја, а до не ти су и 
мно ги за ко ни ко ји ма је огра ни ча ва на власт цр кве и мо гућ ност 

145 Ј. Де ре тић, 258.
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ње ног уче ство ва ња у др жав ним по сло ви ма. Осим то га, ко ли ко 
год да су Ву ко ве ре фор ме до при не ле при бли жа ва њу кул ту ре 
ши рим сло је ви ма ста нов ни штва, а ка сни је и њи хо вом опи сме-
ња ва њу, оне су ути ца ле и на бри са ње раз ли ка из ме ђу елит не и 
по пу лар не кул ту ре и, ма да са свим по сред но, омо гу ћи ле оп шту 
дру штве ну, кул тур ну и ре ли гиј ску се ку ла ри за ци ју и про фа ни-
за ци ју.146 Је дан од по себ них по ка за те ља ових про це са би ла је 
на гла ше на ет ни фи ка ци ја пра во сла вља. Она је из не дри ла тзв. 
ре ли ги ју на ци је – суп сти ту ци ју за ми стич но вер ско осе ћа ње 
ко ја је по чи ва ла на ком би на ци ји кул то ва на ци о нал них хе ро ја 
и на род не бор бе за осло бо ђе ње, с јед не стра не, и европ ских 
трен до ва фор ми ра ња се ку лар них др жа ва, са дру ге.147

Од три де се тих и че тр де се тих го ди на 19. ве ка, по чи ње ин-
тен зив на из град ња др жав них и кул тур них ин сти ту ци ја бу-
ду ће срп ске др жа ве. Ха ти ше ри фом из 1830. го ди не до ла зи до 
оса мо ста љи ва ња бе о град ске ми тро по ли је, а 1879. она до би ја 
ауто ке фал ност. Ка ро ло вач ка ми тро по ли ја 1848. го ди не из ра ста 
у ранг па три јар ши је и по ста је јед на од нај ва жни јих на ци о нал-
них уста но ва Ср ба на под руч ју Хаб збур шке им пе ри је.148 Што 
се ти че ин сти ту ци ја кул ту ре, 1826. го ди не осни ва се Ма ти ца 
срп ска у Пе шти (1864. го ди не се пре ме шта у Но ви Сад), а 1841 
у Бе о гра ду је уста но вље но Дру штво срп ске сло ве сно сти, ко је 
1886. го ди не пре ра ста у Срп ску кра љев ску ака де ми ју.149 

По ред то га, осни ва ју се и раз ли чи та дру штва и удру же-
ња, као што је, на при мер, Дру штво све тог Са ве или Oдбор за 
по ди за ње спо ме ни ка Ка ра ђор ђу, др жа ва уче ству је у ор га ни-
зо ва њу са хра на и пре но ше њу по смрт них оста та ка при зна тих 

146 Не над Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку. Бе о-
град: Зaвод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2006, 5.

147 Ма ку ље вић, 51, 91; Дра ган Су бо тић, Ва са Пе ла гић и на ступ се ку-
ла ри за ци је у срп ском гра ђан ском дру штву по чет ком 19. ве ка. У: Дра го љуб 
Ђор ђе вић (ур.) По вра так све тог, Ниш: Гра ди на, 224–233, 224.

148 Ма ку ље вић, 12.
149 Исто, 30.
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на ци о нал них хе ро ја и све ти те ља. То ком 19. ве ка, осим Ву ко вих 
ко сти ју, пре но се се и мо шти све тог Сте фа на Пр во вен ча ног 
1839. го ди не и по смрт ни оста ци Бран ка Ра ди че ви ћа, 1883, а 
1888. све ча на са хра на би ва при ре ђе на Јо си фу Пан чи ћу.150 Го ди-
не 1867. у Ча ко ву се на До си те је ву ку ћу по ста вља спо мен-пло-
ча, Пан чић до би ја спо ме ник 1897, а До си теј 1914. го ди не.151 Од 
кра ја 19. ве ка па све до Дру гог свет ског ра та, на Но во гро бље 
у Бе о гра ду пре но се се по смрт ни оста ци зна чај них лич но сти 
срп ске кул ту ре – са Та шмај дан ског гро бља се 1927. го ди не 
пре но се оста ци Ђу ре Да ни чи ћа, 1923. се из Ско пља до но се 
оста ци Сте ва на Мо крањ ца,152 1935. из Ва ље ва сти жу оста ци 
На де жде Пе тро вић,1940. го ди не из Бу дим пе ште оста ци Кор-
не ли ја Стан ко ви ћа итд.153

Ово је био и пе ри од то ком ко га је оја чао култ Све тог Са ве, 
ко га је Омла ди на срп ска сма тра ла чла ном сво је вр сне на ци о-
нал не све те тро ји це, за јед но са До си те јем и Ву ком.154 За ни-
мљи во је ов де спо ме ну ти да ће и то ком пи о нир ских да на про-
па ги ра ња кре ма ци је у Ср би ји, то ком пр ве по ло ви не 20. ве ка, 
би ти на во ђен при мер Све тог Са ве, као не ко га чи ја је по смрт на 
суд би на тре ба ло да оспо ри не га тив не ста во ве Цр кве о спа љи-
ва њу мр твих. Спа љи ва ње ње го вих мо шти ју на Вра ча ру 1589. 
го ди не ни је ума њи ло ње го ву сла ву, ни не бе ску ни зе маљ ску, те 

150 Исто, 26, 112; Ми лан Ка ша нин, Суд би не и љу ди. Огле ди о срп ским 
пе сни ци ма. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004, 23; 

151 Ма ку ље вић, 112; Алек сан дра Па ви ће вић, Спо ме ни ци и/или гро бо-
ви. Се ћа ње на смрт или де ко ра ци ја. У: Алек сан дра Па ви ће вић (ур.), Спо мен 
ме ста, исто ри ја, се ћа ња. ЗбЕИ СА НУ 26, Бе о град, 2009, 47–63, 

152 За ни мљи во је спо ме ну ти да је Мо кра њац био ан га жо ван да ком-
по ну је опе ло за дру гу са хра ну Ву ка Ка ра џи ћа.О то ме ви ше у: Са ра Ве сна 
Пе но, Пра во слав но по ја ње на Бал ка ну на при ме ру грч ке и срп ске тра ди ци је. 
Бе о град: Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ 2016, 137.

153 Бра ти сла ва Ко стић, Зна ме ни те лич но сти са хра ње не на Но вом гро-
бљу. У: Но во гро бље у Бе о гра ду. Отво ре но све до чан ство исто ри је. По во дом 
125 го ди на од осни ва ња. Бе о град, 2011, 49–157, 53, 79. 

154 Ма ку ље вић, 111.
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су срп ски кре ма ци о ни сти то сма тра ли до вољ ном пре по ру ком 
за при хва та ње кре ма ци је. 

Сва ка ко, ожи вља ва ње ет нич ких и исто риј ских тра ди-
ци ја ишло је упо ре до са сма њи ва њем над ле жно сти Цр кве у 
дру штве ним пи та њи ма. Ово је би ло пра ће но до след ним про-
це си ма се ку ла ри за ци је дру штва, али и про це си ма уну тра шње 
се ку ла ри за ци је Цр кве. Оли че ње ових про ме на би ли су раз ли-
чи ти за ко ни – и др жав ни и цр кве ни.

Пр ви основ ни цр кве ни за кон у Ср би ји би ло је На чер та
ни је о ду хов ним вла сти ма, до нет 1836. го ди не. Де се так го ди на 
ка сни је, 1847. го ди не, до не то је Устрој ство ду хов не вла сти, а 
1862. За кон о цр кве ним вла сти ма.155 Овим за ко ни ма је, из ме ђу 
оста лог, од ре ђи ван и од нос из ме ђу др жа ве и цр кве, тј. ме ра 
уче шћа др жа ве у цр кве ним по сло ви ма. У ка сни јим де це ни ја ма 
за ко ни ко ји су до но ше ни има ли су за циљ да огра ни че над-
ле жно сти Цр кве. Го ди на 1881. оста ла је упам ће на у исто ри ји 
Срп ске пра во слав не цр кве по цр кве но-је рар хиј ском пи та њу, 
као и по су ко бу ми тро по ли та Ми хај ла са кне зом Ми ла ном 
Обре но ви ћем, због че га је овај при ље жни па стир, пи сац бо-
го слов ских уџ бе ни ка и за ду жби нар, нај пре уда љен са свог 
по ло жа ја, а за тим и при мо ран да на пу сти Ср би ју.156 Чи тав овај 
исто риј ски про цес ре зул ти рао је ти ме да је Ви дов дан ским 
уста вом из 1921. го ди не Срп ска пра во слав на цр ква из гу би ла 
ста тус др жав не цр кве. За ко ном о СПЦ из 1929, Цр ква је у пот-
пу но сти одво је на од др жа ве, али је Ок тро и са ним уста вом 1931. 
го ди не до би ла ста тус уста но ве са спе ци јал ним по ло жа јем, као 
и не ке дру ге тра ди ци о нал не вер ске ор га ни за ци је.157 Цр кве на 
имо ви на, фон до ви и за ду жби не оста ли су под вр хов ним над-
зо ром др жа ве, а краљ је и да ље по твр ђи вао из бор епи ско па и 
па три јар ха.

155 Сли јеп че вић, 331.
156 Исто, 384.
157 Исто, 511. 
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Осим спо ља шњих при ти са ка, Цр ква се ме ња ла и за хва-
љу ју ћи по пу шта њу уну тра шње ди сци пли не и сла бље њу при-
вр же но сти цр кве ним ка но ни ма и тра ди ци ја ма. Та ко то ком 
пр вих де це ни ја 20. ве ка део пра во слав ног све штен ства зах те ва 
ре фор му ка лен да ра, уво ђе ње на род ног је зи ка у слу жбу, скра-
ће ње по сто ва и ри ту а ла, при хва та ње дру гог све ште нич ког 
бра ка, мо гућ ност да на род би ра све ште ни ке, а ови епи ско пе, 
да оже ње ни све ште ни ци мо гу да бу ду епи ско пи итд.158

И Цр ква је то ком овог пе ри о да до но си ла за ко не ко ји су 
мо гли упу ћи ва ти на то да је до шло до про ме не у од но ше њу 
пре ма не ким по ја ва ма, ме ђу ко ји ма су се на ла зи ле и оне ве за не 
за смрт. Та ко Са бор Пра во слав не цр кве 1842. го ди не до но си 
од лу ку да се гро бља огра де и обе ле же и да се у њи ма са гра де 
ка пе ле у ко ји ма ће све ште ни ци вр ши ти опе ло у слу ча ју ло шег 
вре ме на159 Го ди не 1899, на осно ву зах те ва ми тро по ли та Ино-
кен ти ја да се про пи шу пра ви ла о спро во ду мр тва ца по ве ћим 
гра до ви ма, Са бор про пи су је да се спро вод мо ра кре та ти нај-
кра ћим и нај бли жим ули ца ма од ку ће до цр кве и од цр кве до 
гро бља, да су из овог пра ви ла из у зе ти спро во ди за слу жних 
љу ди, као и да све ште ни ци не сме ју ме ња ти тра су по вор ке ра ди 
ве ће нов ча не на кна де.160

У Збор ни ку пра ви ла, уре да ба и на ре да ба Ар хи је реј ског са бо
ра пра во слав не цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји 1839–1900. штам пан 
је и из вод из За ко на о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и о чу ва њу 
на род ног здра вља, ко ји је до нет 1881. го ди не. Овај за кон је тре-
ба ло да омо гу ћи ин тер вен ци ју на тра ди ци о нал ним оби ча ји ма 
ве за ним за уда ље ност гро бља од на ста ње ног ме ста (пред ви ђе но 
је мин. 1000м у гра до ви ма и 250м у се ли ма), на чин са хра њи ва-
ња, вр сту сан ду ка, ду би ну ра ке, вр сту зе мље на ко јој се мо же 

158 Р. Ра дић, 110.
159 Исто, 60; Збор ник пра ви ла, уре да ба и на ре да ба Ар хи је реј ског са бо ра 

Пра во слав не срп ске цр кве у Кра ље ви ни Ср би ји, Бе о град, 1900, 140.
160 Збор ник 176, 177.
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по ди за ти гро бље и сл. Се дам на е ста тач ка овог из во да пред ви-
ђа ла је да „ка да умре чо век у по ро ди ци ко ја има са мо јед ну со бу 
за ста но ва ње, он да се мо ра мр твац од мах, чим је пре гле дач 
мр тва ца из дао са мрт ну ис пра ву, пре не ти на гро бље, где ће се 
чу ва ти 24 са та у мр твач кој ко мо ри [...]. Ово ва жи за ва ро ши“.161 

Очи глед но је да је крај 19. ве ка до нео из ве сну по де ље ност 
у од но су на до га ђај смр ти – у при ват ној сфе ри др жа ва на сто ји 
да за ко ни ма огра ни чи и сма њи при су ство мр твог те ла ме ђу 
жи ви ма, док у јав ној она то при су ство по тен ци ра. Мр тва те ла 
за слу жних лич но сти по ста ју сре ди ште кул та но ве ре ли ги је, 
кул та ко ји се од ви ја уз по др шку Цр кве, али за пра во да ле ко од 
ње ног ес ха то ло шког на зна че ња. Жи вот у веч но сти цар ства 
не бе ског са да би ва за ме њен ак ту ел ним по кло ње њем на ци је и 
обе ћа њем веч не за хвал но сти по ко ле ња ко ја до ла зе. 

Иде ја кре ма ци је се ни ка да ни је укло пи ла у ре ли ги ју на-
ци је, јер је за ства ра ње на ци о нал ног кул та би ло нео п ход но 
по сто ја ње мр твог те ла. С дру ге стра не, ре ли ги ја на ци је је сте 
би ла до бра под ло га за по ја вљи ва ње и ла га но ши ре ње иде је 
кре ми ра ња мр твих. Она је то би ла упра во за то што је по чи-
ва ла на упо тре би те ла и ње го вог пре тва ра ња у обје кат, а не на 
ње го вом до сто јан ству ко је про из ла зи из иде је о це ло ви то сти 
људ ске лич но сти и ње ном вас кр се њу у веч но сти. Та иде ја је 
ла га но гу би ла оп шти зна чај упо ре до са мо дер ни за ци јом срп ске 
др жа ве и срп ске цр кве.

Со ци ја ли зам и спи ри ти зам 

Фа во ри зо ва ње на ци о нал ног у од но су на пра во слав но ка-
рак те ри са ло је и иде о ло ги ју Ује ди ње не омла ди не срп ске, по ли-
тич ког по кре та осно ва ног у Но вом Са ду 1866. го ди не. Иако је 

161 Збор ник, 334–337.
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на ци о нал ни ро ман ти зам то га вре ме на био бли зак де и зму, што 
се ја сно уоча ва ло и у Фран цу ској и у Не мач кој, а у Ита ли ји је 
чак до ве ло и до ре ла тив не ре ка то ли за ци је, на ша Омла ди на 
је у од но су на Цр кву има ла ви ше кри тич ко-па три от ски, не го 
афир ма тив ни од нос.162 Цр ква је по што ва на као ин сти ту ци ја 
ко ја је то ком вре ме на жи во та срп ског на ро да под ту ђин ском 
вла шћу до при не ла очу ва њу све сти о на ци о нал ној при пад но-
сти, али је њен углед исто вре ме но био при лич но окр њен због 
спор них мо рал них осо би на по је ди них пред став ни ка ви со ке 
цр кве не је рар хи је и све штен ства. Омла ди ну су по др жа ва ли 
мно ги пред став ни ци ин те лек ту ал не ели те то га до ба, ме ђу њи-
ма ла за Ко стић, Ја ков Иг ња то вић, Вла ди мир Јо ва но вић, Је врем 
Гру јић, Ни ко ла Па шић и дру ги. Је дан од ње них нај и стак ну-
ти јих бо ра ца и иде о ло га био је Све то зар Ми ле тић, прав ник и 
по ли ти чар, осни вач Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке 1869. 
го ди не. При ста ли це стран ке би ле су под по ли тич ким ути ца-
јем на ци о нал но-ре во лу ци о нар них иде ја Ђу зе пеа Ма ци ни ја и 
Га ри бал ди ја. У уну тра шњој по ли ти ци би ли су ре пу бли кан ци 
и де мо кра те, а у идеј ном по гле ду по зи ти ви сти и ан ти кле ри-
кал ци.163 Циљ стран ке, као и Омла ди не, би ло је на ци о нал но 
осло бо ђе ње Ср ба, а пре пре ка на пу ту ка оства ре њу то га ци ља 
би ла је, бар су та ко то ви де ле во ђе по кре та, и Срп ска пра-
во слав на цр ква.164 Осим ком про ми то ва но сти све штен ства, 
је дан од раз ло га ова квог ви ђе ња ства ри био је раз вој на уч них 
и по зи ти ви стич ких по гле да на свет, под ути ца јем про све ти-
тељ ског ра ци о на ли зма, те је, ка ко пи ше А. Пе тро вић, „Омла-
ди на де ло ва ње сма тра ла свр сис ход ним са мо ако је у на уч ном 

162 Го ран Ва син, По по ви ма да кро ји мо ка пу – Ан ти кле ри ка ли зам срп-
ске по ли тич ке ели те у Хаб збур шкој мо нар хи ји у дру гој по ло ви ни 19. и 
по чет ком 20. ве ка. На: https://www.aca de mia.edu/21305006/Po po vi ma_da_
kro ji mo_ka pu-an ti kle ri ka li zam_srp ske_po li tic ke_eli te_u_Hab zbur skoj_mo-
nar hi ji_kra jem_19_i_po cet kom_20_ve ka При сту пље но 11. фе бру а ра 2016.

163 Исто, 5.
164 Исто, 5.
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кљу чу“.165 Цр ква је иг но ри са ла по тре бу за про ме ном, због че га 
ју је Ми ле тић ин тен зив но кри ти ко вао.166 

На уч не по гле де на свет про мо ви са ли су мно ги углед ни 
гра ђа ни Ср би је, а ме ђу њи ма је био и Вла дан Ђор ђе вић, ле-
кар, књи жев ник и по ли ти чар, пр ви шко ло ва ни срп ски хи-
рург, осни вач Срп ског ле кар ског дру штва, чо век ко ји је остао 
упам ћен по зна чај ним но ви те ти ма и ре фор ма ма здрав стве ног 
си сте ма у Ср би ји. По ред то га, Ђор ђе вић је био за слу жан и 
за пре се ље ње ста рог Та шмај дан ског гро бља и ус по ста вља ње 
бе о град ског Но вог гро бља, у да на шњој Ру звел то вој ули ци. 
Та да, на кон цу 19. ве ка, гро бље је, по овом спо соб ном чо ве ку, 
до би ло име Вла да но вац, ма да су та да шњи Бе о гра ђа ни би ли 
не за до вољ ни, сма тра ју ћи да је оно пре ви ше да ле ко од гра да.167 
Сва ка ко, 1866. го ди не, Вла дан Ђор ђе вић је у Но вом Са ду, пред 
Ује ди ње ном омла ди ном, одр жао пре да ва ње у ко ме је пу бли ци 
при бли жио иде је ево лу ци је као на чин про све ће ног ту ма че ња 
то ко ва у при ро ди.168 „Но во схва та ње при ро де би ло је јед на 
од осно вих по лу га на ко је се осла ња ла те жња за дру штве ним 
про ме на ма и про ме ном исто риј ског иден ти те та“169 

Са свим је ја сно да је ов де по сре ди био про цес де са кра-
ли за ци је при род них про це са и њи хо во по ко ра ва ње ра зу мом. 
Ме ђу тим, у спре зи са ро ман ти чар ским ду хом епо хе, као и 
ши ре њем спи ри ти стич ких иде ја и по кре та, до ко јих је исто вре-
ме но до шло, њи ме је отво рен про стор и за по ја ву сво је вр сног 
обо жа ва ња при ро де, ко је је по чи ва ло на пан те и стич ким кон-
цеп ти ма оду хо вље ног ко смо са и чи та вог при род ног окру же ња. 
При род не сти хи је су та ко по ста ле сим бо ли мо ћи ма те ри јал них 

165 А. Пе тро вић, 57.
166 Ва син, 4, 5.
167 До ду ше, Бра ти сла ва Ко стић пи ше да је ини ци ја ти ва о из ме шта-

њу Та шмај дан ског гро бља по те кла од ми тро по ли та Ми ха и ла. Бра ти сла ва 
Ко стић, 17.

168 А. Пе тро вић, 57.
169 Исто.
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при ци па људ ског по сто ја ња, а ме ђу њи ма је ва тра сва ка ко за у-
зи ма ла зна чај но ме сто. Сто га не чу ди што се у про па ганд ним 
ма те ри ја ли ма кре ма ци о ни стич ког по кре та од са мих по че та ка, 
упр кос про кла мо ва ној се ку лар но сти иде је, на ла зи ло ве ли ча ње 
ва тре и по зив за пре да ва ње мр твог те ла очи шћу ју ћем ог њу.170 

На тра гу До си те је ве ми си је, а да ле ко ра ди кал ни ји од Ми-
ле ти ћа, бар у од но су на Цр кву, био је Све то зар Мар ко вић, 
по ли ти чар и со ци ја ли ста, за ко га се ка же да је у Ср би ји то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка „по се јао се ме без вер ства“. У свом де-
лу Ре ал ни пра вац у на у ци и жи во ту, он о при род ним на у ка ма 
пи ше као о је ди ној пра вој на у ци, а њи хов ме тод сма тра оп-
штим на уч ним ме то дом.171 По ред то га, Мар ко вић се за ла же 
за дру штве ни ути ли та ри зам, од но сно за дру штве ну ан га жо-
ва ност свих сфе ра људ ског ства ра ла штва, док ве ру и су је вер је 
по сма тра као по ја ве ко је у осно ви има ју исти ко рен.172 Мар-
ко вић ни је био по себ но оштар пре ма пра во сла вљу јер га је 
по сма трао ви ше као тра ди ци о нал но-оби чај ну те ко ви ну не го 
као озбиљ но ре ли гиј ско опре де ље ње, али су ње го ве иде је ипак 
из вр ши ле сна жан ути цај, пр вен стве но на ин те лек ту ал ну ели-
ту и све штен ство, ко је је у то вре ме по че ло да се ин тен зив но 
ба ви по ли ти ком.173 По сред но, пре ко све ште ни ка и школ ских 
учи те ља, со ци ја ли стич ке иде је Све то за ра Мар ко ви ћа ши ри ле 
су се и у на ро ду.

Ипак, нај бе спо штед ни ја кри ти ка цр кве, ве ре и ре ли ги је 
иза шла је из пе ра и де лат но сти Ва се Пе ла ги ћа, пи сца, ле ка ра, 
учи те ља и све ште ни ка. Иако је и сам при па дао цр кве ној је-
рар хи ји, Пе ла гић ју је нај о штри је кри ти ко вао, али је осим то га 

170 Во ји слав Ку јун џић, Змај као кре ма ти ста. Ле то пис Ма ти це срп ске, 
ју ли–ав густ–сеп тем бар, Но ви Сад, 1933, 228–231, 228; „Је вреј ски бог“. Огањ 
бр. 1, 1934, 3.

171 А. Пе тро вић, 44.
172 Ј. Де ре тић, 378; Сли јеп че вић, 366.
173 Сли јеп че вић, 367.
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кри ти ко вао и уче ње са ме Цр кве. Сво ја уве ре ња је нај пот пу ни је 
из ра зио у де лу По сла ни ца Бо гу или пред лог по бо жним на ро ди
ма, у ко ме је за сту пао иде је пан те и стич ког по и сто ве ћи ва ња 
бо га и при ро де, уки да ње цр кве ног по сред ни штва у ду хов ним 
ства ри ма и од у зи ма ње има ња ма на сти ри ма и Цр кви.174 Ње го-
ва ве ра у при ро ду на шла је из раз у збор ни ку на род них ле ко ва 
и ча је ва ко је је Пе ла гић са ку пио и ко ји се и да нас ко ри сти у 
ал тер на тив ним ме то да ма ле че ња. По ред то га, као на став ник, 
Пе ла гић је по све тио по себ ну па жњу спор ту и гим на сти ци, 
сма тра ју ћи да та ко ути че на фор ми ра ње мла дих љу ди ко ји ће 
би ти спо соб ни да се бо ре за еман ци па ци ју сво је зе мље. Ово 
је би ло у скла ду са већ спо ме ну тим трен до ви ма у раз ви је ним 
европ ским зе мља ма, у ко ји ма су љу ди по че ли да по кла ња ју 
по себ ну па жњу не зи те ла и раз ви ја њу атлет ских на ви ка. До-
ду ше, сми сао ова квог ба вље ња те лом, нпр. у Фран цу ској, би ло 
је ње го во осло ба ђа ње и ужи так, док је у на шем слу ча ју те ло 
још увек тре ти ра но као јав на сво ји на и по тен ци јал ни обје кат 
у слу жби на ци је.

У Пе ла ги ће во вре ме, со ци ја ли сти су у Ср би ји тра жи ли 
да се ве ра про гла си за при ват ну ствар и да се шко ле одво је од 
цр кве.175 Пе ла гић је био је дан од во ђа по кре та за дру штве но и 
на ци о нал но осло бо ђе ње Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни, али је 
због свог бун тов ног ка рак те ра и лу цид них, ма да че сто пре ви-
ше ра ди кал них иде ја дру штве не ор га ни за ци је био про га њан, 
за тва ран у луд ни цу, а жи вот је скон чао у по жа ре вач ком за-
тво ру 1899. го ди не. 

Јав но де ло ва ње нај и стак ну ти јих пред став ни ка срп ске 
ин те лек ту ал не ели те кра јем 19. и то ком пр вих де це ни ја 20. 
ве ка би ло је усме ре но и на по кре та ње, уре ђи ва ње и пу бли-
ко ва ње од ре ђе ног бро ја ча со пи са и но ви на ко ји су по ста ли 
ва жна ме ста дру штве не кри ти ке, по ле ми ке и про мо ви са ња 

174 Су бо тић, 224.
175 Сли јеп че вић, 369.
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со ци ја ли стич ких, на ци о нал них и дру гих иде ја дру штве не про-
ме не. Та ко у Бе о гра ду из ла зе Пре до ни ца, Рад, Стра жа, Отаџ
би на, Срп ски књи жев ни гла сник, у Вој во ди ни Ја вор, Стра жи ло
во, Бран ко во ко ло, Ле то пис Ма ти це срп ске, у Мо ста ру Срп ска 
зо ра, у Са ра је ву Бо сан ска ви ла, у Ду бров ни ку Срђ. Пи шу ћи о 
зна ча ју ових ча со пи са, Ка ша нин ка же да су они би ли „мно го 
ви ше не го књи жев ни ли сто ви. Они су би ли све тло сни сиг на ли 
јед ног на ро да ко ји ни је при ста јао да бу де уни штен.“176 

За ни мљи во је на кра ју овог по гла вља спо ме ну ти и то да 
по ли тич ки по сле ни ци с кра ја 19. ве ка у Ср би ји ни су би ли пот-
пу ни ате и сти, иако су за сту па ли ра ци о на ли стич ко- про гре-
си ви стич ке иде је и дру штве не ме ре ко је су се ве ли ким де лом 
осла ња ле на ан ти кле ри ка ли зам и бор бу про тив ре ли ги је и 
цр кве. Та ко је пр ва же на со ци ја ли ста у Ср би ји, Ан ка Ан ђел-
ко вић-Нин ко вић, су пру га Све то за ра Ан ђел ко ви ћа, уред ни ка 
ли ста Осло бо ђе ње, би ла при ста ли ца спи ри ти зма.177 Је дан од 
стал них са рад ни ка Бо сан ске ви ле, Вен ца, Ја во ра, Стра жи ло ва 
и Отаџ би не, Дра гу тин Илић, књи жев ник, дра ма тург, но ви нар 
и по ли ти чар, та ко ђе је био спи ри ти ста, ко ји је, ка ко пи ше Рад-
ми ла Ра дић при хва тио уче ња о ре ин кар на ци ји.178 Ипак, пр вим 
срп ским спи ри ти стом сма тра се Че до миљ Ми ја то вић, је дан од 
на ших нај кон тро верз ни јих по ли ти ча ра то га до ба, ди пло ма та, 
ми ни стар, ве ли ки аустро фил и исто то ли ко ве ли ки про тив ник 
Срп ске пра во слав не цр кве.179 По по ли тич ком опре де ље њу, 
Ми ја то вић је био ли бе рал, а по ред по ли тич ког и ди пло мат ског 

176 Ка ша нин, 229.
177 Р. Ра дић, 143.
178 Исто, 193, 194.
179 Го ран Мак си мо вић, По ли ти ча ри као књи жев ни ци срп ског 19. ви-

је ка. Те ме 3, 2010, 1053–1063, 1054; Ра до ван Ка ла бић, Гро фов ска вре ме на. 
Бе о град: Не за ви сна из да ња, књ.5, 2009; Р. Ра дић, 170. Иако се за Ми ја то ви ћа 
твр ди да је био пра во сла ван, па му је чак у јед ном тре нут ку ну ђе но и ме сто 
ар хе пи ско па Срп ске цр кве у Ско пљу, Ка ла бић пи ше да ни је ни шта учи-
нио да спре чи мал тре ти ра ње ми тро по ли та Ми хај ла, до ко га је до шло због 
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ра да ба вио се исто ри јом и књи жев но шћу, на пи сао је не ко ли ко 
књи га, а ме ђу њи ма и пр ве спи ри ти стич ке „во ди че“ у Ср би ји: 
Из цар ства ду хо ва од Те о зо фа и Аве тињ ски по ја ви од Те о зо
фа.180 Те о зоф је ина че био Ми ја то ви ћев псе у до ним.

цар ство ду хо ва

Ин тен зив не дру штве не про ме не, а по себ но про ди ра ње се-
ку лар них иде ја у оне сфе ре жи во та по је дин ца и за јед ни це ко је 
су тра ди ци о нал но би ле под окри љем ве ре и цр кве, узро ко ва ле 
су да се и код нас, као и дру где у Евро пи, по ја ви оно што Мо рен 
на зи ва „не ла год ност у кул ту ри“. Она се ма ни фе сто ва ла на раз-
ли чи те на чи не – у умет но сти, по себ но у књи жев но сти, у ко јој 
на и ла зи мо на сна жну ан ти ра ци о на ли стич ку ре ак ци ју, али и 
по ја вљи ва њем ал тер на тив них ви до ва ре ли ги о зно сти ко ји се 
раз ви ја ју уну тар не фор мал них гру па и за јед ни ца, а сва ка ко 
да ле ко од ин сти ту ци о нал них окви ра цр кве. Но ве ре ли гиј ске 
кул то ве ка рак те ри ше ком би на ци ја раз ли чи тих иде ја и прак-
си – од ап стракт них пан те и стич ких, де и стич ких и те о зоф ских 
кон це па та оду хо вље но сти и обо же но сти це ло куп не ма те ри је 
до по тре бе за кон крет ним до ка зом по сто ја ња ви шег прин ци па. 
У њи ма је им пли цит но би ло при сут но на че ло на уч ног екс пе-
ри мен та, чи ји је циљ био да по твр ди ве зу из ме ђу раз ли чи тих 
ни воа ре ал но сти.181 Спи ри ти зам, ко ји се код нас по ја вљу је као 
нај ра ши ре ни ји об лик ком пен за ци је за тра ди ци о нал на вер ска 
осе ћа ња, по чи вао је на иде ји су штин ске одво је но сти ду хов-
ног и те ле сног сег мен та лич но сти, те на уве ре њу о веч ном 

ње го ве окре ну то сти Ру си ји, као ни да спре чи мал те ри ра ње, са слу ша ва ње 
и на кра ју сме ну епи ско па, ко је је на ре дио Сто јан Но ва ко вић.

180 Ра дић, 172.
181 Алек сан дар Жи ва но вић, Спи ри ти зам и ре ли ги ја. Пра во сла вље 

9–10, септ.–окт., 1937, 570 – 575, 572.



Александра Павићевић, Пламена тела

74

пре би ва њу бе смрт не и ете рич не ду ше у цар ству ду хо ва. Те лу 
је та ко био за ки нут удео у веч ном жи во ту. Ње го ва суд би на 
би ла је за пе ча ће на над гроб ним обе леж јем, што је по сред но 
олак ша ло при хва та ње иде је о спа љи ва њу по смрт них оста та ка. 
Ме ђу тим, спи ри ти стич ка уве ре ња ни су би ла та ко јед но знач-
на и ко нач на. Чи ње ни ца да је гроб у срп ској кул ту ри био и 
остао ва жно ме сто се ћа ња на по кој ни ка, као и по вре ме но ме-
сто спро во ђе ња ме ди јум ских и дру гих се ан си, све до чи да је, у 
све сти љу ди, фи зич ко/те ле сно при су ство чо ве ка би ло не што 
ви ше од по јав но сти ње го ве ду ше. 

По ред спи ри ти зма, ме ђу Ср би ма у Кар ло вач кој ми тро по-
ли ји по ло ви ном 19. ве ка по ја ви ли су се и на за рен ство и адвен-
ти зам.182 На за рен ству су, ка ко пи ше Сли јеп че вић, нај ви ше при-
ла зи ли си ро ма шни љу ди, али је оно за ин те ре со ва ло и пе сни ка 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, ко ји је, за јед но са Ђор ђем Рај ко ви ћем, 
књи жев ни ком и уред ни ком не ко ли ко ли сто ва, пре вео збир ку 
на за рен ских пе са ма Хар фа си он ска. Око 12 000 при ме ра ка те 
пе сма ри це раз де ље но је на ро ду до по ло ви не 1899. го ди не.183 
Док су на за рен ство и адвен ти зам би ли „уве зе ни“ са За па да, 
спи ри ти зам се сма трао по ја вом до ма ћег по ре кла.

Спи ри ти сти су се у не ким кра је ви ма на зи ва ли и бо го-
мољ ци ма, а из по сто је ћих опи са је ја сно да су има ли по себ на 
оку пља ња и ри ту а ле, не за ви сно од ре дов них цр кве них слу жби, 
као и то да су уну тар по кре та по сто ја ле раз ли чи те прак се и 
при сту пи. Јед но су сва ка ко би ли бо го мољ ци све тог вла ди ке 
Ни ко ла ја, по крет ко ји је озва ни чен од стра не Цр кве 1920. го-
ди не и ко ји је ка рак те ри са ла ве ли ка пра во слав на по бо жност 
и ода ност Срп ској пра во слав ној цр кви.184 Раз ви ја ње прак се 
при ват них мо ли тви и оку пља ња, ка да је о бо го мољ ци ма реч, 
би ла је ре ак ци ја на ло ше ста ње у цр кви и из раз по тре бе да 

182 Сли јеп че вић, 215.
183 Исто, 217.
184 Р. Ра дић, 200.
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се са чу ва по бо жност у на ро ду. Та ко, 1902. го ди не, је дан све-
ште ник из Сре ма пи ше да се бо го мољ ци ре дов но оку пља ју 
не де љом по сле под не у про сто ри ја ма шко ле и да та мо чи та ју 
Је ван ђе ље и Жи ти ја све тих. Ова кве гру пе и да нас по сто је у 
мно гим срп ским се ли ма.185 С дру ге стра не, спи ри ти зам ко ји је 
под ра зу ме вао прак су при зи ва ња ду хо ва или кон так ти ра ња са 
њи ма пре ко ме ди ју ма, та ко ђе је до шао из за пад не Евро пе (ма да 
га је би ло и у Ру си ји), где се раз ви јао под ути ца јем већ спо ме-
ну те Хе ле не Бла вац ке и где су га по др жа ва ли мно ги по зна ти 
на уч ни ци и умет ни ци: Ро берт Овен, Ви ли јем Крукс, Ал фред 
Ва лас, Ар тур Ко нан Дојл и дру ги.186 За ни мљи во је спо ме ну ти 
да је Ви ли јем Крукс, бри тан ски хе ми чар и фи зи чар, био до бар 
при ја тељ Ни ко ле Те сле, те да је Те слу, при ли ком ње го вог бо-
рав ка у лон до ну, по вео на не ки спи ри ти стич ки скуп.187

Ин те ре со ва ње за спи ри ти зам код нас је про бу ди ла књи га 
Ала на Кар де ка, Цар ство ду хо ва, у ко јој је био под ву чен зна чај 
ре ин кар на ци је, а чи ји је пре вод са чи нио пе сник Пе тар Пре-
ра до вић 1865. го ди не.188 Сла ба до ступ ност спи ри ти стич ке ли-
те ра ту ре огра ни чи ла је ин те ре со ва ње за иде ју нај пре са мо на 
ин те лек ту ал не кру го ве, ко ји су је при хва та ли из по мо дар ства, 
али се она то ком вре ме на про ши ри ла и у се о ским сре ди на ма. 
Ани ми стич ки ка рак тер на род не ре ли ги је био је ве о ма по год но 
тло за уз гој ова квих по ја ва. 

Што се ти че Че до ми ља Ми ја то ви ћа, сма тра се да је он 
раз вио на кло ност ка спи ри ти зму под ути ца јем сво је су пру-
ге Ело ди је, Ен гле ски ње, ко ја га је упо зна ла са Емер со но вим 

185 Па ви ће вић, На уда ру иде о ло ги ја. Брак, по ро ди ца и пол ни мо рал у 
Ср би ји у дру гој по ло ви ни 20. ве ка. По себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та 
СА НУ 57, 2006, 249.

186 Р. Ра дић, 24.
187 Алек сан дра Па ви ће вић, Од му ње до пра ха. Смрт, са хра на и по-

смрт на суд би на Ни ко ле Те сле. ГЕИ СА НУ LXII/2. Бе о град 2014, 125–138.
188 Р. Ра дић, 139.
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тран сцен ден та ли змом.189 Сва ка ко, књи ге Из цар ства ду хо
ва и Аве тињ ски по ја ви, Ми ја то вић пу бли ку је 1887. го ди не, 
а уз по моћ бли ских са рад ни ка ла за ра Ко мар чи ћа, уред ни ка 
ли сто ва Бу дућ ност и Ви де ло, и Алек се Или ћа, све ште ни ка, 
по кре ће ча со пис Хри шћан ски ве сник, ко ји из ла зи од 1879. до 
1914. го ди не.190 

По ред пи о нир ског ан га жо ва ња на ши ре њу спи ри ти зма, 
Че до миљ Ми ја то вић је из гле да био и је дан од пр вих срп ских 
ма со на. Та ко га бар спо ми ње Фе ликс Ка ниц, на во де ћи га као 
осни ва ча ло же Срп ска бра ћа, 1889. го ди не191. Из књи ге Зо ра на 
Не не зи ћа, ме ђу тим, са зна је мо о по сто ја њу ма со на и ма сон ских 
брат ста ва у Ср би ји и ме ђу Ср би ма мно го пре овог вре ме на. 
Ипак, не сум њи во је да се Ми ја то вић, осим по спи ри ти стич ком 
ан га жо ва њу, на ла зио ме ђу пи о ни ри ма још јед не ино ва ци је у 
срп ском дру штву. На и ме, он је, на кон смр ти, у лон до ну 14. 
мар та 1932. го ди не, кре ми ран у Гол дерс грин кре ма то ри ју му, 
где је по ло же на и ур на са ње го вим оста ци ма.192

Би ло ка ко би ло, у Ср би ји и Бе о гра ду то ком пр вих де це-
ни ја 20. ве ка ин тен зив но се одр жа ва ју спи ри ти стич ке се ан се. 
У Ули ци Кра ља Пе тра 43, у ку ћи Ћи ре Ва си ћа, бе о град ског 
тр гов ца, ње го ва су пру га Ан ге ли на Ва сић на пра ви ла је пра ви 
храм спи ри ти зма у ко ме су се одр жа ва ли „мо ли тве ни ску по-
ви и се ан се са ме ди ји ма“.193 Рад ми ла Ра дић пи ше да је „пре ма 
не ким по да ци ма ко је је да нас не мо гу ће про ве ри ти, у Бе о гра-
ду 1922. го ди не осно ва но Срп ско спи ри ти стич ко дру штво, 
чи је је се ди ште би ло у Ко тор ској ули ци бр. 12, на Чу ка ри ци и 
ко је је де ло ва ло до 1940. го ди не“.194 Ку ри о зи тет пред ста вља и 

189 Ка ла бић, 75.
190 Исто, 78.
191 Ка ла бић, 78; Фе ликс Ка ниц, Ср би ја. Зе мља и ста нов ни штво 1. Бе-

о град: СКЗ 1991, 100.
192 Ка ла бић, 180.
193 Р. Ра дић, 218.
194 Исто, 228.
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по да так да је у Ули ци Кра ља Пе тра број 50, да кле не да ле ко од 
ме ста не зва нич ног спи ри ти стич ког оку пља ња, жи вео и док тор 
Во ји слав Ку јун џић, ве ли ки бо рац за оства ре ње кре ма ци о ни-
стич ких иде ја и осни вач Дру штва „Огањ“. У тој ку ћи је 1904. 
го ди не, то ком тра ја ња Кон гре са срп ских ле ка ра и при род ња-
ка, одр жа на из ло жба спа ли шних пе ћи, ко је је Ку јун џић за ту 
при ли ку до нео из Бе ча.195 

По себ но за ни мљи ву по ја ву овог пе ри о да срп ске исто ри је 
пред ста вља и лич ност Ди ми три ја Ми три но ви ћа, чи ја је све-
стра ност иза зов, али и про блем за сва ког ис тра жи ва ча ко ји 
тре ба да га „свр ста“ у од ре ђе ну ис тра жи вач ку фи о ку. На и ме, на 
осно ву мла да лач ких да на и иде ја, Ми три но вић сва ка ко при па-
да оном сег мен ту срп ске и европ ске исто ри је ко ји је обе ле жи-
ло де ло ва ње омла дин ских ре во лу ци о нар них ор га ни за ци ја. У 
Ми три но ви ће вом слу ча ју, то је био по крет Мла да Бо сна, ко ме 
је при па дао и чи ји је иде о лог био.196 У то вре ме, Ми три но вић 
је, као и ве ћи на дру гих при пад ни ка ове ор га ни за ци је, био 
ве ли ки при ста ли ца ју го сло вен ског је дин ства. Та да са ра ђу је 
у ча со пи су Бо сан ска ви ла, у ко јој об ја вљу је ма ни фест срп ске 
књи жев не аван гар де, а у јед ном тре нут ку по ста је и уред ник 
ча со пи са.197 С дру ге стра не, ње го во ба вље ње књи жев но шћу 
и ино ва тив ност ко ју је унео у срп ску по е зи ју, свр ста ва ју га 
у „оде љак“ исто ри је књи жев но сти. На и ме, у вре ме ка да је у 
европ ским књи жев ним кру го ви ма на ста јао екс пре си о ни зам, 
Ми три но вић га уво ди у срп ску и ју го сло вен ску књи жев ност. 
По ред то га, он је и ан тро по цен трич ни фи ло соф, ко ји пи ше о 
Мар ку Ауре ли ју и Ари сто те лу, из у ча ва ин диј ску фи ло со фи ју, 

195 Ку јун џић, Са го ре ва ње ле ше ва, 36.
196 Сла ђа на Ми лен ко вић, Ди ми три је Ми три но вић, ис тра жи вач и 

ту мач ан ти ке, 279–290. http://www.ar hiv srem.org.rs/si te/wp-con tent/uplo-
ads/2013/06/27.pdf При сту пље но 3. ма ја 2015; Di mi tri je Mi tri no vić, Tre ća si la. 
Be o grad: Gra dac, 2004, 8. 

197 Ми лен ко вић, 280; Р. Ра дић, 240.
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пре во ди Риг Ве ду. Па ла ве стра пи ше о ње му као ве о ма ми сте-
ри о зној и нео д го нет ну тој осо би и спо ми ње ње гов ан га жман 
у кру гу књи жев ни ка и ми сли ла ца оку пље них око лон дон ског 
ча со пи са New Age (Но во до ба).198 Ми три но вић је био и је дан од 
пр вих при пад ни ка гру пе Пла ви ја хач, а са Ва си ли јем Кан дин-
ским осни ва Blut bund (Са вез кр ви) – гру пу углед них ми сли ла-
ца из раз ли чи тих зе ма ља ко ји су „по ку ша ва ли да оства ре јак 
кул тур ни ути цај у ци љу ства ра ња хар мо ни је у све ту“.199 

Уочи Пр вог свет ског ра та, због сум ње да је уче ство во у 
при пре ми атен та та на Фран ца Фер ди нан да, Ми три но вић од-
ла зи у лон дон. Та мо се су сре ће са Ал фре дом Адле ром и 1927. 
го ди не за јед но осни ва ју ен гле ски огра нак Ме ђу на род ног удру
же ња за ин ди ви ду ал ну пси хо ло ги ју. По ред то га, уче ству је и 
у по кре та њу гру пе Но ва Евро па, бри тан ске ини ци ја ти ве за 
ује ди ње ње Евро пе и ин ди ви ду ал ни пре о бра жај ра ди ко лек-
тив ног до бра.200 Ми три но вић уми ре 28. ав гу ста 1953. го ди не, 
у лон до ну, а ње го ву за о став шти ну пре у зи ма но во о сно ва но 
до бро твор но дру штво New Atlan tis Fo un da tion (Фон да ци ја 
Но ва Атлан ти да) са ци љем да са чу ва ње гов ар хив и по вре-
ме но об ја вљу је де ло ве ње го вог бо га тог опу са ко ји је остао у 
ру ко пи си ма.201

Ди ми три је Ми три но вић је био со ци ја ли ста, па три о та, 
пан сла ви ста, мон ди ја ли ста, а из над све га ви зи о нар. Ње гов 
жи вот и де ло пред ста вља ју са ста вље ну сла га ли цу епо хе у ко ју 
се са вр ше но укла па ла и ње го ва спе ци фич на по бо жност и скло-
ност ка езо те ри ји. Он ве ру је у ре ин кар на ци ју и у от кро ве ње 

198 Ми три но вић, 8; Пре драг Па ла ве стра, Гроб ни ца на Хај геј ту. Не кро
по ље. Бе о град: От кро ве ње, 2004, 23–40. 

199 Ми три но вић,8. Du šan Pa jin, Di mi tri je Mi tri no vić and the Euro pean 
Union Pro ject, Ser bian Stu di es. Jo ur nal of North Ame ri can So ci ety for Ser bian 
Stu di es, Vol. 22,no2, 2008, 211 – 226, 213. http://www.ser bi an stu di es.org/pu-
bli ca ti ons/pdf/SS_Vol%2022_2008_No%202.pdf, pri stu plje no 26. ma ja 2016.

200 Ми три но вић, 9, 10.
201 Исто, 11.
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бо жан ског у ко смо су, при ро ди и сва ком по је ди нач ном чо ве-
ку.202 Бли ска му је ан тро по зо фи ја Ру дол фа Штај не ра и Гур-
ђа је ва, окулт на тех ни ка ти бе тан ских мо на шких брат ста ва и 
пер сиј ских дер ви шких сек ти и спи ри ти зам Еле не Бла вац ке.203 
Раз ми шља ње о смр ти ни је му би ло да ле ко, а из гле да ни за стра-
шу ју ће. „Сма трао је смрт озбиљ ним до га ђа јем ко ји сва ка ко 
тре ба ис ку си ти до кра ја“, а на кон тог кра ја, Ми три но вић је 
до пу штао мо гућ ност ре ин кар на ци је, вас кр се ња, али и ко нач-
ног кра ја лич но сти. Оно што ни је до пу штао би ли су ко нач ни 
од го во ри.204 

Mor tui vi vos do cent:  
раз вој ме ди ци не и ана то ми је

На гла ше на оду хо вље ност епо хе ути ца ла је на про ме ну од-
но са пре ма људ ском те лу. Оно по ла ко пре ста је да бу де пред мет 
ин те ре со ва ња ре ли ги је, а до спе ва у фо кус ме ди ци не, ко ја се 
на ла зи у успо ну. Бри гу о те ле сном здра вљу ста нов ни штва пре-
у зи ма др жа ва, ус по ста вља ју ћи си стем здрав стве них уста но ва. 
Чи тав про цес био је нај пре под стак нут по тре бом да се уна пре-
де усло ви жи во та и спре чи по ја вљи ва ње и ши ре ње епи де ми ја 
смр то но сних бо ле сти, а по чи вао је на ду го трај ној тран сфор-
ма ци ји тра ди ци о нал них хи ги јен ских на зо ра и на ви ка, као и 
на де ми сти фи ка ци ји бо ле сти. С дру ге стра не, с об зи ром на 
по зи ти ви стич ко-ра ци о на ли стич ку иде о ло шку кли му, као и на 
при ро ду мо дер не ме ди цин ске на у ке, њен раз вој је во дио ка рас
пар ча ва њу чо ве ка.205 Оно се ма ни фе сто ва ло и на сим бо лич ком 
и на ма те ри јал ном ни воу. Раз вој раз ли чи тих гра на ме ди ци не 

202 Исто, 13.
203 Р. Ра дић, 240.
204 Ми три но вић, 19.
205 ла за Ди ми три је вић, Ка ко жи ви наш на род. Бе о град, 2010, 13.
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био је за сно ван на пар ци ја ли за ци ји по сма тра ња фи зи о ло шких 
про це са, док је до ми на ци ја ду а ли стич ких прин ци па од но са 
ду ше и те ла по сред но ме ња ла од нос пре ма смр ти. У но вом 
кул тур ном кон тек сту, смрт се све ма ње по сма тра као пре ла зак 
у веч ни жи вот, а све ви ше као при род ни фе но мен об ја шњив 
уз по моћ зна ња при род них на у ка.206 Смрт по ста је смрт те ла, 
док ду ша (за оне ко ји у њу још ве ру ју), на кон те ле сне кон чи не, 
на ста вља сво ју бес по чет ну и бес ко нач ну ег зи стен ци ју. Ова-
кво схва та ње сва ка ко ће по го до ва ти ши ре њу иде је кре ма ци је, 
чи ји је је дан од основ них ар гу ме на та по чи вао на из ли шно сти 
са хра њи ва ња (чу ва ња) те ла. Оно је у тек сто ви ма пр вих кре ма-
ци о ни ста пре ста вља но као тру ле жни и про па дљи ви оклоп у 
ко ме је за ро бље на су шти на чо ве ка, тј. ње го ва ду ша.

На под руч ју Бо ке, ко ја је при зна ла мле тач ку власт, већ 
то ком 15. ве ка до ла зи до осни ва ња здрав стве них слу жби. Та-
ко је у Ко то ру 1457. го ди не осно ван Ма ги страт за здрав ство, а 
отво ре не су и апо те ке ко је су др жа ли ита ли јан ски фар ма це у-
ти.207 Ипак, у ве ћи ни европ ских зе ма ља обри си бу ду ће ин фра-
струк ту ре здрав стве них уста но ва на зи ру се тек по чет ком 18. 
ве ка.208 У Хаб збур шкој мо нар хи ји је осни ва ње уста но ва би ло 
под стак ну то че стим епи де ми ја ма ку ге, те је 1710. го ди не про-
кла мо ван Пр ви па тент о ку ги у ко ме су се на ла зи ла упут ства 
о ка ран ти ни ма, кор до ни ма, оба ве за ма ле ка ра и вој них ле ка ра 
у слу ча ју епи де ми је. Го ди не 1737. уста но вље на је Здрав стве на 
ко ми си ја, 1745. за бра њен је рад на дри ле ка ра, а 1756. го ди не 
уве де на је од ред ба да се мр тви не сме ју са хра њи ва ти док их 
хи рур зи не пре гле да ју и не кон ста ту ју смрт. Та од ред ба је не што 

206 Алек сан дра Па ви ће вић, Ко ме при па да смрт? Пред ста ве о смр ти у 
са вре ме ном дру штву Ср би је – из ме ђу ре ли ги је, по ли ти ке и ме ди ци не. У: 
Da ni jel Si na ni, An tro po lo gi ja re li gi je i al ter na tiv ne re li gi je. Uni ver zi tet u Be o gra-
du, Fi lo zof ski fa kul tet, Srp ski ge ne a lo ški cen tar, Be o grad 2011, 153–170. 

207 Јо ван Пе шељ, Из ме ђу вра ча и ле ка ра: обе леж ја здрав стве не кул ту ре. 
У: А. Фо тић (ур.), При ват ни жи вот, 475–504, 496.

208 Исто, 495.
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ка сни је пре ци зи ра на та ко да је про пи си ва ла вре ме од 36 са-
ти, ко ли ко је мо ра ло про ћи од тре нут ка смр ти до са хра не.209 
Ми тро по лит Па вле Не на до вић је, као што смо спо ме ну ли, 
по др жа вао др жав не ре фор ме, те је 1755. го ди не срем ском све-
штен ству упу тио до пис у ко ме је на ре ђи вао да се гро бља огра де 
па ли са ди ма или да се око њих ис ко па ју ка на ли и на пу не тр но-
ви тим гр мљем. Овим је тре ба ло спре чи ти ула зак жи во ти ња на 
гро бље и рас ко па ва ње гро бо ва.210 Осим то га, због епи де ми ја 
ку ге, тре ба ло је све мр тве са хра њи ва ти на јед ном ме сту, би ло 
је за бра ње но но ше ње по кој ни ка у отво ре ним ков че зи ма, њи-
хо во це ли ва ње и де ље ње њи хо ве оде ће. Ме ђу тим, по што ва ње 
др жав них уред би, као и ми тро по ли то вих на ред би, би ло је, по 
све му су де ћи, на ја ко ни ском ни воу. Гро бља су још ду го оста ла 
нео гра ђе на и у ве о ма ло шем ста њу, а да би си ту а ци ја би ла још 
го ра, на род је, у стра ху да не ће би ти у мо гућ но сти да спро-
ве де тра ди ци о нал ни по смрт ни ри ту ал, мр тве са хра њи вао у 
дво ри шти ма, на пу те ви ма, а че сто и на ме сти ма где их је смрт 
за те кла.211 Због то га је др жа ва на ре ди ла екс ху ма ци ју по кој ни ка 
и њи хо во ре гу лар но са хра њи ва ње, што је у на ро ду сма тра но 
ве ли ким све то гр ђем.212 О то ме ко ли ко је на род не ра до гле дао 
на би ло ка кве по смрт не ин те р вен ци је на те лу, све до чи и те ста-
мент са мог ми тро по ли та Не на до ви ћа. Он је та мо из ра зио же љу 
да му се те ло на кон смр ти не се че и да му се не ва ди утро ба, 
тј. да га не бал са му ју, што је из гле да био ре ла тив но оче ки ва ни 
по сту пак ка да су у пи та њу би ле по зна те, јав не лич но сти.213 

Оно што би ов де мо жда тре ба ло по себ но на гла си ти је сте 
чи ње ни ца да је уред ба о оба ве зи ле кар ског пре гле да ња мр твих 

209 Исто, 495. Го ран Ва син и дру ги, Не а де кват но...764.
210 Г. Ва син, Не а де кват но...764, 765.
211 Го ран Ва син, Не над Нин ко вић, Смрт из ме ђу са ни тар них про-

пи са и на род них оби ча ја: ку га у Сре му 1795–1796. https://www.aca de mia.
edu/17583310/ 

212 Г. Ва син, Не а де кват но, 766.
213 Исто, 765.
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пре њи хо ве са хра не би ла сво је вр сни пре се дан у раз во ју ме-
ди ци не, али и у тран сфор ма ци ји на род них оби ча ја и уоп ште 
од но ше ња пре ма смр ти у мо дер ном дру штву. Иако ће зна чај-
ни је про ме не у овим обла сти ма на сту пи ти тек до ста вре ме на 
ка сни је, иде ја о утвр ђи ва њу узро ка смр ти би ла је ко рен но вог 
об ли ка кон тро ле над смр ћу, ко ја по ла ко из ла зи из ре ли гиј ских 
окви ра. 

Ева Арен, опи су ју ћи раз вој ана том ске па то ло ги је у Швед-
ској, су ге ри ше да се ов де за пра во ра ди ло о кре и ра њу но вог 
(де ла) по смрт ног ри ту а ла, ко ји је под ра зу ме вао од го вор на 
под јед на ко но во пи та ње за што је не ко умро.214 То ком по след-
њих де це ни ја 20. ве ка ово пи та ње до жи вља ва кул ми на ци-
ју ин ва зи јом те ле ви зиј ских се ри ја ла о фо рен зи ча ри ма, тим 
но вим ма го ви ма за ду же ним за по нов но ус по ста вља ње ре да 
у дру штву у ко ме смрт пред ста вља крај ње уз не ми ру ју ћи и де-
ста би ли шу ћи фак тор.

Но, од тре нут ка вр ше ња пр вих об дук ци ја ле ше ва, па до 
вре ме на ка да оне по ста ју уоби ча је ни, а че сто и оба ве зни део 
ме ди цин ских про це ду ра, про те кло је до ста во де. 

У Аустри ји се то ком 18. ве ка осни ва ју бол ни це, углав ном 
као до бро твор не уста но ве вер ских за јед ни ца, али се вр ло бр зо 
по ка за ло да су као та кве фи нан сиј ски нео др жи ве, те је Са ни-
тет ским нор ма ти вом из 1770. од ре ђе но да их фи нан си ра др жа-
ва, уз по моћ за ду жби на ра и ма на стир ских да ва ња за си ро ма-
шне. По ред то га, по ја ви ла се по тре ба да ва ро ши це и гра до ви 
има ју свог ле ка ра, тзв. град ског фи зи ка, па та ко 1786. го ди не у 
Кар ло ви ци ма, ову ду жност пре у зи ма ле кар Јо ван Жив ко вић, 
ко ји је 1784. го ди не за вр шио фа кул тет у Бу ди му.215

У Ср би ји су се ства ри де ша ва ле знат но спо ри је. Ов де су 
ма на сти ри ду го би ли цен три ме ди цин ских зна ња за сно ва них 
на на род ној ме ди ци ни, али су по сто ја ла и скром на зна ња о 

214 Арен, 48.
215 Пе шељ, 501.
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хи рур ги ји. Њих су по се до ва ли по је ди ни мо на си-лу та ли це, 
али, ка ко пи ше Не дељ ко Ра до са вље вић , не струч ност ових 
при у че них док то ра че сто је оста вља ла озбиљ не по сле ди це на 
здра вље па ци је на та.216 Кра јем 18. ве ка у ма на сти ру Го до вик, 
по ред По же ге, на стао је чу ве ни Го до вич ки збор ник, у ко ме су 
се на ла зи ле број не мо ли тве, здра ви це, пе сме и ме ди цин ски 
ре цеп ти „од би ља“.217 Осим то га, ма на сти ри су би ли и рет ки 
уре ђе ни и укра ше ни про сто ри, а та ква су би ла и ма на стир ска 
гро бља.

У ва ро ши ма је по сто ја ла по себ на ка те го ри ја опет при у-
че них ле ка ра, тзв. бер бе ра, ко ји су би ли оспо со бље ни да ва де 
зу бе, ста вља ју пи ја ви це, пре пи су ју кли стир, пра ве ме ле ме, 
пу шта ју крв, а не ка да и да ра де ам пу та ци је евен ту ал но угро-
же них удо ва.218 

Пр вим шко ло ва ним срп ским ле ка ром, ко ји је ра дио у Ср-
би ји, сма тра се Јо ван Сте јић, је дан од тво ра ца срп ског гра ђан-
ског са ни те та и пи сац пр ве ме ди цин ске сту ди је у Ср би ји.219 

Би ло ка ко би ло, здрав стве не, са ни тет ске и хи ги јен ске при-
ли ке су у Ср би ји у 19. ве ку, по све му су де ћи, би ле кри тич не. 
О ло шим усло ви ма ста но ва ња, јед но лич ној ис хра ни и не до-
стат ку бри ге о здра вљу код срп ских се ља ка пи ше по дроб но 
ла за Ди ми три је вић, ле кар, ро ђе ни Бе о гра ђа нин, ко ји се, на кон 
сту ди ја у Гра цу и Бе чу, вра тио у Ср би ју и до био ме сто фи зи ку-
са у сме де рев ском окру гу.220 Он у ча со пи су Отаџ би на, ко ји је 
уре ђи вао Вла дан Ђор ђе вић, об ја вљу је текст о за стра шу ју ћим 

216 Не дељ ко Ра до са вље вић, Ве ра и цр ква у сва ко днев ном жи во ту. У: 
А. Фо тић, 377–398, 397.

217 Исто.
218 Пе шељ, 478; Ра до је Чо ло вић, О др Аћи му Ме до ви ћу (Из оба ве ште ња 

о на уч ном ску пу СА НУ,одр жа ном 22. апри ла 2015). https://www.sa nu.ac.rs/
Pro jek ti/Sku po vi 

219 Жар ко Ву ко вић, Срп ско ле кар ско дру штво 1872 – 2002. Исто ри
о гра фи ја здрав стве не за шти те. При ло зи за исто ри ју, Бе о град 2002, 32.

220 ла за Ди ми три је вић, 10.



Александра Павићевић, Пламена тела

84

хи ги јен ским усло ви ма у ко ји ма жи ви срп ски на род. Тај текст, 
као и Ди ми три је ви ће ва књи га Ка ко жи ви наш на род. Бе ле шке 
јед ног окру жног ле ка ра, ко ја је иза шла 1893. го ди не, иза зва ли 
су нео че ки ва но ве ли ку па жњу и по др шку углед них љу ди ко ји 
су сма тра ли да Ср би ја тре ба да до би је уре ђен и мо де ран здрав-
стве ни си стем.221

Мо же се ре ћи да су те ме љи тог си сте ма по ло же ни два де се-
так го ди на ра ни је, на Пре о бра жењ ској скуп шти ни 1861. го ди-
не. Та да је ини ци ја ти вом кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа до не то 
не ко ли ко за ко на, на осно ву ко јих је уста но вљен вој ни са ни тет, 
а за тим и вој на бол ни ца у Бе о гра ду, у ко јој је по сто ја ла и про-
сек ту ра, од но сно оде ље ње за па то ло шку ана то ми ју. На чел ник 
вој ног са ни те та био је ма јор др Вла дан Ђор ђе вић, ко ји је 1878. 
го ди не зах те вао об дук ци ју ле ше ва бо ле сни ка пре ми ну лих на-
кон не у о би ча је ног то ка бо ле сти у бол ни ци у Ни шу. Ка ко та да 
још ни је би ло шко ло ва них срп ских па то ло га, ње го ву на ред бу 
из вр шио је док тор Ка зи мир Ста ни шев ски, По љак.222 Ме ђу тим, 
на осно ву ауто би о граф ских де ло ва књи ге лaзе Ди ми три је ви ћа 
са зна је мо да је он сам вр шио се ци ра ње и да је оба вио об дук ци-
ју око 200 ле ше ва, кон ста ту ју ћи по сто ја ње од ре ђе них ана том-
ских не пра вил но сти или оште ће ња ор га на, што је по ве зи вао 
са ло шим жи вот ним на ви ка ма на ших се ља ка.223 

За ко ном о уре ђе њу са ни тет ске стру ке и чу ва њу на род ног 
здра вља, ко ји је, као што је већ спо ме ну то, до нет 1881. го ди не и 
био по знат као Вла да нов за кон (по др Вла да ну Ђор ђе ви ћу), би-
ло је про пи са но да окру жни ле ка ри мо ра ју да вр ше об дук ци је 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма, а 1889. го ди не на де се том са стан ку 

221 Исто,11.
222 Ака де мик Вла ди мир Ка њух, Па то ло шка ана то ми ја у Ср би ји и Цр

ној Го ри. Исто ри јат (од по че та ка у дру гој по ло ви ни XIX в. до 1992). Раз вој 
и да на шње ста ње. Ac ta fa cul ta tis me di cae na is sen sis. NA IS SUS (Ниш. Ју го-
сла ви ја), Vol.12 (Suppl.N1): I - XXXIV, 1992, 3. 

223 ла за Ди ми три је вић, 12.
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Срп ског ле кар ског дру штва, осно ва ног 1872. го ди не, док тор Во-
ји слав Су бо тић пред ла же да се „тра жи да је дан ђак спе ци ја ли-
зу је па то ло шку хи сто ло ги ју, ана то ми ју и суд ску ме ди ци ну“.224 

Пр вим срп ским ана то мом сма тра се Јо ван Ан дре је вић Јо-
лес, је дан од нај о бра зо ва ни јих Ср ба 19. ве ка, ле кар, на уч ник, 
пу бли ци ста, пре во ди лац и ак тив ни члан Ује ди ње не омла ди не 
срп ске. Ан дре је вић је сту ди рао у Пе шти, Пра гу и, на кра ју, у 
Бе чу, где се, у ку ћи Ву ка Ка ра џи ћа сре тао са Јо ва ном Јо ва но-
ви ћем Зма јем и Ђу ром Јак ши ћем.225 На кон за вр ше них сту ди ја, 
вра тио се у Но ви Сад и при дру жио дру штве но и по ли тич ки 
ан га жо ва ним ин те лек ту ал ним кру го ви ма, у ко ји ма су би ли 
и ла за Ко стић, са ко јим пре во ди Шек спи ра, за тим Све то зар 
Ми ле тић, Јо ван Ха џић, Ја ков Иг ња то вић, Јо ван Су бо тић.226 

Ипак, раз вој па то ло шке ана то ми је у Ср би ји ве зу је се за 
име док то ра Ђор ђа Јо а но ви ћа, беч ког сту ден та, осни ва ча и 
управ ни ка Па то ло шког ин сти ту та на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду.227 Отва ра ње ин сти ту та од и гра ло се 22. апри ла 1926. 
го ди не, шест го ди на на кон отва ра ња Ме ди цин ског фа кул те та. 
Исте, 1926. го ди не, Јо а но вић је по стао и до пи сни члан СА НУ, 
али је свој ве о ма пло дан про фе си о нал ни жи вот окон чао 1932. 
го ди не, из вр шив ши са мо у би ство.228

Еки па ле ка ра оку пље них у Срп ском ле кар ском дру штву 
то ком ових пи о нир ских да на срп ског здрав ства (Вла дан Ђор-
ђе вић, Ми лан Јо ва но вић Ба тут, ла за К. ла за ре вић, Јо ван Су бо-
тић и др.), на гла ша ва ла је зна чај уна пре ђе ња зна ња из обла сти 

224 Ка њух, 5.
225 Де јан Са кач и др,, Др. Јо ван Ан дре је вић Јо лес, пр ви срп ски ана-

том: жи вот и де ло. Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство 2011, Дец–Нов; 
139 (11–12): 838–842, 838.

226 Исто, 839.
227 Во ји слав Ар но вље вић и др. Ак тив ност и до при нос чла но ва СА НУ 

у раз во ју ме ди цин ске на у ке.У: СА НУ и раз вој на у ке и умет но сти у Ср ба (1). 
СА НУ, Бе о град 1986, 267–306, 267.

228 Ка њух, 6.



Александра Павићевић, Пламена тела

86

ана то ми је и хи сто па то ло ги је. Вла дан Ђор ђе вић пре во ди књи гу 
Ана то ми ја чо ве ка, а ре цен зент му је Аћим Ме до вић, док тор 
хи рур ги је и ма ги стар аку шер ства, ко ји 1879. го ди не по ста је 
про фе сор суд ске ме ди ци не на Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду, а 
по ред то га др жи пре да ва ња из ма ле хи рур ги је за из у че не бер
бе ре.229 Из Срп ског ле кар ског дру штва раз ли чи тим до пи си ма 
и уред ба ма су ге ри ше се свим ле ка ри ма у Ср би ји да што че шће 
вр ше об дук ци је, те да Дру штву до ста вља ју узор ке и ана ли зе 
ка ко би се вре ме ном фор ми ра ла па то ло шка збир ка, па чак и 
те ра то ло шки му зеј.230 Овај зах тев очи глед но ни је на из ла зио 
на оп ште раз у ме ва ње и ода зив. У не ким слу ча је ви ма, род би на 
пре ми ну лог је пру жа ла ве ли ки от пор би ло ка квим по смрт ним 
ин те р вен ци ја ма, а у не ким си ту а ци ја ма су и са ми ле ка ри од-
би ја ли да ра де об дук ци је. 

Вре ме ном су се ства ри ме ња ле на бо ље, бар ка да су би ли у 
пи та њу ле ка ри. Ме ђу тим, Вла ди мир Ка њух пи ше да је осам-
де се тих го ди на 20. ве ка до шло до опа да ња бро ја об дук ци ја и 
то на свет ском ни воу.231 Те шко је са си гур но шћу од го во ри ти 
на пи та ње шта је мо гло да иза зо ве ове осци ла ци је. Мо жда је 
реч са мо о стра ху од мо гу ћих за ра за ко је се по не ка да де ша ва-
ју об ду цен ти ма или о, у свим сфе ра ма при сут ном, од у ста ја њу 
од им пе ра ти ва са мо про ве ра ва ња и струч ног и лич ног уса вр-
ша ва ња? А мо жда мо же мо да го во ри мо и о ре ак ту е ли зо ва ној 
не при јат но сти у од но су на смрт, ко ја се по ја ви ла за јед но са 
на чел ним раз о ча ра њем у моћ ме ди цин ских на у ка, до ко га је 
до шло пред крај дру гог ми ле ни ју ма?

229 Р. Чо ло вић, н.д.
230 Ка њух, 4.
231 Ка њух, 20.
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Ста рост, тру леж и смрт

Раз вој ме ди цин ске прак се под ра зу ме вао је и про ши ри ва-
ње кон цеп та бо ле сти, ко ји је, као сво је вр сна ме та фо ра, на ја вио 
про ме не уну тар мре же дру штве них од но са. Та ко се, у освит 
ми ле ни ју ма у ко ме је до шло до пот пу не дру штве не мар ги-
на ли за ци је ста рих љу ди, као вр ста но ве „бо ле сти“ по ја вљу је 
ста рост. Не ки ме ди цин ски ча со пи си до но се на пи се у ко ји ма 
опи су ју фи зи о ло ги ју и спо ља шње ма ни фе ста ци је ста ре ња,232 а 
у Бе о гра ду је 1881. го ди не, за ла га њем док то ра и пи сца ла зе К. 
ла за ре ви ћа отво ре но пр во ге ри ја триј ско оде ље ње, са три на-
ест кре ве та. ла за ре вић је из по сто је ћег Уну тра шњег оде ље ња 
Ва ро шке бол ни це на Па ли лу ли из дво јио ста ре и бо ле сне и 
сме си то их на „од сек за ле че ње ста ра ца“, у из најм ље ној згра ди 
бе о град ског за на тли је ха џи Ни ко ли ћа.233 По се бан ку ри о зи тет 
пред ста вља чи ње ни ца да се ово де ша ва ло чак три де се так го-
ди на пре не го што је И. л. На шер (Ig natz Leo Nas her), при зна ти 
пи о нир свет ске ге ри ја три је, ука зао на по тре бу по себ ног ме ди-
цин ског тре ти ра ња ста рих љу ди.234 

Осим то га, у на пи си ма по је ди них ан га жо ва них ле ка ра би-
ло је на гла ше но тре ти ра ње смр ти као не че га што је по сле ди ца 
бо ле сти, а не као про сте чи ње ни це огра ни че ног људ ског ве ка. 
Та ко Или ја Ог ња но вић Абу ка зем, но во сад ски ле кар, хи рург 
и пу бли ци ста из да је књи гу: „Име на бо ле сти што мо гу смрт да 
на не су“, у ко јој пи ше да је „сва ка бо лест зла, а нај ри зич ни ја је 
она од ко је се об у ми ре“. Абу ка зем је, због не сре ђе но сти ме ди-
цин ске но мен кла ту ре и про бле ма са ко ји ма се због то га сре тао 

232 Др. Хр. М. Јок си мо вић, Ка ко се ста ри. Здра вље бр. 5, Бе о град 1909, 
134–139, 134.

233 Ака де мик Вла ди мир Ка њух, Не пре кид но ве ли ко ин те ре со ва ње 
јав но сти за др ла зу К. ла за ре ви ћа, књи жев ни ка, ле ка ра, на уч ни ка и ху ма-
ни сту. За што? http://www.rast ko.rs/cms/fi les/bo oks/5062d8ec536c4 При сту-
пље но 5. но вем бра 2015.

234 Исто.
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при ли ком из да ва ња умр ли ца, пре вео ла тин ске на зи ве смр то-
но сних бо ле сти на не мач ки, ма ђар ски и срп ски и об ја вио их 
у спо ме ну том при руч ни ку.235 

Ства ра њу ова кве ве зе из ме ђу бо ле сти и смр ти до при не ло 
је и че сто уми ра ње љу ди у бол ни ца ма. Ово је би ло узро ко ва но 
ти ме што су бо ле сни сти за ли у бол ни цу че сто у већ по од ма-
клим ста ди ју ми ма бо ле сти, те их је та мо су сти за ла смрт. Због 
то га су ста нов ни ци гра да, слич но се ља ци ма ко ји су пру жа ли 
сна жан от пор ре фор ма ма тра ди ци о нал них по греб них ри-
ту а ла, по ка зи ва ли ве ли ко не по ве ре ње у од но су на ле че ње у 
бол ни ца ма. Гле да ју ћи ка ко из бол ни це из но се мр тве, љу ди 
су, ка ко пи ше Ву ко вић „те шко мо гли да по ве ру ју да се у њи ма 
ле чи“.236 

Ипак, без об зи ра на от по ре, но ва ре ше ња су све сно или 
не све сно, бр же или спо ри је при хва та на, а оби ча ји и на ви ке 
тран сфор ми са ни. Ре фор ме по греб них ри ту а ла сле ди ле су тен-
ден ци ју про те ри ва ња смр ти из јав ног про сто ра, ко ја је вр ше на 
бр жим и нео сет ни јим укла ња њем мр твог те ла, као и по сте-
пе ном про фе си о на ли за ци јом бри ге о бо ле сни ма, а за тим и о 
умр ли ма. Са хра на је оста ла ва жан дру штве ни до га ђај, не са-
мо за по ро ди цу, не го и за ши ру за јед ни цу, али ста ри ри ту а ли 
би ва ју за ме ње ни но вим – по кло пац на сан ду ку све че шће је 
спу штен, а по след њи це лив по кој ни ка за ме њу је љу бље ње за тво-
ре ног ков че га у ко ме се он на ла зи. У бро ју 1 ча со пи са Здра вље, 
из 1920. го ди не опи су ју се не ки на род ни оби ча ји и пра ви ла 
по на ша ња ко ја су мо гла од ра жа ва ти и ства ра ње дис тан це у 
од но су на мр тво те ло. Та ко у не ким кра је ви ма по сто ји за бра-
на љу бље ња мр тва ца у уста и очи да овај не би по сле до ла зио у 

235 Jo van Mak si mo vić, Do pri nos le ka ra iz Voj vo di ne u us po sta vlja nju 
zdrav stve ne slu žbe u Sr bi ji i osni va nju i ra du Srp skog le kar skog dru štva. Me di
cin ski pre gled 2008; LX (3-4). No vi Sad: mart-april, 191–203, 193; Рад ми ла Гу-
до вић и др, Док тор Или ја Ог ња но вић – зна ме ни ти ле кар де вет на е стог ве ка. 
http://www.rast ko.rs/cms/fi les/bo oks/5062e1a037b68 при сту пље но 2. ју на 2016.

236 Ву ко вић, 51.
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сно ве, а де ци се бра ни да до ди ру ју уко че но те ло мр твог да не 
би по сле пла ка ла.237 

Мр тво те ло се све че шће по ве зу је са тру ле жно шћу и опа-
сно шћу од за ра зе, а смрт по ста је трај на прет ња, нај пре ре ал на, 
услед че стих епи де ми ја, а за тим и сим бо лич ка (ма да још увек 
и ре ал на), јер на ру ша ва прин ци пе ево лу ци о ни стич ког схва та-
ња при ро де ко ји ма је обе ћа но ње но не пре ста но уса вр ша ва ње.

Чи тав здрав стве ни си стем ко ји се ра ђао пра те ћи европ-
ске трен до ве мо дер ни за ци је, су штин ски је био за сно ван на 
кри ти ци тра ди ци о нал них оби ча ја и на ви ка.238 Ње го во кре-
и ра ње би ло је увод у исто риј ски про цес то ком ко га су ме ди-
ци на и ле ка ри по ста ли сво је вр сни го спо да ри смр ти. Они су 
пре вен ци јом, ле че њем и по ме ра њем гра ни ца људ ског жи во та 
мо гли да по ну де илу зи ју бе смрт но сти. На том плод ном тлу 
је по се ја на и иде ја мо дер не кре ма ци је, ко ја се по ја ви ла као 
мо гу ће ре ше ње хи ги јен ских, естет ских, па и етич ких по сле-
ди ца рас пр ши ва ња те илу зи је. Бр зим и трај ним укла ња њем 
мр твог те ла – тог до ка за не у спе ха – из про сто ра жи вих, она 
је омо гу ћа ва ла ефи ка сну ре ви та ли за ци ју си сте ма. У ово ме је 
као од лич ног са ве зни ка има ла и се ку ла ри зо ва но и су штин ски 
пре и на че но хри шћан ско уче ње о бе смрт но сти, ко је се од то га 
вре ме на, у ла ич ким ин тер пре та ци ја ма, пр вен стве но од но си 
на схва та ња о ду ши. 

На та на но сти ду шев них осе ћа ња, али и на про бу ђе ној 
те ле сно сти по чи ва ла је и ро ман ти чар ска умет ност 19. ве ка.

237 Здра вље 1, Бе о град 1920, 9.
238 Јо ван Да ни чић (ур.), Спа љи ва ње мр тва ца са хри шћан ског гле ди-

шта. На род но здра вље. Ле кар ске по у ке на ро ду. 1898, 139–140.
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Смрт, ту га, љу бав и страст:  
срп ски пе сни ци 19. ве ка

Иако ини ци ран фи ло со фи јом про све ти тељ ства и ра ци о-
на ли стич ким од но сом пре ма ствар но сти, свет ко ји је на ста јао 
био је да ле ко од то га да по ну ди јед но зна чан си стем вред но сти. 
Оту ђе ње од ве ре пра о та ца до но си ло је но ве об ли ке по кло ни-
штва, док су по зи ти ви стич ки и ути ли та ри стич ки кон цеп ти 
дру штве ног бив ство ва ња про у зро ко ва ли сна жну умет нич ку 
ре ак ци ју, чи ји су но си о ци би ли ве ли ки пе сни ци срп ског ро-
ман ти зма: Бран ко Ра ди че вић, Ђу ра Јак шић , Јо ван Јо ва но вић 
Змај и ла за Ко стић. 

Њи хо ва по е зи ја са жи ма и од сли ка ва уну тра шње про ти ву-
реч но сти епо хе, те, ма да је сва са зда на од ва па ја за по нов ним 
ус по ста вља њем це ли не, исто вре ме но и са ма про ду бљу је јаз 
из ме ђу ме та фи зи ке тра ди ци о нал ног и хи пер ма те ри јал но сти 
мо дер не. По ет ска обра ћа ња Бо гу за ме њу је по кло ње ње обич ном 
чо ве ку, ње го вим љу ба ви ма и стра сти ма; уме сто аске зе, под ви-
га и са мо пре ко ра, сти хо ви ма про ве ја ва са ња ре ње и че жња за 
пу те ним до ди ром, а рај ско ста ње до сти жно је у оства ре њу или 
чак са мо у про ду же њу љу бав них ма шта ња, али и у са вр шен ству 
при ро де. Ме ђу тим, на су прот ин ди ви ду а ли зму ко ји од ли ку је 
ро ман ти чар ске им пре си је, по ја вљу је се и сна жни им пе ра тив 
пи са ња о на ро ду и за на род.239 Ве ли ча ње осло бо ди лач ке бор бе и 
на род не еман ци па ци је по ста је та ко вр ста дан ка исто риј ској ак-
ту ел но сти, ко ја пре зи ре сва ку вр сту са мо по сма тра ња и по у ну
тре ња спо ља шњег све та. Ка ша нин пи ше да је „ути цај на род не 
по е зи је и на ци о нал не исто ри је [...] на све на ше пе сни ке 19. ве ка, 
био у књи жев ном сми слу, од ве ће ште те не го од ко ри сти“.240 
Прак тич но упо ре до са ро ман ти ча ри ма, пи шу и срп ски ре а ли-
сти, Све то зар Мар ко вић, ла за ла за ре вић, Ми ло ван Гли шић, 

239 Ка ша нин, 32.
240 Исто, 37.
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Ра до је До ма но вић и дру ги, ко ји се опре де љу ју за дру штве но ан-
га жо ва ни је фор ме, при по вет ке, са ти ру и ху мо ри стич ке при че.

Ра ђа ње но ве вр сте емо ци о нал но сти на ја вље но је још у 
вре ме ба ро ка. Ти мо ти је вић пи ше да гра ђан ска по е зи ја то га 
вре ме на опи су је не срећ ну љу бав и ду шев не бо ли ко је она иза-
зи ва, а по себ но за ни мљи во ме сто у ре то ри ци сен ти мен та ли зма 
пред ста вља при жељ ки ва ње смр ти, ко је је та ко ђе по ве за но са 
љу бав ним емо ци ја ма.241 Упо ре до са овим „слат ким уми ра њем“, 
кра јем 18. ве ка ја вља се и култ пре ми ну ле де це, а на смрт нај-
бли жих се ре а гу је сна жним емо ци ја ма, не ти пич ним за прет-
ход не пе ри о де.242 Ме ђу тим, ови сен ти мен ти још ду го вре ме на 
при па да ју но во на ста лој гра ђан ској кла си. Пут ка тран сфор ма-
ци ји све у куп ног на род ног жи во та отво рио је, као што смо већ 
ра ни је на по ме ну ли, ре фор ма тор ски рад Ву ка Ка ра џи ћа, ко ји 
је по сред но во дио ега ли та ри за ци ји кул ту ре. Овај про цес су 
сво јим де ла њем по др жа ли ин те лек ту ал ни пр ва ци та да шњег 
срп ског дру штва, лич но сти од ко јих су мно ге би ле исто вре-
ме но и по ли ти ча ри и дру штве ни рад ни ци, иде о ло зи, ле ка ри, 
пи сци, пе сни ци и уред ни ци зна чај них ча со пи са. Го то во сви у 
јед ном тре нут ку сво га жи во та ве за ни за по крет и иде је Омла
ди не, не ми нов но су при хва ти ли основ ну па ра диг му епо хе: 
зах тев за рас ки да ње са тра ди ци јом као пред у слов на прет ка и 
мо дер ни за ци је срп ског дру штва. Но стал ги ја пре ма про шло-
сти, ве ли ча ње на ро да и обо жа ва ње при ро де, та ко ђе ка рак те-
ри стич ни за то до ба, би ли су за пра во пр ви ко рак ка њи хо вој 

241 Ми ро слав Ти мо ти је вић, Вас пи та ва ње емо ци ја и уоби ча ва ње мо-
дер ног гра ђан ског иден ти те та код Ср ба. Го ди шњак за дру ште ну исто ри ју 
1–3, 2005: 7–24, 13, 21.

242 Ти мо ти је вић, Вас пи та ње, 15. У Швед ској се кра јем 19. и по чет ком 
20. ве ка раз ви ја по смрт на фо то гра фи ја, а уну тар овог жан ра се по ја вљу-
је и фо то гра фи са ње пре ми ну ле де це. Арен 116–120: И код нас је го то во 
исто вре ме но до шло до раз во ја фо то гра фи са ња по кој ни ка. Ви ди у: Ја сми на 
Трај ков, По смрт не фо то гра фи је из За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни. Гла сник 
Ет но граф ског му зе ја 75. Бе о град 2011, 11–32.
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фол кло ри за ци ји и су штин ском оту ђе њу на ци је и од на род не 
про шло сти и од при ро де. 

Ме ђу тим, узда ње у ра зум и по ку шај са гле да ва ња све та спо
ља, усло вио је та ла се пе снич ког оча ја ња, ко ји су се по ди гли са 
по е зи јом Бран ка Ра ди че ви ћа, на ста ви ли са Зма јем, Ко сти ћем 
и Јак ши ћем, и по но ви ли по чет ком 20. ве ка са Ди сом и Пан-
ду ро ви ћем.243 Ови пе сни ци су, сва ки на свој на чин, пе ва ли о 
смр ти и про ла зно сти, вра ћа ју ћи по е зи ју оним лич ним, људ-
ским тра га лач ким из во ри ма, ко ји су у све тлу ра ци о на ли зма, 
а ка сни је и ре а ли зма, би ли пот це ње ни.244 

Жи ти је и пе сни штво Бран ка Ра ди че ви ћа по себ но екс-
пли цит но ре флек ту ју ис ку ше ња вре ме на. Стил ски у ба ро ку, 
а те мат ски у 19. ве ку, Ра ди че ви ће ва по е зи ја је, ка ко је опи су је 
Ка ша нин „ла га на и ле пр ша ва“.245 Ме ђу тим, она је то са мо у 
ле по ти и теч но сти сти ха, а ни ка ко у мо ти ви ма ко ји њо ме про-
ве ја ва ју. Ра ди че вић је, као и мно ги дру ги ње го ви са вре ме ни ци, 
пе сник смр ти и ту ге.246 Чи тав ци клус По смрт них пе са ма ни је 
био до во љан да се сме сте све Ра ди че ви ће ве ми сли о смр ти. Чак 
и ка да пе ва о при ро ди и о љу ба ви, као што чи ни у пе сми Јад на 
дра га, он нео че ки ва но за вр ша ва сли ком гро ба: „Пла чи тра во, 
за пе вај сла ву ју, / Зла то мо је зе мљи ца покрива[...] Ра ка ње га 
кри је сад и та ма, / Шта ћу ов де ја на све ту са ма!“247 Ми кро ко-
смос пе сни ка од сли ка ва и пре о вла ђу ју ће ре ли гиј ске пред ста ве 
вре ме на, па су и Ра ди че ви ће ве пе сме бли ске ани ми стич ком и 
пан те и стич ком по и ма њу све та.248 Он по ре ди дра гу са при ро-
дом: „О, дра га ду шо, узми цве так ње жни, / он ње жан је сте као 
што си ти“, (Ту га и опо ме на), а мај ку са сун цем. Ме ђу тим, и 

243 Ми о драг Па вло вић, Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва. Бе о град: Про-
све та 1998, 28.

244 Исто, 36.
245 Ка ша нин, 25.
246 Де ре тић, 316.
247 Бран ко Ра ди че вић, Пе сме. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска 1993, 41.
248 Де ре тић, 316.
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при ро да и сва ка љу бав у ње го вим пе сма ма осу ђе ни су на смрт: 
„Не ка да сам имо јо ште јед но [сунце], / Зрак је ње гов већ одав но 
сед но, / Мај ци ср це у гру ди не би је, / Тав на зе мља њу одав на 
кри је /...“ (Мо је сун це) или: „Ње ви ше не ма – то је био звук / У 
њен кад ја уни шо би јах дом,/...“ (Ту га и опо ме на).249 Ипак, мр тви 
ни су ни ка да у пот пу но сти мр тви. Пе сник о њи ма фан та зи ра, 
па та ко у пе сми Бо ле сни ков уз ди сај, са мрт ник хи та у су срет 
сво јој љу ба ви: „Ал’ је лад но, ух ал’ ми је зи ма. / Кад ко ра чам, је 
л’ ово зе мљи ца / Што л’ шо бо ће ко ка ква гроб ни ца? / Слу шај, 
слу шај, је л’ ме ко год звао? / Она, она – бр же, што сам стао?“250 

Иако се Ра ди че вић у јед ном тре нут ку од ре као ро ман ти-
чар ских сен ти ме на та и по чео да пи ше ан га жо ва ну по е зи ју, што 
Ка ша нин сма тра жа ло сном стран пу ти цом ње го вог пе сни штва, 
он је ипак до жи вео же сто ку кри ти ку од стра не на род них пр во
бо ра ца. На и ме, Све то зар Ми ле тић уста је про тив Ра ди че ви ће-
вих пе са ма пи са них за омла ди ну и чак га на зи ва из дај ни ком.251 
Пе сник уми ре у Бе чу 1853. го ди не, а опис ње го вих по след њих 
тре ну та ка не сум њи во при па да кон цеп ту „до бре смр ти“ то га 
вре ме на. На и ме, по не ким из во ри ма, Ра ди че вић је из дах нуо 
у при ја тељ ском за гр ља ју же не Ву ка Ка ра џи ћа, док Ка ша нин 
твр ди да је умро у пот пу ној са мо ћи и си ро ма штву, оста вљен и 
од књи жев них са пут ни ка и од на ро да.252 Тро шко ве ње го вог по-
гре ба по крио је кнез Ми ха и ло, а са хра ни је при су ство ва ло све га 
не ко ли ко срп ских сту де на та ко ји су се об ре ли у Бе чу.253 По смрт-
ни оста ци Бран ка Ра ди че ви ћа пре не ти су на Стра жи ло во три 
де це ни је на кон ње го ве смр ти, 1883. го ди не, што је био по вод 
за ор га ни зо ва ње ве ли ке на род не све ча но сти. Ово ме је прет хо-
ди ла жу стра по ле ми ка из ме ђу Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и ла зе 

249 Ра ди че вић, 159; Ми о драг Па вло вић, 176.
250 Ра ди че вић, 220.
251 Ка ша нин, 32.
252 Ка ша нин, 23.
253 Исто.



Александра Павићевић, Пламена тела

94

Ко сти ћа, ко ји су има ли опреч на схва та ња о по смрт ној суд би ни 
Бран ка Ра ди че ви ћа. Док је Змај, за не сен го ру ћом на ци о нал ном 
иде о ло ги јом, же лео да у њу угра ди и Бран ко во де ло, Ко стић је 
сма трао да пре нос тре ба од ло жи ти за мир ни ја вре ме на. Мо гу ће 
је да је ово не сла га ње про из и ла зи ло из ра ни јег су ко ба дво ји це 
пе сни ка, ко ји је по чи вао на њи хо вим раз ли чи тим при сту пи ма 
по ет ском ства ра ла штву и умет но сти уоп ште. Док је Ко стић 
ан га жо ва ну по е зи ју сма трао вул га ри зо ва њем умет но сти и био 
про тив сва ке вр сте ње не де мо кра ти за ци је, Змај се про сла вио 
као ве ли ки на род ни пе сник упра во пи шу ћи та кву по е зи ју.

Опи си при ро де, те уза јам но бо је ње и про жи ма ње пе снич-
ких рас по ло же ња и при род них по ја ва, нај ра зви је ни ји су код 
Ђу ре Јак ши ћа. Ње га из гле да пре ви ше не бри не смрт и он уте ху 
због про ла зно сти на ла зи у на сла да ма те ле сне љу ба ви о ко ји ма 
ма ње или ви ше им пли цит но пе ва: „...Ту ме не че ка аши ко ва-
ње / О, лак ше са мо кроз гу сто гра ње“ (Кроз по ноћ).254 Оно што 
олак ша ва Јак ши ће ву ми сао о смр ти је сте то што код ње га та-
на тос и ерос ве о ма че сто иду за јед но. Та ко он у пе сми Ти си 
би ла раз ми шља о слат кој смр ти у по љуп цу сун ца, тј. дра ге и 
по зи ва је да ис ко ри сте вре ме ово га жи во та у ми ло ва њу: „Си ни 
сун це!...Још си цвет и мла да. / Жи ви, сун це, да се ми лу је мо - / У 
гро бу је сту де но и не мо.“255 Иако че сто спо ми ње Бо га у сво јим 
сти хо ви ма, пе сник не га ји на ду у ве зи са по смрт ном ег зи стен-
ци јом. То је до не кле и ло гич но, јер ње му нај ве ће за до вољ ство 
пред ста вља ју зе маљ ска ужи ва ња, ко ја је сва ка ко би ло те шко 
за ми сли ти у по смрт ној ег зи стен ци ји она ко ка ко ју је ин тер-
пре ти ра ла ре ли гиј ска тра ди ци ја ко јој је Јак шић при па дао. 
„Све тво је ле по те, / Ми ли це и сла сти, / Све што ср це хо те, /
До ста ће про па сти. / Па за то не гу би / Свог про ле ћа да не: / Већ 
ме гр ли, љу би, / Док нас не са хра не. (За што ме...).256 Јак ши ћу 

254 Ђу ра Јак шић, Пе сме. Бе о град: Рад, 1968, 46.
255 Исто, 39.
256 Исто, 31.
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ни је пред ста вља ло про блем ни да пе ва о на ро ду, јер и та да је 
он пе вао о љу ба ви: „Љу бим те, љу бим, ду шо, /љу бим те ра ју мој! 
/А осим те бе ни ког, /До са мо на род свој.“ (Љу бав).257 Ипак, Ка-
ша нин сма тра да је „ на пи са ње еп ских пе са ма Јак шић пре шао, 
ве ро ват но не због то га што их је ви ше це нио и та ко хтео, већ 
за то што су их ви ше це ни ли и та ко хте ли уред ни ци ча со пи са, 
но ви на, и још ви ше та да шњи чи та о ци“.258 Ка ша нин та ко ђе пи-
ше за Ђу ру Јак ши ћа да је био и на ци о на ли ста и со ци ја ли ста и 
пра во сла вац и ате и ста и ре пу бли ка нац и мо нар хи ста, „ка ко му 
се кад сви де ло и до шло у гла ву“.259 Иако ње го ва по е зи ја за и ста 
и од сли ка ва та кав бу ран ка рак тер и пла хо ви ту на рав, сло же-
ност ње го ве лич но сти као и жи вот них из бо ра све до чи за пра во 
о сло же но сти исто риј ског тре нут ка у ко ме је жи вео и у ко ме 
су ове, на из глед не спо ји ве иде је би ле исто вре ме но при сут не у 
јав ном, по ли тич ком и иде о ло шком го во ру.

Еони ма уда љен од би ло ка квог ути ли та ри стич ког кон-
цеп та умет но сти, али и од пре да ва ња ма те ри ји и на ла же ња 
уто чи шта у хар мо ни ји ово стра не при ро де, био је пе сник ла за 
Ко стић. Ве ли ки кри ти чар мо дер ног до ба и ево лу ци о ни стич-
ких на че ла при ме ње них на људ ску исто ри ју,260 он је сти хо ве 
ис пи си вао ис тан ча ним осе ћа њем за од нос људ ског и бо жан-
ског, ин ди ви ду ал ног и уни вер зал ног. Ње го ва не у га си ва че-
жња за ду хов ним и те ле сним уце ље њем, би ла је бол ни ва пај за 
по нов ним ује ди ње њем ми кро- и ма кро ко смо са, ко ји су се, и 
на ни воу по је ди нач ног и на ни воу ко лек тив ног, у ње го во до ба 
не ка ко не по врат но уда ља ва ли. Ко стић је и сам био ме ђу гор-
љи вим иде о ло зи ма омла дин ског по кре та, по ли тич ки де лат ник 
и апо ло гет срп ства. Ме ђу тим, у по зним го ди на ма код ње га је 
до шло до раз о ча ра ња у иде а ле на ци о нал не бор бе, што га, на 

257 Исто 41.
258 Ка ша нин, 44.
259 Исто, 40.
260 А.Пе тро вић, 70, 72, 74.



Александра Павићевић, Пламена тела

96

из ве стан на чин, вра ћа ре ли ги ји и цр кви, чи ји је кри ти чар ду-
го вре ме на био. Све стан вар љи во сти иде о ло ги је про гре са и 
по тре сен до бро вољ ним од у ста ја њем мо дер не кул ту ре и на у ке 
од исти не, он ви ше жи ви у сво јим пе сма ма не го у со би у ко јој 
их пи ше. Иако је, ка ко на во ди Ка ша нин, „на ужас по зи ти ви-
ста [Костић твр дио да је] фан та зи ја исто та ко ре ал на као и ма 
ка ква дру га функ ци ја чо ве ко вог мо зга, ма ка ква дру га по ја ва 
у при ро ди...“261, за ње га је она за пра во би ла ре ал ни ја од све га 
ствар ног. О то ме све до чи ње го ва не мно го по зна та пе сма Спо
мен на Ру вар ца, по све ће на успо ме ни на ра но пре ми ну лог при-
ја те ља, Ко сту Ру вар ца, пи сца и књи жев ног кри ти ча ра, по том ка 
углед не по ро ди це из чи јег окри ља су иза шле че ти ри зна ме ни те 
лич но сти срп ске кул ту ре: Ила ри он, Ди ми три је, Ко ста и ла зар 
Ру ва рац. У овој пе сми, Ко стић опи су је су срет са мр твим при-
ја те љем и раз го вор са њи ме. Ми о драг Па вло вић сма тра да је 
Ко стић ов де „пот пу но раз дво јио ал фу и оме гу, по че так и крај, 
ко ји су ина че у ло го су – Сло ву јед но те исто, и та се раз дво је-
ност у пе сни ци ма мо дер них вре ме на про ду жа ва и по ја ча ва“.262 
Од го ва ра ју ћи на пи та ње мр твог при ја те ља о то ме ка ко је ње го-
ва дра га и да ли га се се ћа, пе сник му од го ва ра: „Ду шев на свест 
јој сва је ње го ва, / а не свест те ла да ће дру го ме...“. И за вр шни 
сти хо ви по твр ђу ју рас цеп о ко ме го во ри Па вло вић. У њи ма 
се пе сник за хва љу је аве ти сво га при ја те ља јер му је от крио 
су шти ну раз дво је но сти ум ног и те ле сног би ћа, ал фе и оме ге. 
Ме ђу тим, чи та ва сли ка ко ју опи су је де ша ва се на ме сту су сре та 
и пот пу ног спа ја ња фан та зи је и ре ал но сти, та ко да је пи та ње 
да ли у овој, а по себ но у сво јим „ве ли ким „пе сма ма“, Ко стић 
ипак на ла зи из гу бље ну це ло ви тост: „О му дра смр ти, о са мрт-
нич ка жи ва му дро сти...“263

261 Ка ша нин, 67.
262 Па вло вић, 37.
263 ла за Ко стић, Спо мен на Ру вар ца. https://sr.wi ki so ur ce.org/wi ki/ При-

сту пље но 23. ја ну а ра 2015.
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Ствар ност и уобра зи ља, са да шњост и веч ност, пе сник ко ји 
па ти, али и пе сник ко ји се мир но пре да је ес ха то ну, ко ји му до-
но си ис це љу ју ћи су срет, сте кли су се у јед ној од на ших нај леп-
ших љу бав них пе са ма, ко ју је ла за Ко стић на пи сао пред са му 
смрт, по све тив ши је (сво јој) из гу бље ној љу ба ви: SAN TA MA RIA 
DEL LA SA LU TE. По ре де ћи је са Ње го ше вом Лу чом, Ка ша нин 
тај ну ле по те ових две ју пе са ма об ја шња ва њи хо вим мо ли тве-
ним ду хом,264 ко ји, иако ли чан и ин ди ви ду а лан, успе ва да, бар 
за тра ја ња сти хо ва, вра ти из гу бље но зна че ње уни вер зал ном 
у чо ве ку. Као да се су прот ста вља оп штој гор до сти епо хе, Ко-
стић при зна је свој пад: „све је то с ове гла ве са лу де...“ и мо ли 
за опро штај за ве ту ју ћи це лог се бе веч но сти: „Зар ни је леп ше 
но сит ле по ту, / сво до ва тво јих по ста ти стуб, / не го гре јућ свет-
ску гре хо ту, / у пе по спа лит ср це и луб, / то нут о бро ду, тру нут 
у пло ту, / ђа во лу је лу а вра гу дуб? / Зар ни је леп ше ве ко ват у те, 
/ SAN TA MA RIA DEL LA SA LU TE?“265 И као што се вер ник у 
мо ли тви су сре ће са Бо гом, та ко и за Ко сти ћа стих пред ста вља 
ме сто са стан ка са умр лом лен ком Дун ђер ски: „А на ша де ца 
пе сме су мо је, / тих са ста на ка ве чи ти траг; / то се не пи ше, то 
се не по је, / са мо што ду шом про би је зрак.“ И шта би дру го 
мо гао овај пе сник ви ше стру ко ра њен и по ра жен и лич ном и 
на род ном суд би ном, не го да при жељ ку је смрт? Као и ње го-
ви пе снич ки са пут ни ци, он је за њу спре ман, али са ду бо ком 
ве ром да ће би ти оба сјан све тло шћу веч но сти, ко ју је мо гу ће 
ис ку си ти са мо кроз љу бав: „А кад ми до ђе да пр сне гла ва / о 
тог жи во та хри до вит крај, / нај леп ши сан ми по ста ће ја ва, / 
мој ро пац ње но: ’Ево ме нај!’/ Из ни шта ви ла у сла ву слâвâ, / из 
без ње ни це у рај, у рај!“

ла за Ко стић ни ка ко ни је мо гао да пи ше о на ро ду, да ве ли-
ча про ла зно, да се за но си зе маљ ским по бе да ма. Он је све стан да 

264 Ка ша нин, 71.
265 Ра до слав Вој во дић (прир.) Срп ско љу бав но пе сни штво. Кру ше вац: 

На пре дак, 1985, 72.
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рат ни ка да не пре ста је, да жуд ња за це ли ном не би ва уто ље на 
на род ним ус пе си ма, да чо век мо же би ти сло бо дан са мо из над 
и из ван исто риј ских ак ту ел но сти, са мо као по је ди нац, ни ка ко 
у ма си и са мо кроз лич но и опит но по зна ње Исти не. 

На кон Ко сти ћа, пе сни ци ко нач но и не по врат но са хра њу ју 
сво је љу ба ви. У њи хо вим сти хо ви ма све је ма ње на де. Во ји-
слав Илић, ина че брат Дра гу ти на Или ћа, ко га смо спо ме ну ли 
ра ни је у ве зи са ши ре њем спи ри ти зма у Ср би ји, пи ше Хим
ну ве ко ва ко јом отва ра про стор бес ко нач ног вре ме на у ко ме 
оби та ва ју мр тви од вај ка да: „Не знам је л’ у сну са мо ил зби ља 
од ла зим че сто / У чу дан пре део не ки. Ту сва ко ка зу је ме сто / 
Тра го ве ра зо ре ња [...] На пу сту оба лу се дам. И та да по ред ме не 
/ Мр твач ки про ла зи спро вод у не мом све ча ном хо ду, /А ма ске 
на ли цу но се и љу ди, де ца и же не.“ Сти хо ви до но се пи та ња: 
„Ода кле до ла зе они? И ку да ве чи то гре де / Тај спро вод с пе-
сма ма гро зним?“, али не и из лаз из хлад не, је зо ви те и са бла сне 
сли ке. Иако се ње ни ак те ри кре ћу, њи хо ва суд би на је око ва на 
у без из ла зу веч но сти: „Ћу те ћи про ла зе они, и веч но по мра ку 
блу де / И од вре ме на дав них – / Бес крај ни оке ан шу ми су мор ну 
и хлад ну пе сму, / Хим ну ве ко ва там них“.266

За раз ли ку од Во ји сла ва Или ћа, ко ји се рет ко пре пу шта 
љу бав ним ма шта њи ма, Јо ван Ду чић и Ми лан Ра кић из ра зи-
то су те ле сни и чул ни. Ка ша нин за Ду чи ћа ка же да је бли жи 
па га ни зму не го хри шћан ству, ко ме се вра ћа тек у ка сни јим 
го ди на ма. Та ко ђе, он га ви ди као пе сни ка од ко га ни је дан 
дру ги ни је ви ше и ду бље раз ми шљао о смр ти. За ње га је она, 
ме ђу тим, би ла не га ци ја свр сис ход но сти по сто ја ња све та и мо-
гућ но сти по сто ја ња Бо га.267 И ви ше од то га, Ду чић се обра ћа 
смр ти као из во ру све га: „...Над сва чим, дух људ ски са мо те бе 
слу ти: / Мај ку ко ја ра ђа и све тлост и се ну“, и га ји сво је вр стан 
ат нро по ло шки пе си ми зам, им пли цит но опу жу ју ћи чо ве ка за 

266 Ми о драг Па вло вић, 207.
267 Ка ша нин, 235.
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пад ко ји је омо гу ћио вла да ви ну смр ти: „Сто ји људ ско ср це, та 
очај на ме ра / Ства ри у ко смо су. / Крај је свих ди ле ма, / Ко нац 
свих пи та ња и суд ба свих ве ра: / Је си ли ти са мо или те бе не-
ма.“ (Пе сме смр ти).268

На тра гу пе си ми стич ког сен ти мен та је и Ми лан Ра кић, за 
ко га је смрт је ди ни из лаз из чо ве ко ве око ва но сти и утам ни-
че но сти.269 За раз ли ку од Ко сти ћа, он не га ји ни ка кву на ду у 
бе смрт ност, чак је се и ужа са ва, јер, бу ду ћи ате и ста, не ве ру је 
у мо гућ ност дру гог, бо љег жи во та: „О ако је та ко, дра ге ду ше, 
ако / Ви жи ви те са да за ве чи то вре ме / Не по мич не хлад не, 
не моћ не, и не ме, /– Ваш је дру ги жи вот стра шни ји но па ко...“ 
(Дра гим по кој ни ци ма).270 Сто га не чу ди што Ра кић уте ху тра жи 
у пу те ним на сла да ма: „О шта је то што ме не ве же са да / За јед ну 
пут, за је дан об лик те ла, / И што ми ду ша за тре пе ри це ла, / И 
сва не моћ на из ди ше и па да, / Кад ме се так не јед на ру ка бе ла?/“ 
(Че ка ње)271. Ипак, ње гов пе си ми зам огра ни ча ва и до ме те љу бав-
ног за но са, па ре зиг ни ра но пе ва Обич ну пе сму, у ко јој об ја вљу је 
ње гов крај: „Но, то је би ло са мо крат ко вре ме, / Па по ста до смо 
ту ђи јед но дру гом, / И гле да смо се у ћу та њу дугом[...]“.272 

На тра гу по е ти ке ла зе Ко сти ћа, те ми људ ске рас це пље но-
сти окре ћу се и Си ма Пан ду ро вић и Вла ди слав Пет ко вић Дис, 
све до че ћи, ме ђу тим, не пре ки ну ту нит пе снич ког раз о ча ра ња, 
ко је је би ло те сно по ве за но са опа да њем ве ре у веч ни жи вот. 
Де ре тић сма тра да Пан ду ро ви ће ва по е зи ја пред ста вља крај-
њи из раз пе си ми зма епо хе273. Он је из у зет но ан ти ре ли ги о зан, 
али упр кос то ме и ду бо ко упи тан над сми слом, ко ји не на ла зи 
– ни у жи во ту ни у смр ти. За то има ју пра во они исто ри ча ри 

268 Јо ван Ду чић, Пе сме. Бе о град: Сло во љуб ве, 1979, 117.
269 Де ре тић, 451.
270 Ми лан Ра кић, Пе сме. Бе о град: Рад, 1963, 74.
271 Ра кић, 52.
272 Ра кић, 59.
273 Исто, 453.
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књи жев но сти ко ји га на зи ва ју му че ни ком ра ци о на ли стич ке 
ми сли.274 И као и Ко стић, Пан ду ро вић са хра њу је дра гу, али за 
раз ли ку од пр вог, он је пре пу шта рас па да њу и тру ле жи. Ње го ва 
пе сма Мр тва дра га но си ве ћи бол не го што је онај ла зе Ко сти ћа, 
јер је без на де, и ве ћи ужас не го што је онај Во ји сла ва Или ћа, 
јер је ли чан и са мо ње гов (Пан ду ро ви ћев): „Са хра нио сам сво ју 
до бру дра гу [...] Она без сум ње ле жи ов де смер но, / С на да ма мо-
јим обо је ним смр ћу, / И не зна да је по хо дим још вер но; /А жу ти 
цр ви око ње се згр ћу. /...“275. Јо ван Скер лић, за ди вљен ли ком и 
де лом Све то за ра Мар ко ви ћа и фа сци ни ран лич но шћу Ва се Пе-
ла ги ћа, при зна вао је Пан ду ро ви ћу та ле нат, али га је, иако и сâм 
на слич ној иде о ло шкој по зи ци ји, кри ти ко вао због пе си ми зма и 
де струк тив но сти. Упр кос то ме, Пан ду ро вић је из вр шио сна жан 
ути цај на мла де књи жев ни ке сво га до ба, али и на при пад ни ке 
ка сни јих ге не ра ци ја, ме ђу ко ји ма се на ла зио и Иво Ан дрић.276 
Он им је био пре по зна тљив и бли зак упра во због то га што је 
ње го во осе ћа ње смр ти би ло осе ћа ње мо дер ног чо ве ка, чо ве ка 
чи ји свет би ва бес по врат но уру шен смр ћу дра ге осо бе. 

Без об зи ра на ра ци о нал ност епо хе у ко јој ства ра, и Ди со-
вим све том вла да ју мр тви. Свет у ко ме је и љу бав про ла зна, 
а при ро да ко ју мно ги ве ли ча ју – тро шна, по ста је аве тињ ска 
гроб ни ца у ко јој је са хра ње на сва ка на да. За Ди са, жи вот је 
Там ни ца, у ко јој, на лик на сти хо ве ко је по на вља на по чет ку и 
кра ју стро фа, вла да ци клич но вре ме, осе ћај без из ла за у ко ме се 
чо век об рео без соп стве не во ље.277 Чак ни пе сма ко ју на сло вља-
ва Ју тар ња иди ла, не до но си ни ка кво олак ша ње обе ћа но на-
сло вом. У њој се, као код Ко сти ћа, та на но и пре ци зно, али ипак 

274 Си ма Пан ду ро вић. http://ri zni ca srp ska.net/knji zev nost/in dex.
php?to pic=68.0 При сту пље но 15. де цем бра 2015.

275 Си ма Пан ду ро вић. http://ri zni ca srp ska.net/knji zev nost/in dex.php?to-
pic=68.0 При сту пље но 15. де цем бра 2015.

276 Де ре тић, 455.
277 Па вло вић, 240.
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као у ма гли су мор ног ју тра, пре пли ћу сан и ја ва. Ме ђу тим, док 
Ко стић пе снич ким пу тем у оно стра но ви да ра не, Пет ко вић 
и ов де и та мо бо ра ви у ат мос фе ри те ско бе, ле де не гроб ни це 
и смр ти: „Ко љу бав на че жња, као ту га зна на / Пре ко мр тве 
дра ге, пре ко гро ба лед ног; [...]“278 У пе сми је мр тво све и сви, и 
пе сник: „То је дав но би ло...На гру ди сам ру ке / Пре кр стио сво је 
[...], и при ро да: „Не ба ви ше не ма. Мо жда је пропало[...]“, и сва 
би ћа: „На гло одох к њи ма. Та мо ви дех ка ко / За ла зе сва би ћа, 
и про паст их носи[...]“, и чи тав свет, а са њим и сâма смрт: „И 
не ста пла не та и жи во ту тра га; / Из у ми ре и смрт. Ви ше не ма 
људи[...]“.279 Дис је то ли ко по ми рен са тра гич ном суд би ном – и 
сво јом и оп ште људ ском – да, упр кос је зи вој све при сут но сти 
смр ти: „Но ћас су ме по хо ди ли мр тви, / Но ва гро бља и ве ко ви 
ста ри; / При ла зи ли к ме ни као жр тви, [...](Нир ва на),280 он же ли 
са мо јед но – нир ва ну – ве чи ти сан, без све сти и са мо по зна ња: 
„Не ма ју ви ше жи во та ни за њу / Сва ње на љу бав и мо ја стра-
да ња; Дре меж и су тон и но ћу и да њу. / На ма се спа ва. На ма се 
не сања[...]“ (Уто пље не ду ше).281

Ипак, о то ме да је вла да ви на смр ти и без на ђа, аве тињ ских 
сли ка и осе ћа ња утам ни че но сти и људ ског по ра за би ла са мо 
ва пај ра ње ног чо ве ка, жељ ног спо ко ја у за гр ља ју љу ба ви, а не 
смр ти, све до чи, ми слим, јед на од нај чу ве ни јих Ди со вих пе са-
ма, Мо жда спа ва, ко ја се по сво јој ле по ти мо же ме ри ти са Ко-
сти ће вом San ta Ma ria Del la Sa lu te. Мо жда спа ва је на го ве штај 
мо гућ но сти на ла же ња спо ко ја у не кој фор ми веч ног жи во та: 
„[...] Из ван ства ри, илу зи ја, из ван жи во та / И с њом спа ва, не-
ви ђе на ње на ле по та / Мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна / 
Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла/.282

278 Исто, 242.
279 Исто.
280 Исто, 248. 
281 Па вло вић, Ан то ло ги ја, 244.
282 Па вло вић, Ан то ло ги ја, 246, 257.
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Но ви пра вац у књи жев но сти за по чи ње уочи Пр вог свет-
ског ра та и ње го вим но си о ци ма се сма тра ју при пад ни ци Мла де 
Бо сне. Курс на ко ме се раз ви ја мо дер на срп ска књи жев ност ни-
је се су штин ски про ме нио у од но су на тен ден ци је пре ход ног 
пе ри о да – пе снич ки свет је свет без Бо га, опу сто шен и пра зан. 
У ње му, као ком пен за ци ја фи гу ри ра сво је вр сна ко смич ка ре-
ли ги ја и „бла гост ко смич ке љу ба ви“.283 По оце ни Де ре ти ћа, у 
овом пе ри о ду до ла зи до де са кра ли за ци је ства ра лач ког чи на, а 
„у књи жев на де ла про ди ру ни ски, при зем ни, ба нал ни ви до ви 
жи во та. Све мо же по ста ти пред ме том по е зи је и про зе...“.284 С 
дру ге стра не, на ши књи жев ни ци угле да ју се на европ ске, пр-
ве стве но фран цу ске књи жев не уз о ре и при хва та ју култ ле пог, 
те жњу као фор мал ном са вр шен ству и есте ти зам.285 И књи жев-
ност и це ло куп ни дру штве ни жи вот пре у зи ма ју и до дат но раз-
ви ја ју кон тро вер зе прет ход ног ве ка, те се чи та ва кул ту ра гра ди 
на су прот ним тен ден ци ја ма, као што су ко смо по ли ти зам и 
срп ско ро до љу бље, евро пеј ство и на род ни дух, ин ди ви ду а ли-
зам и на ци о на ли зам, пе си ми зам и ак ти ви стич ки оп ти ми зам.286

Но, вра ти мо се још за тре ну так до бу на шег ро ман ти зма и 
по гле дај мо ње гов епи лог.

и на кра ју, не ми нов но,  
пе снич ки ма ни фест кре ма ци је

Јо ван Јо ва но вић Змај, по оце ни Ми ла на Ка ша ни на, тво-
рац јед не од нај спи ри ту ал ни јих пе са ма но ви је срп ске књи-
жев но сти, От ки де се, ве ли ки део ства ра ла штва по све тио је 
на ро ду, ста вља ју ћи сво ју по е зи ју у слу жбу раз ли чи тих ви до ва 

283 Де ре тић, 509.
284 Исто, 658.
285 30 књ. 
286 Де ре тић, 432.
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дру штве ног ан га жма на.287 Због ово га је, као што смо већ спо-
ме ну ли, био у су ко бу са ла зом Ко сти ћем, ко ји је ду бо ко по-
што вао ње го ве ра не ра до ве и ду бо ко пре зи рао оно у шта се 
Зма је ва по е зи ја ка сни је пре тво ри ла. Опи су ју ћи овај пре о бра-
жај, Ка ша нин ка же да је Зма је ва „трај на ам би ци ја, ко ја је, на 
ње го ву и на шу ште ту – стал но ра сла, би ла да по ста не, не ве-
ли ки пе сник, не го на род ни пе сник. За оства ре ње те те жње 
он се удва рао го ми ли, во ђа ма, де ци, омла ди ни, ко му на ри ма, 
бор ци ма за спа љи ва ње мр тва ца, на за ре ни ма, пред ла гао је да се 
оцу Све то за ра Мар ко ви ћа – чи зма ру Сте ви, по диг не спо ме ник, 
пе вао о чо ба ни ма, гу шча ри ма, ба ба ма, бер бе ри ма, Ци га ни-
ма, о пот кре си ва њу ду до ва, пи сао оде чу ту ри, цр ве ном но су, 
ке чи ги, ди му – по стао је је дан од нај ве ћих де ма го га што га је 
ви део срп ски на род.“288

Ипак, у пре бо га том Зма је вом опу су има пе са ма и ду хов них 
и љу бав них и срећ них и ту жних и тра гич них. Смрт је ње го ва 
те ма оно ли ко ко ли ко је то те ма и дру гих са вре ме ни ка и пе-
снич ких са пут ни ка. Са хра нив ши у крат ком вре мен ском пе-
ри о ду сво је пе то ро де це и же ну, он се у пе сма ма пре пу шта час 
же љи за по нов ним су сре том: „Све што да ље вре ме хи ти, / Све 
се већ ма про шлост гр ли, / Све се већ ма мо ји мр тви / Ме ни чи не 
не у мр ли.“ (Ђу ли ћи уве о ци I), час пот пу ном без на ђу:„То не, па да 
мр тва на да / У на ру че мр твом бо гу, / Из у мр ло што је мо гло, 
/ Са мо бо ли још не мо гу./“ (Ђу ли ћи уве о ци VI II).289 Ме ђу тим, 
док Ко стић са ња о су сре ту са мр твом дра гом, а Пан ду ро вић је 
ко нач но са хра њу је по сма тра ју ћи рас па да ње ње ног те ла, Змај 
иде ко рак да ље – он се, због не сно шљи во сти сли ке тру ље ња и 
про па сти, од лу чу је да, ма кар и са мо ми са о но, пре да те ло сво је 
љу ба ви ог њу,: „У гроб, у гроб спу шта ју је. / Жи вот мој, и мо је 

287 Ка ша нин, 56. Јо ван Јо ва но вић Змај, Пе сме. Но ви Сад: Ма ти ца срп-
ска, 1993, 322.

288 Ка ша нин, 57.
289 Змај, 201,212.
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све. / Стра шан је тај цр ни ам бис, –/ Са мо у гроб, у гроб не! / 
Па зар ја да пр ви ба цим / Ша ку зе мље на њен лес! / Ру ка ми се 
на траг тр за,– / Тај оби чај ку је бес. / Ох, што ни смо са да он де / 
Где је ’дивљи’обичај; / Ме сто гро ба кроз ло ма чу / Јур не пла мен, 
си не сјај. / Ја бих сме ло пот па лио / Тај жр тве ник, одар њен, / 
Да тру ле жу, да гњи ле жу / От мем плен.“ (Ђу ли ћи уве о ци XV).290 

И та ко на ста је пе снич ки ма ни фест кре ма ци о ни стич ког 
по кре та, због ко га се Јо ван Јо ва но вић Змај сма тра пи о ни ром 
кре ма ци о ни стич ке иде је у Ср би ји. За пра во, на ста ју две пе-
сме – два Ђу ли ћа уве о ка, од ко јих је је дан, као што смо ви де ли 
био ли чан и пре пун пе сни ко вог бо ла, ту ге, ре зиг на ци је, док 
је дру ги у пот пу но сти при па дао Зма је вој ан га жо ва ној по е зи-
ји: „Гроб је тру леж, – он не уме / Бр зо пе по ства рат – / Ту смо 
бли зу кад ће мр тве / Жи ви огањ зга рат. / Ако та да бу дем имо 
/ Жи вих при ја те ља, / Се ти ће се мо јих ти јо / Про шап та них 
же ља. / ло ма чу ће раз бук та ти / Да го ри по ште но, / Са го ре ће 
те ло мо је, / Са го рет и ње но. / Са то пло том увис ле ти / Што се 
не пе пе ли, / Што оста не, жа ра при ма, / Ви ше се не де ли.“ (Ђу
ли ћи уве о ци XVII).291

Јо ван Јо ва но вић Змај је умро и у ,,веч но оби та ва ли ште“ 
ис пра ћен као хри шћа нин. Ово је чак по себ но на гла ше но у тек-
сту днев ног ли ста По ли ти ка у ко ме су опи са ни по след њи да ни 
ње го вог жи во та и ње го ва са хра на. За ни мљив је по да так да је 
са хра ни при су ство ва ло чак 34 све ште ни ка, од ко јих је би ло 8 
ка то лич ких и је дан уни јат ски, али је, исто вре ме но, уче ни ци ма 
Кар ло вач ке бо го сло ви је и гим на зи је би ло за бра ње но да узму 
уче шћа у ис пра ћа ју. За бра на је до ла зи ла из нај ви ших кру го-
ва Срп ске пра во слав не цр кве, од но сно, од са мог кар ло вач ког 
ми тро по ли та, а у на ве де ном тек сту она је ока рак те ри са на као 
,,пра во слав ни пр во све ште ни ци ни зам“ и, по све му су де ћи, 
иза зва ла је ве ли ко не го до ва ње у кру го ви ма ин те лек ту ал не 

290 Змај, 222.
291 Змај, 287.
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ели те тог до ба292. Чи тав спор је ве ро ват но био по ве зан са Зма-
је вом на кло но шћу со ци ја ли стич ким иде ја ма, са ње го вим ан-
ти кле ри ка ли змом, па и ате и змом, као и са сим па ти ја ма ко је је 
у јед ном тре нут ку жи во та по ка зао пре ма на за рен ству. Ме ђу-
тим, чи ње ни ца да су на са хра ни би ли при сут ни све ште ни ци 
раз ли чи тих де но ми на ци ја, што је сва ка ко у су прот но сти са 
пра ви ли ма слу жбе пра во слав не цр кве, оста је без об ја шње ња 
у пре гле да ној ли те ра ту ри. 

И та ко крај 19. ве ка до но си смрт ого ље ну и ли ше ну сва ког 
сми сла. Не ма ви ше уви ја ња, не ма лир ских ме та фо ра, не ма еп-
ских сли ка хе рој ског уми ра ња, не ма на де, и за то је бо ље те ло 
уни шти ти, што бр же га укло ни ти, са чу ва ти ле пу успо ме ну ко ја 
не ће би ти на ру ше на са бла сним сли ка ма под зем не го збе. У не-
по сто ја њу, у ни шта ви лу, не ма ви ше де ље ња, не ма уну тра шњих 
раз ди ра ња и ки да ња, не ма ни че га, па ни чо ве ка, ни ко смо са 
ко ји је у ње му, за ње га и због ње га ство рен. Но ви ми ле ни јум 
срп ски пе сни ци до че ку ју без мно го на де.

292 У Ка ме ни ци, По ли ти ка, 6. јун, 1904,1.
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iV. ДРуштво „огањ“ За 
СПаљивање мРтваца

Не би тре ба ло мно го да нас чу ди то што је иде ја кре ма-
ци је у Ср би ју сти гла по сред ством по е зи је. Дру га чи је из гле да 
ни је ни мо гло би ти, јер су је ди но у пе снич ком из ра зу мо гле да 
сто је јед не по ред дру гих те мељ не су прот но сти епо хе. На њи-
ма се гра ди и мо дер на срп ска кул ту ра, трај но за то че на из ме ђу 
ро ман ти чар ских иде а ла и ре а ли стич ких при сту па. Про це си 
се ку ла ри за ци је и де са кра ли за ци је ствар но сти, ра ђа ње но вих 
ре ли ги ја и кул то ва, те но вих рас це па у чо ве ку и у све ту ко ји га 
окру жу је, све је то су бли ми ра но у по е зи ји срп ских пе сни ка 19. 
ве ка. С јед не стра не, ини ци ра на ин тен зив ним по зи ти ви стич-
ким оспо ра ва њем од но са ду ше и те ла, а са дру ге ро ман ти чар-
ском упи та но шћу над тим од но сом, иде ја кре ма ци је у Ср би ји 
је на ста ви ла свој жи вот за хва љу ју ћи они ма ко ји су сво ју бри гу 
усме ри ли пр вен стве но ка те лу – за хва љу ју ћи ле ка ри ма, нај пре 
Јо ва ну Јо ва ни ћу Зма ју, а за тим др Во ји сла ву Ку јун џи ћу, ко ји 
1904. го ди не у Бе о гра ду осни ва Дру штво „Огањ“ за спа љи ва ње 
мр тва ца.

Док тор во ји слав Ку јун џић,  
осни вач Дру штва 

Во ји слав Ку јун џућ ро ђен је у Бе о гра ду 1872. го ди не, као 
нај мла ђи син Јо ва на Ку јун џи ћа, имућ ног бе о град ског тер зи је. 
Јо ван Ку јун џић се же нио че ти ри пу та и у тим бра ко ви ма су ро-
ђе ни: Ми лан Ку јун џић Абер дар, пе сник, фи ло соф, про фе сор, 
ми ни стар про све те, пред сед ник на род не скуп шти не, ака де мик 
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и ди пло ма та; Је ле на Ку јун џић, ко ја се та ко ђе ба ви ла пи са њем, 
али је по зна ти ја по то ме што је би ла же на Сто ја на Но ва ко ви-
ћа; Не ран џа Ку јун џић, у Бе о гра ду чу ве на по сво јој ле по ти, и 
Во ји слав Ку јун џић, ле кар, ко ји је остао упам ћен по вред ном 
ан га жо ва њу на по бо ља ша њу усло ва на род ног жи во та – углав-
ном у обла сти здра вља и хи ги је не.293 Као и мно ги на ши ле ка ри 
то га вре ме на, и Ку јун џић је сту ди је ме ди ци не за вр шио у ино-
стран ству. Ди пло му је сте као у Бе чу 1898. го ди не, а од 1899. је 
оба вљао ле кар ску прак су у Ср би ји, при мар но у Бе о гра ду, али 
и у дру гим ме сти ма у ко ја је пу то вао ра ди здрав стве ног про све
ћи ва ња на ро да.294 Го ди не 1900. Ку јун џућ је по стао оп штин ски 
ле кар, ко ји се по све тио са ни тет ско-по ли циј ској про бле ма ти ци 
и пи та њи ма оба ве зне пре вен ти ве пол них бо ле сти.295

О при ват ном жи во ту док то ра Во ји сла ва Ку јун џи ћа ни је 
оста ло мно го по да та ка. Из ар хив ске гра ђе са зна је мо да се ви ше 
пу та се лио: 1924. го ди не жи вео је у Ули ци кра ља Пе тра 50, 1930. 
у Јак ши ће вој 1, а 1941. у Гру жан ској 3.296 На фор му ла ру ле кар ске 
ко мо ре од 4. фе бру а ра 1944. го ди не пи ше да Ку јун џић ста ну је у 
Ули ци Јо ва на Ра ји ћа број 3. Имао је су пру гу Љу би цу, чи је име 
на ла зи мо у спи ску при сут них на за вр шној сед ни ци Цен трал-
ног од бо ра за по ма га ње не за по сле них рад ни ка и на ме ште ни ка, 
ко ја је одр жа на 20. ју на 1934.297 Де це из гле да ни су има ли.

Ку јун џи ће ва рад на би о гра фи ја све до чи о ње му као чо-
ве ку по себ но по све ће ном мар ги нал ним дру штве ним гру па-
ма. У јед ном тек сту, у днев ном ли сту По ли ти ка, пи ше ка ко је 

293 Ми лан Ку јун џић Абер дар http://www.rast ko.rs/isto ri ja/za du zbi na ri/
mso fro ni je vic1995/08.html При сту пље но 16. ја ну а ра 2015.

294 Исто риј ски ар хив гра да Бе о гра да (IAB), фа сци кла 2419.
295 Др Влад. По по вић, Пр ви ле кар ски кон грес (крај). Срп ски књи жев ни 

гла сник, све ска 5, 387.
296 IAB UGB, UHV. 2122 [144] 1900. 
297 Др Во ји слав М. Су бо тић, др Во ји слав Ку јун џић (прир.), Пр ви кон грес 

срп ских ле ка ра и при род ња ка у Бе о гра ду 5, 6,и 7. сеп тем бра 1904. Књи га I, 
ле кар ско-апо те кар ска сек ци ја, Бе о град 1905, VII; 
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„сте као љу бав бе о град ске си ро ти ње ко ју је ле чио бес плат но“,298 
а, осим то га, ба вио се про бле ми ма про сти ту ци је, био је члан 
Дру штва за за шти ту де це и уче ство вао у бор би про тив ту-
бе ку ло зе.299 Ку јун џић је био и је дан од по кре та ча Дру штва за 
чу ва ње на род ног здра вља, осно ва ног 1902. го ди не, на пра зник 
Цве ти. Глав ни ини ци ја тор осни ва ња био је док тор Ра ди во је 
Ву ка ди но вић, а по др шка је до би је на и од Че де Ми ја то ви ћа, ко-
ји се та да, као иза сла ник срп ске вла де, на ла зио у лон до ну.300 У 
глав ном од бо ру Дру штва су се на ла зи ли Сло бо дан Риб ни кар и 
Во ји слав Ку јун џић, а 1906. го ди не по кре ну то је гла си ло, ча со-
пис Здра вље, ко је је има ло пре ко 12000 пре плат ни ка. Дру штво 
је осно ва ло и здрав стве ни му зеј, ко ји се на ла зио у па ла ти Ро
си ја (да на шњи хо тел Мо сква), а ње гов управ ник био је та ко ђе 
Ку јун џић. У му зе ју су би ли из ло же ни раз ли чи ти пред ме ти 
у ве зи са тра ди ци о нал ном и са вре ме ном здрав стве ном кул-
ту ром, а део пред ме та је био увр штен у по став ку бал кан ске 
из ло жбе у лон до ну 1906. го ди не. Чла но ви Дру штва су би ли из-
у зет но ак тив ни на по слу про све ћи ва ња ста нов ни штва. Ишли 
су по се ли ма, под у ча ва ли на род, отва ра ли шко ле за се љач ке 
до ма ћи це, рас пи си ва ли так ми че ња за на прак тич ни је де ло ве 
по кућ ства итд.301

Ку јун џић је че сто пи сао за ча со пис Здра вље, па се та мо, 
у раз ли чи тим бро је ви ма, на ла зе ње го ви тек сто ви о кли цо но-

298 Смрт др Во ји сла ва – Во је Ку јун џи ћа. По ли ти ка 25. март 1946, 7.
299 Исто; У исто риј ском ар хи ву се на ла зи до ку мент из 1900. го ди не, 

пот пи сан од стра не др Во ји сла ва Ку јун џи ћа, са спи ском со ба ри ца, ка сир ки 
и про сти тут ки над ко ји ма је из вр шен пре глед. Ми лан Ри сто вић, Ду брав ка 
Сто ја но вић, Ми ро слав Јо ва но вић, Ми ро слав Пе ри шић, Го ран Ми ло ра до-
вић (прир.), Жи ве ти у Бе о гра ду 1890 – 1940. Бе о град 2016: Исто риј ски ар хив 
гра да Бе о гра да, 587 – 589. 

300 Во ји слав Ку јун џић, Де сет го ди на ра да Дру штва за чу ва ње на род ног 
здра вља. Здра вље бр.5, 1912, 144 – 166, 144; Jo van Mak si mo vić, Do pri nos le-
ka ra iz Voj vo di ne u us po sta vlja nju zdrav stve ne slu žbe u Sr bi ji i osni va nju i ra du 
Srp skog le kar skog dru štva. Me di cin ski pre gled 2008 LXI (3–4): 191–203, 196.

301 Ку јун џић, Де сет го ди на ра да, 163.
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ша ма, ко ле ри, бо ги ња ма, али и о кре ма ци ји. Та ко у бро ју 11, 
од но вем бра 1911. го ди не, Ку јун џић об ја вљу је текст по све ћен 
ве ли кој до бро чи ни тељ ки срп ског на ро да Аде ли ни Ир би,302 
ен гле ској спи са те љи ци, ко ја се, на свом про пу то ва њу кроз 
Евро пу, ду же вре ме на за др жа ла у Са ра је ву, где је ра ди ла на 
опи сме ња ва њу и про све ћи ва њу де во ја ка, нај пре из бо га тих 
по ро ди ца, а за тим се по све ти ла по ма га њу си ро ти ње. Го спо ђу 
Ир би смрт је за те кла у Са ра је ву, у ко ме та да ни је по сто ја ла мо-
гућ ност да се иза ђе у су срет ње ној по след њој же љи – да бу де 
кре ми ра на. Жи вот ну при чу ове по жр тво ва не же не Ку јун џић је 
ис ко ри стио да про мо ви ше иде ју о по тре би уво ђе ња кре ма ци је 
на на шим про сто ри ма и да из ра зи на ду да ће Ср би ја по ста ти 
пр ва бал кан ска зе мља ко ја ће до би ти кре ма то ри јум. У ње му 
би, та ко је бар Ку јун џић пла ни рао, пр во спа љи ва ње би ло по
све ће но го спо ђи Ир би.303 

Мо же се ре ћи да је Ку јун џи ће во ин те ре со ва ње за кре ма ци ју 
би ло по ве за но са два кључ на из во ра. Је дан од њих сва ка ко је 
би ло ње го во сту диј ско пу то ва ње по Евро пи 1902. го ди не. То-
ком тог пу то ва ња Ку јун џић је по се тио кре ма то ри ју ме у Па ри зу, 
Ци ри ху, Ст. Га ле ну и Го ти, док је у Бе чу упо знао Оска ра Си де ка, 
пред сед ни ка Аустриј ског кре ма ци о но стич ког дру штва „Die 
Flam me“, ко ји је обе ћао да ће по мо ћи срп ским кре ма ци о ни сти-
ма. По по врат ку са пу та, Ку јун џић је на пи сао ду га чак из ве штај 
о свом ис ку ству за Бе о град ску оп шти ну, пред ла жу ћи да се у 
Бе о гра ду из гра ди кре ма то ри јум. Ту иде ју је по др жао та да шњи 
гра до на чел ник, Дра ги ша лап че вић, по ли ти чар, исто ри чар и но-
ви нар, ка сни је осни вач Со ци ја ли стич ке пар ти је Ју го сла ви је.304

Ме ђу тим, при мар ни ути цај на Ку јун џи ћа из вр шио је 
Јо ван Јо ва но вић Змај, од но сно ње го ва де лат ност на по љу 

302 Во ји слав Ку јун џић, Аде ли на мис Ир би је ва, Здра вље бр 11, год. 6, 
но вем бар 1911, 321–323.

303 Исто.
304 Encyclo pe dia, 89.
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про па ги ра ња кре ма ци је. Осим у по е зи ји, Змај је о кре ма ци ји 
про го во рио и у не ко ли ко тек сто ва об ја вље них у но ви на ма чи ји 
је био са рад ник или их је сам уре ђи вао. 

Го ди не 1875. у Ве ли ком илу стро ва ном ка лен да ру Орао иза-
шао је Зма јев чла нак О спа љи ва њу мр тва ца, у ко ме је до ма ћу 
чи та лач ку пу бли ку упо знао са иде јом и пред но сти ма ова квог 
на чи на по сту па ња са по смрт ним оста ци ма.305 Да ју ћи кра так 
исто ри јат спа љи ва ња мр твих код прет хри шћан ских на ро да, 
Змај ов де су ге ри ше мо дер ну кре ма ци ју као ци ви ли за циј ски 
чин ко ји је ди ни од го ва ра еко ном ским и еко ло шким по тре ба ма 
са вре ме ног чо ве чан ства. Текст са слич ним на сло вом об ја вио је 
Змај два на ест го ди на ка сни је и у ча со пи су Ја вор, где је из нео са-
жет пре глед раз во ја кре ма ци о ни стич ког по кре та у све ту.306 Но, 
без об зи ра на сли ко ви те при ме ре епи де ми о ло шких опа сно сти 
ко је про цес тру ље ња и про па да ња људ ског те ла пред ста вља 
за на се ља у не по сред ној бли зи ни кла сич них гро ба ља, нај ја чи 
ути сак у пр вом на пи су оста вља пи шче ва про бле ма ти за ци ја 
есте ти ке спа љи ва ња, ко ју он на во ди као је дан од ар гу ме на та у 
при лог при хва та ња ,,ог ње ног ис пра ћа ја“.307 

Во ји слав Ку јун џић пи ше да се Змај са иде јом кре ма ци је 
упо знао у Ма ђар ској, из но ви на ко је су оба ве шта ва ле о де ша-
ва њи ма на ме ди цин ском кон гре су у Фи рен ци 1869. го ди не. 
Ме ђу тим, те шко је оте ти се ути ску да је у овом тек сту, на кон 
ле ка ра и ин те лек ту ал ца про гре си ви стич ке ори јен та ци је, из 
Зма ја про го во рио пе сник ду бо ко и лич но по тре сен не ми нов-
но шћу жи вот них то ко ва.308 Та ко се ис црп ни опи си под зем не 
суд би не по смрт них оста та ка за вр ша ва ју ре зиг на ци јом: ,,Што 

305 Јо ван Јо ва но вић Змај, О спа љи ва њу мр тва ца, Орао, Ве ли ки илу
стро ва ни ка лен дар, Но ви Сад, 1875, 76–84.

306 Јо ван Јо ва но вић Змај, Спа љи ва ње мр тва ца, Ја вор бр.12, Но ви Сад, 
1887, 191.

307 Ј.Ј. Змај, О спа љи ва њу, 80, 81, 82.
308 Во ји слав Ку јун џић, Змај као кре ма ти ста. Ле то пис Ма ти це срп ске, 

ју ли–ав густ–сеп тем бар, Но ви Сад 1933, 228–231,228. 
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гро бље у сво јој утро би кри је, то ме рав не гро зо ви то сти ниг де 
ви ше не ма. Ал не го во ри мо о то ме! За што да клем да се за гроб 
оти ма мо, за што да се, кад се већ умре ти мо ра, чи стој ва три не 
по ве ри мо? Зар ни смо ка дри пред ра су де са вла да ти? И гроб је 
јед на од оних без број них ла жи, ко ји ма чо ве чан ство од вај ка да 
са мо се бе ва ра. По е зи ја гро ба – то су пра зне ре чи, та ка стра-
хо та не да је се по е зи јом за ма за ти. Гроб на мир но ћа, гроб на 
ти ши на, ла ка зе мљи ца ...То би све би ло ле по кад би та ко би ло. 
Али ни је та ко!...“309 

За ни мљи во је спо ме ну ти и текст о оби ча ју спа љи ва ња 
(жи вих) удо ви ца у Ин ди ји, ко ји је та ко ђе об ја вљен у Ја во ру, 
1887. го ди не и у ко ме Змај ко ри сти овај, ма ло је ре ћи би зар ни, 
при мер да би су ге ри сао при хва тљи вост кре ми ра ња по смрт-
них оста та ка.310

Ме ђу тим, на осно ву не ко ли ко на пи са мо же за кљу чи ти 
да се овај пи о нир кре ма ци о ни стич ке иде је у Ср би ји, на кра ју 
свог жи во та по ко ле бао у по гле ду уве ре ња у ње ну ис прав ност. 
Он је, ка ко из но си аутор јед ног члан ка у но ви на ма Огањ, из-
ја вом на са мрт нич кој по сте љи ду бо ко раз о ча рао свог след бе-
ни ка др Во ји сла ва Ку јун џи ћа, ко ји се на дао, ка ко је сâм пи сао 
у фељ то ну о Зма ју, да ће пе сник пред смрт из ра зи ти же љу да 
бу де кре ми ран.311 Ова кав евен ту ал ни гест зна чај не и ува же-
не лич но сти као што је Змај био, тре ба ло је да отво ри но ве 
мо гућ но сти за про мо ви са ње мо дер ног спа љи ва ња мр твих. С 
дру ге стра не, же ле ћи да ипак са чу ва ре пу та ци ју ко ју је пе сник 
имао као пи о нир кре ма ци о ни стич ке иде је, Ку јун џић је у истом 
фељ то ну из ра зио уве ре ње да је у по ме ну том раз го во ру Змај 
са мо по ка зао да је све стан да је иде ја још увек нео ства ри ва у 

309 Исто, 84.
310 Јо ван Јо ва но вић Змај, Удо ви це у Ин ди ји. Ја вор бр.17, Но ви Сад 

1887, 272.
311 Ми ли во је Ми лен ко вић, In me mo ri am, др Во ји слав Ку јун џић, Огањ 

бр 1, Бе о град, 1974, 12; Во ји слав Ку јун џић, Код Зма ја, По ли ти ка, 3. јун, 
1904, 2,3.
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кон зер ва тив ној сре ди ни ка ква је би ла Ср би ја тог до ба, али да 
ни ка ко ни је од ње од у стао. На и ме, же љу да и сâм бу де кре ми-
ран, из ра же ну у Ђу ли ћи ма уве о ци ма, Змај је, ка ко твр ди Ку јун-
џић, са мо од ло жио за ,,бо ља вре ме на“, да не би сво је бли жње 
из ла гао ве ли ким тро шко ви ма тран пор та по смрт них оста та ка 
до нај бли жег кре ма то ри ју ма у Го ти.312

Би ло ка ко би ло, не по ко ле бљи ви Ку јун џић, ко ји је због 
агил но сти и ода но сти ог ње ној иде ји и сам до био на ди мак Огањ, 
1904. го ди не, у Бе о гра ду осни ва Дру штво за спа љи ва ње мр
тва ца „Огањ“, ра ди про па ги ра ња ова квог на чи на ,,са хра њи-
ва ња“ и из град ње пр вог мо дер ног кре ма то ри ју ма у Ср би ји и 
на Бал ка ну. По ред ње га, као осни ва чи се по ми њу и ин же њер 
Јо ван Сме де ре вац, док тор Јо ван Мак си мо вић, про фе сор Је-
лен ко Ми хај ло вић, Са ва Ма рин ко вић, ,,прав ни ре фе рент ми-
ни стар ства“, и три бе о град ска ле ка ра: Ра ди во је Ву ка ди но вић, 
Сло бо дан Риб ни кар и Мом чи ло Ив ко вић. 

На осно ву пи са не за о став шти не Ог ња не мо же се са пре ци-
зно шћу утвр ди ти где је, ка да и на ко ји на чин Дру штво оформ-
ље но. Као да тум пр ве сед ни це спо ми ње се 3. јул 1905. го ди не,313 
али се мо же прет по ста ви ти да је кон сти ту тив ни су срет при-
ста ли ца кре ма ци је био у ве зи са Пр вим кон гре сом срп ских 
ле ка ра и при род ња ка, одр жа ним у Бе о гра ду 5–7. сеп тем бра 
1904. го ди не. Ку јун џић је био је дан од уче сни ка, а из гле да и ор-
га ни за то ра кон гре са, на чи јем отва ра њу је био при су тан и ЊКВ 
краљ Пе тар I.314 Кон грес се одр жа вао на сто го ди шњи цу Пр вог 
срп ског устан ка, а чи та во де ша ва ње је има ло сна жну иде о ло-
шку и др жа во твор ну по ру ку. Оно је тре ба ло да су ге ри ше да 

312 Во ји слав Ку јун џић, Змај као кре ма ти ста, Ле то пис Ма ти це срп ске, 
ју ли–ав густ–сеп тем бар, Но ви Сад, 1933, 228–231.

313 Рад II ре дов не скуп шти не Дру штва „Огањ“ (22.окт.1906), Бе о град 
1907, 1

314 Бу ди мир Па вло вић, Се ћа ње на I кон грес срп ских ле ка ра и при род-
ња ка. По во дом сто го ди шњи це. Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство 132, 
Бе о град 2004 , 463–468, 465.
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је Ср би ја то ком прет ход ног ве ка ус пе ла да по ста не мо дер на 
европ ска др жа ва, ко ју, из ме ђу оста лог, од ли ку је и раз ви је ни 
здрав стве ни си стем и бри га о на род ном здра вљу. При мар но 
по ли тич ка а не на уч на по за ди на ску па по ста је очи глед на на 
осно ву из ве шта ја по је ди них уче сни ка, ко ји су кри ти ко ва ли 
ин си сти ра ње ор га ни за то ра на фор мал ним го во ри ма, це ре-
мо ни ја лу, бан ке ти ма и спо ред ним де ша ва њи ма, док су из ла-
га ња ле ка ра би ла тек у дру гом пла ну и све де на на вре мен ски 
ми ни мум. Док тор Вла ди мир По по вић бе ле жи да су кон гре су 
при су ство ва ла бра ћа оста лих сло вен ских на род но сти, те да је 
то би ла ма ни фе ста ци ја ју го сло вен ске со ли дар но сти. „О ло шим 
са ни тет ским при ли ка ма у Бе о гра ду, ни је се сме ло про го во-
ри ти, а ле ка ри ко ји су би ли при сут ни [...] и ко ји се за ни ма ју 
пи та њи ма на род ног здра вља ни су до би ли до во љан про стор да 
го во ре, да не би би ли до сад ни“.315 Ме ђу тим ле ка ри ма се на ла-
зио и Во ји слав Ку јун џић, ко ји је др жао пре да ва ње о про сти-
ту ци ји и пре вен ци ји пол них бо ле сти, а ка сни је је, са док то ром 
Су бо ти ћем, при ре дио за штам пу збор ник са из ве шта ји ма са 
кон гре са.316 

За нас је по себ но за ни мљи во то што је то ком кон гре сних 
да на Ку јун џић, из гле да у сво јој ку ћи, у Ули ци кра ља Пе тра 50, 
ор га ни зо вао из ло жбу раз ли чи тих мо де ла пе ћи за кре ми ра ње, 
ко је је, у свр ху про па ги ра ња кре ма ци је, по зај мио од беч ког 
дру штва Die Flam me.317 За по тре бе из ло жбе, мо дел ком плет ног 
кре ма то ра Ку јун џи ћу је по слао Оскар Си дек. Из ло жбу је ви де-
ло око три ста по се ти ла ца, а сто њих се, по Ку јун џи ће вим тврд-
ња ма, упи са ло у ,,го стин ску књи гу“.318 На жа лост, то су је ди ни 
по да ци ко је по се ду је мо и о из ло жби и о ње ним по се ти о ци ма. 

315 Др Влад. А. По по вић, Пр ви ле кар ски кон грес II, Срп ски књи жев ни 
гла сник, књи га II, све ска 3, 225–227, 226.

316 Др Во ји слав М. Су бо тић, др Во ји слав Ку јун џић, н.д.
317 Во ји слав Ку јун џић, Са го ре ва ње ле ше ва у дав ни ни и у на ше до ба, 

Бе о град, 1911, 36. 
318 Исто, 36.
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У до ма ћим ар хи ви ма не ма ни тра га о ово ме, а лич ни ар хив 
док то ра Ку јун џи ћа је из го рео при ли ком бом бар до ва ња Бе о-
гра да 6. апри ла 1941. го ди не.

Раз вој ства ри

Дру га ре дов на скуп шти на Дру штва „Огањ“ одр жа на је 22. 
ок то бра 1906. го ди не у ,,до бро по се ће ној дво ра ни Кла сне лу-
три је“. Из ве штај о ра ду скуп шти не, по све му су де ћи, пред ста-
вља пр ви штам па ни ма те ри јал Дру штва. У ње му на и ла зи мо 
на по да так о бро ју чла но ва Ог ња, ко ји се из гле да ви ше стру ко 
умно жио из ме ђу пр вог и дру гог са стан ка: док је на пр вој сед-
ни ци ре ги стро ва но њих се дам на ест, спи сак чла но ва са дру ге 
сед ни це за вр ша ва се ред ним бро јем осам де сет и шест.319 На 
осно ву овог спи ска мо же се за кљу чи ти да је Дру штво има ло 
сво је по ча сне и ре дов не чла но ве. Та ко су се ме ђу пр ви ма на шли 
др Јин др жих За хо рж, ле кар и пред сед ник че шког дру штва за 
спа љи ва ње, Оскар Си дек, пред сед ник аустриј ског удру же ња 
кре ма ци о ни ста, др Кар ло Вајгт, ле кар из Ха но ве ра и др Ју ли је 
Кра тер, уни вер зи тет ски про фе сор из Гра ца. За пред сед ни ка 
бе о град ског Ог ња на пр вој сед ни ци је иза бран по ме ну ти Јо ца 
Сме де ре вац, ин же њер из Бе о гра да, а за се кре та ра др Во ји слав 
Ку јун џић. Под ру бри ком уте ме ља чи у штам па ном ма те ри ја лу 
са дру ге сед ни це на шло се и име Све то за ра По по ви ћа, учи те ља 
из Гор њег Ду шни ка (се ло у бли зи ни Ни ша), ко ји је Дру штву 
при ло жио сто ди на ра, же ле ћи ти ме да по здра ви и по др жи 
по крет за мо дер но кре ми ра ње мр твих.320 Тре ба ре ћи да је овај 
по да так за ни мљив из нај ма ње два раз ло га: пр ви је, сва ка ко, чи-
ње ни ца да на ве де на сво та ни је би ла за не мар љи ва за та да шње 

319 Рад II ре дов не скуп шти не Дру штва „Огањ“ (22.окт.1906), Бе о град 
1907, 40.

320 Исто, 6, 43.
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при ли ке. О то ме све до чи и за бе ле же на по ле ми ка на по ме ну том 
са стан ку, а у ве зи са из но сом го ди шње чла на ри не. На и ме, овом 
при ли ком је, са прет ход но утвр ђе них пет ди на ра за ре дов не 
чла но ве, чла на ри на сма ње на на два ди на ра, а за ,,по ма га че“ са 
два на је дан ди нар. Исто се де си ло и са це ном упи сни не, ко ја 
је са два сма ње на на је дан ди нар, а ово је обра зло же но уве ре-
њем пред сед ни штва да ви си на из но са пред ста вља пре пре ку 
за ак ти ви ра ње но вих при ста ли ца кре ма ци је.321 Дру га ствар 
ко ја бу ди па жњу је сте чи ње ни ца да је је дан од пр вих до на то ра 
Дру штва био из се о ске сре ди не. Ово је за ни мљи во сто га што 
се иде ја кре ма ци је пр вен стве но ти ца ла про бле ма са хра њи ва-
ња у гра до ви ма, а мо же се ре ћи да је она и да нас по ја ва ко ја се 
по гла ви то ве зу је за град ско ста нов ни штво. Сва ка ко, ре дов ни 
чла но ви упи са ни на по ме ну тој сед ни ци, као и на сле де ћим 
са стан ци ма Дру штва, би ли су углав ном из Бе о гра да и, мно го 
ре ђе, из гра до ва у про вин ци ји. 

Пре глед про фе си о нал не струк ту ре члан ства упу ћу је на 
за кљу чак да је иде ја нај пре про др ла у елит не кру го ве ста нов ни-
штва. Та ко се у на ве де ним спи ско ви ма мо гу про на ћи ле ка ри, 
про фе со ри, на став ни ци, ин же ње ри, на род ни по сла ни ци, бан-
ка ри, тр гов ци, при вред ни ци, пу ков ни ци, ин ду стри јал ци итд. 

На дру гој сед ни ци Дру штва, Ку јун џић је из ве стио при-
сут не да је упу ће на мол ба над ле жним вла сти ма да се у Бе о-
гра ду по диг не кре ма то ри јум. Мол ба је упу ће на 29. сеп тем бра 
1906. го ди не Су ду оп шти не Бе о град, са пред ло гом да се кре-
ма то ри јум са гра ди у окви ру Но вог гро бља и то на спрам Цр кве 
Све тог Ни ко ле, ко ја је по диг ну та 1893. го ди не.322 За ни мљи во је 
то што је иде ја о про јек ту по чи ва ла на ко ри шће њу већ по сто је-
ћег са крал ног про сто ра, те на вр сти уза јам но сти две гра ђе ви не. 

321 Исто, 6.
322 Исто, 15, 16. Бра ти сла ва Ко стић, Исто риј ски раз вој (раз вој гро ба ља 

у све ту). Но во гро бље у Бе о гра ду. Отво ре но све до чан ство исто ри је. Пoводом 
125 го ди на од осни ва ња, Бе о град 2011, 15–36, 17.
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У том тре нут ку, још се ни је рас плам са ла рас пра ва о ре ли гиј-
ским и идеј ним аспек ти ма кре ми ра ња мр твих, али је чи та ва 
за ми сао о си ме трич ном по ло жа ју цр кве и кре ма то ри ју ма на-
ја вљи ва ла од ре ђе ну вр сту уза јам но сти, ко ја ће се, ка ко ће мо 
по ка за ти не што ка сни је, умно го ме за сни ва ти на ме ђу соб ном 
ис кљу чи ва њу. Осим то га, на дру гој сед ни ци се рас пра вља ло 
и о фор ми ра њу „ко ла“, од но сно ус по ста вља њу си сте ма ко ји би 
чла но ви ма Ог ња омо гу ћио по кри ва ње тро шко ва кре ма ци је у 
кре ма то ри ју му у Го ти. У тро шков ној струк ту ри овог пред ло га 
на ла зи ле су се це не пре во за, це не ме тал ног и др ве ног сан ду ка 
(очи глед но нео п ход них за ме ђу др жав ни тран спорт мр твих), 
тро шко ви са хра њи ва ња „без цр кве не це ре мо ни је“, ур на од ли-
ма и „уве ре ње да је [покојник] за и ста спа љен“.323 На цр том ове 
иде је би ла је пред ви ђе на и мо гућ ност са хра не са опе лом, али 
ни је ја сно ко ји све ште ни ци (ко је де но ми на ци је) би то опе ло 
из вр ши ли. Сва ка ко, у ко ло би ула зи ло по 10 чла но ва од ко јих 
би сва ки при ло жио по 12 ди на ра за спе пе ља ва ње пр вог ко ји 
би кре нуо на пут без по врат ка. Ње го вим упо ко је њем, у ко ло 
би ула зио сле де ћи члан.324 Иако је од овог пред ло га до тре нут-
ка ка да је Дру штво „Огањ“ по ста ло по греб но пред у зе ће ко је 
по кри ва тро шко ве са хра не сво јих чла но ва про шло не ко ли ко 
де це ни ја, мо же се ре ћи да је ова иде ја би ла на ја ва на ста ја ња 
по греб них за во да и фир ми ко је су вре ме ном пре у зе ле и про-
фе си о на ли зо ва ле по сло ве ве за не за смрт и мр тве.325 

323 Рад II ре дов не скуп шти не, 30.
324 Исто, 30.
325 По дат ке о ор га ни зо ва ној град ској бри зи о са хра њи ва њу ста нов-

ни ка Бе о гра да на ла зи мо у до ку мен ти ма Град ског ве ћа, ко је је 1932. го ди не 
про пи са ло пра ви ла град ског по греб ног за во да (ГПЗ). За да так За во да био је 
да у „сво јој ре жи ји и под по вољ ним усло ви ма вр ши са хра њи ва ње умр лих 
ли ца уз уме ре ну на док на ду за по греб ну опре му и учи ње не услу ге. При хо-
ди мо ра ју по кри ва ти рас хо де, а ви шак тро ши ти за по тре бе гра да“. Би ло је 
пред ви ђе но да се спро во ди вр ше од ка пе ле до ме ста са хра не, а у из у зет ним 
слу ча је ви ма, по вор ка је мо гла про ћи и град ским ули ца ма. IAB, 27, 327; У 
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До по кре та ња зва нич ног гла си ла Дру штва, до ко јег је до-
шло тек 1934. го ди не, кре ма ци о ни стич ка иде ја про па ги ра на је 
на пре да ва њи ма, пу бли ко ва њем из ве шта ја са ре дов них за се да-
ња, као и пре во ђе њем ино стра не ли те ра ту ре о овом пи та њу.326 
Већ 1905. го ди не, Ку јун џић пре во ди књи гу из ве сног док то ра 
К. Вајг та Ог ње но са хра њи ва ње, у ко јој се на во де основ ни по-
сту ла ти спа љи ва ња усво је ни на пр вом оп штем кон гре су за 
спа љи ва ње мр тва ца у Дре зде ну 1876. го ди не. У за пи си ма са 
тре ће ре дов не скуп шти не, одр жа не 23. де цем бра 1907. го ди не, 
на ла зи се из ве штај др Ку јун џи ћа о бо рав ку у Па ри зу, где је 
при су ство вао спа љи ва њу „че ти ри бол нич ка мр тва ца“.327 Ов де 
се, за пра во, ра ди ло о тзв. ад ми ни стра тив ним спа љи ва њи ма, 
од но сно о кре ма ци ји љу ди без по ро ди ца и без утвр ђе ног иден-
ти те та, али и о спа љи ва њу ме ди цин ског от па да, што је из гле да, 
у то вре ме, у ве ћи ни европ ских зе ма ља пред ста вља ло при мар-
ни део кре ма ци о ни стич ке прак се. За пи си са че твр те сед ни це 
Дру штва, одр жа не 3. де цем бра 1908. го ди не, до но се ве сти о 
смр ти Си ме Ма та ву ља, пи сца, ко ји је био при ста ли ца кре ма-
ци је и члан Ог ња, и о смр ти Ело ди је Ми ја то вић, су пру ге Че де 
Ми ја то ви ћа, ко ја је кре ми ра на у лон до ну и та мо са хра ње на у 
по ро дич ној гроб ни ци. Осим то га, док то ри Ба тут и Ђо ка Ни-
ко лић пре при ча ли су сво је им пре си је са кре ма ци ја ко ји ма су 
при су ство ва ли у Је ни и у Мајн цу, на гла ша ва ју ћи да је пре сва ке 
од њих од слу же но опе ло.328 Сам Ку јун џић је штам пао пре да-
ва ње ко је је апри ла 1911. го ди не одр жао у Срп ском ле кар ском 
дру штву и у ко ме је дао са жет исто ри јат по ја ве (укљу чу ју ћи и 

ис тој ар хив ској фа сци кли на ла зи се и из ве штај вла ди ног ко ме са ра за град 
Бе о град и окол не сре зо ве, у ко ме до тич ни из ве шта ва да је при ме тио раз не 
мал вер за ци је са по греб ном опре мом и уце њи ва њем љу ди. 

326 К. Вајгт (прев. В. Ку јун џић), Ог ње но са хра њи ва ње, Бе о град, 1905.
327 Рад III ре дов не скуп шти не дру штва „Огањ“, 23. де цем бра 1907, Бе-

о град, 1908, 5.
328 Рад IV ре дов не го ди шње скуп шти не Дру штва „Oгањ“, 3. дец. 1908. 

Бе о град 1909, 8, 13, 15.
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ар ха ич не об ли ке спа љи ва ња мр твих), те са вре ме но ста ње иде је 
и ње не ре а ли за ци је у свет ским окви ри ма.329 Слич ну струк ту ру 
има ла су сва из да ња Ог ња: од по зи ва ња на спа љи ва ње мр твих 
,,у дав ни ни“ и ,,код ста рих на ро да“, пре ко раз во ја по кре та у 
за пад но е вроп ским зе мља ма и Аме ри ци, до обра зла га ња хи-
ги јен ско-еко ном ско-естет ских мо ти ва ко ји го во ре у при лог 
при хва та ња ова квог на чи на по сту па ња са мр тви ма. По ред 
то га, за пи си са сед ни ца са др жа ли су и де та љан из ве штај пред-
сед ни штва о ак тив но сти ма и по стиг ну ћи ма дру штва у ве зи са 
ре а ли за ци јом ње го вих при мар них ци ље ва.

би ро крат ски па као и/или  
иде о ло шке пре пре ке?

Основ но усме ре ње и де лат ност Ог ња би ли су у ве зи са 
из град њом кре ма то ри ју ма у Бе о гра ду и же љом да се до пу ном 
по сто је ћег Са ни тет ског за ко на до пу сти фа кул та тив но спа-
љи ва ње мр твих. У овом ци љу су са адре се Дру штва ра зним 
град ским и др жав ним ин сти ту ци ја ма упу ће не мно го број не 
мол бе, обра зло же ња, па чак и ела бо ра ти, ко ји су ду го оста ја ли 
без же ље ног од го во ра, од но сно да ле ко од ко нач не ре а ли за ци је 
ци ља.330 За пра во, по че так на сто ја ња да се фор мал но и прав но 
из деј ству је из град ња кре а ма то ри ју ма био је са свим оп ти ми-
сти чан. На и ме, док тор Хра ни слав Јок си мо вић, глав ни град ски 
ле кар и кре ма ци о ни стич ки ен ту зи ја ста, из деј ство вао је да Бе о-
град ска оп шти на до би је пе ти ци ју са овим зах те вом. На осно ву 
ове пе ти ци је, 20. де цем бра 1928. го ди не, Са ни тет ско оде ље ње 

329 Во ји слав Ку јун џић, Са го ре ва ње ле ше ва. 
330 Рад II ре дов не скуп шти не, 15, 16;Рад III ре дов не го ди шње скуп шти не 

Дру штва ,,Огањ“, 23. де цем бра, 1907. го ди не, Бе о град, 1908, 7; Рад V ре дов не 
го ди шње скуп шти не Дру штва ,,Огањ“, 20. де цем бра, 1909, Бе о град, 1910, 13; 
В. Ку јун џић, Са го ре ва ње ле ше ва, 37.
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Бе о град ске оп шти не је, по на ре ђе њу пред сед ни ка оп шти не 
Ко сте Јо ва но ви ћа, упу ти ло мол бу (бр.160159) Ми ни стар ству 
на род ног здра вља.331 Од го вор је сти гао нео че ки ва но бр зо: 27. 
де цем бра 1928. го ди не, та да шњи ми ни стар на род ног здра вља, 
ле кар Че да Ми хај ло вић из дао је ре ше ње бр. 5777 „да се сход-
но чла ну 22 За ко на о уре ђе њу са ни тет ске стру ке мо гу код нас 
спа љи ва ти ле ше ви умр лих ли ца, те пре ма то ме, оп шти на мо-
же при сту пи ти уста но вља ва њу кре ма то ри ја“.332 Ма тес пи ше 
да је исто вре ме но са до но ше њем ове ва жне од лу ке, Дру штво 
по сла ло пи смо и па три јар ху Срп ске пра во слав не цр кве (та да 
је то био Ди ми три је Па вло вић), зах те ва ју ћи да Цр ква бла го-
сло ви но ви, мо дер ни ји, на чин по сту па ња са те ли ма мр твих. 
Си нод је та да од го во рио да не ће одо бри ти кре ма ци ју, а де ло ви 
ове по ле ми ке до спе ли су у бе о град ске и за гре бач ке но ви не. 
Ипак, чла но ви Дру штва су ова кав раз вој ства ри сма тра ли 
сво је вр сном по бе дом, јер су до би ли при ли ку да у ме ди ји ма 
при ка жу кре ам ци ју у „нај бо љем све тлу“.333 Го ди не 1932, 22. 
апри ла, усле ди ла је још јед на мол ба Оп шти ни у ко јој се зах-
те ва ло да град од ре ди зе мљи ште за кре ма то ри јум. Ка ко је за 
по тре бе про ши ре ња Но вог гро бља Оп шти на ку пи ла има ње 
Пи о нир, од бор Бе о град ске оп шти не је на са стан ку 23. апри ла 
1932. го ди не до нео јед но гла сну од лу ку да се Дру штву „Огањ“ 
усту пи 2500м ква драт них на тој пар це ли. Дру штво је о овој 
од лу ци оба ве ште но ак том бр. 11522, од 4. ма ја 1932. го ди не.334 
Ме ђу тим, то је био крај афир ма тив ног раз во ја си ту а ци је. На
пред ни ми ни стар Че да Ми хај ло вић на пу стио је свој по ло жај и 

331 С. л. Сре те но вић, Спа љи ва ње мр твих и по ди за ње кре ма то ри је у 
Бе о гра ду. Бе о град ске оп штин ске но ви не 7–8 , 1937, 428–434, 433.

332 Исто; Рад XII ре дов не скуп шти не Дру штва „Огањ“, Бе о град 1931, 
10; Огањ, бр.1, 1934, 5. Encyclo pe dia, 84; 

333 Encyclo pe dia, 84.
334 Сре те но вић, 433; За пи сник XXXI II ре дов не сед ни це Од бо ра оп-

шти не бе о град ске, одр жа не 22. апри ла 1932. го ди не, у 6 ча со ва по под не. 
Књи га за пи сни ка од лу ка Од бо ра Оп шти не бе о град ске, 239.
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от пу то вао у ино стран ство, а ње го ви на след ни ци из гле да ни су 
би ли спрем ни да се по на ша ју сход но до не се ним ре ше њи ма. 
Ка да је Оп шти на ушла у по сед зе мљи шта, упра ва Дру штва је 
тра жи ла да се за поч не са спро во ђе њем до го во ре них оба ве за, 
али је 24. апри ла 1934. го ди не пред сед ник Бе о град ске оп шти не 
Ми лу тин Пе тро вић, ко га Ма тес на зи ва „си ном цр кве“, од био 
да то учи ни.335 У том пе ри о ду Дру штво, по све му су де ћи, па да 
и у не ми лост Цр кве, те Све ти ар хи је реј ски си нод до но си ре-
ше ње ко јим се све ште ни ци ма СПЦ за бра њу је да уче ству ју у 
про сла вља њу сла ве кре ма ци о ни стич ког дру штва.336 

Ку јун џић, ме ђу тим, ни је био обес хра брен ова квим де-
ша ва њи ма. Он је, са јед не стра не, по чео да ши ри про па ган ду 
из ван Бе о гра да, те су у Пан че ву и Ста рој Па зо ви уста но вље ни 
огран ци Дру штва.337 Са дру ге стра не, Ку јун џић је на ста вио са 
упор ним сла њем до пи са и зах те ва раз ли чи тим град ским ор га-
ни ма. Овај ци клус пре пи ске от по чи ње 1939. или 1940. го ди не 
до ку мен та ци јом ко ју Ку јун џић ша ље гра ђе вин ском одељ ку 
Од се ка оп штин ских до ба ра, тра же ћи ми шље ње о по ди за њу 
кре ма то ри ју ма. По све му су де ћи, уз ово пи смо је до ста вљен 
и „про то кол ре гу ла ци је“ кре ма то ри ју ма VI бр.663/40.338 Но-
вем бра 1939. го ди не, пред сед ник Oпш тине из да је на ред бу: „да 
се по пред ме ту из да ва ња гра ђе вин ске до зво ле за по ди за ње 
кре ма то ри ју ма не пред у зи ма ни шта док гро бљан ски од сек не 
ре ши пи та ње из ме не ре гу ла ци је и евен ту ал не из ме не од лу ке 
град ског ве ћа по том пи та њу“.339 Ов де се тра жи ло и утвр ђи ва-
ње имо вин ско-прав них од но са у ве зи са има њем ко је је усту-
пље но Дру штву, јер је до ку мент град ског ве ћа од 22. апри ла 
1932. го ди не из гле да не стао.340 У ар хив ској фа сци кли са овом 

335 Encyclo pe dia, 84; Сре те но вић, 433.
336 Ре ше ње 5388/34, Ар хив СПЦ; Па ви ће вић, Дру штво „Огањ“, 295.
337 Encyclo pe dia, 84; 
338 IAB 15-8-1940.
339 Исто.
340 Исто.
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пре пи ском на ла зи се и до пис од 23. но вем бра 1939. го ди не у 
ко ме се Го спо ди ну Пред сед ни ку Град ског по гла вар ства обра ћа-
ју в.д. ше фа од се ка за гро бља и в.д. ди рек то ра гро бља.341 Они 
се ов де за ла жу за по ди за ње кре ма то ри ју ма на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду, на бра ја ју ћи европ ске гра до ве у ко ји ма већ уве ли-
ко по сто је кре ма то ри ју ми и ак цен ту ју ћи про блем не до стат ка 
про сто ра за са хра њи ва ње мр твих са ко јим ће се Бе о град уско-
ро су о чи ти. Осим то га, ов де се го во ри ло и о про бле му ана том-
ског от па да, ко ји, по ми шље њу ауто ра пи сма, сва ког ме се ца 
за у зме про стор чи та вог јед ног гроб ног ме ста. Због све га ово га, 
мо ли се пред сед ник град ског по гла вар ства да пред мет упу ти 
Са ни тет ском од бо ру на ми шље ње.342 

Од бор за здрав стве но ста ра ње је на сед ни ци 15. ја ну а ра 
1940. го ди не дао ми шље ње да су „при сут ни сви раз ло зи, естет-
ски, хи ги јен ско-ме ди цин ски и еко ном ски, да се што пре одо-
бри по ди за ње кре ма то ри ју ма“, те је пред мет вра ћен Град ском 
по гла вар ству.343 Тех нич ка ди рек ци ја у окви ру По гла вар ства је 
из да ла до ку мент од 23. апри ла 1940. го ди не у ко ме се из ра жа ва 
са гла сност за по ди за ње кре ма то ри ју ма на углу Вој во де Пе ћан-
ца и Се вер ног бу ле ва ра.344 На ред ни до ку мент из дат је на кон 
се дам да на, 30. ма ја 1940, и у ње му је Ми ни стар ство гра ђе ви на 
вра ти ло пред мет Тех нич кој ди рек ци ји, тра же ћи да про јек тант 
из вр ши не ке ис прав ке на про јек ту. Ту се зах те ва ло по ве ћа ње 
не ких про сто ри ја, про јек то ва ње „со бе за род би ну“ (из че га би 
се мо гло за кљу чи ти да у на цр ту та ква ода ја ни је би ла пред ви-
ђе на), као и со бе за ле ка ра ко ја би тре ба ло да се на ла зи по ред 
со бе за об дук ци ју.345 Дру штву су 8. ју ла 1940. го ди не по сла те 
и при мед бе Цен трал ног хи ги јен ског за во да ко је су се од но си-

341 Исто.
342 Исто.
343 Исто.
344 Исто.
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ле на ар хи тек тон ска ре ше ња. У њи ма се тра жи ло да се со ба за 
об дук ци ју упо тре би као тре ћа ода ја за оста ву ле ше ва, јер ће 
се сек ци је вр ши ти, пре ма по тре би, у „да на шњој про сек ту ри, 
ко ја је је ди но и над ле жна да сек ци је вр ши.“346 Без об зи ра на 
при мед бе, у овом пе ри о ду, ме ђу тим, суд би на про јек та из гле да 
ни је би ла ре ше на. До ку мен том од 13. ав гу ста 1940. го ди не (бр. 
3399) по но во се вра ћа мо у круг бес ко нач не пре пи ске пре пу не 
фор мал ног одо бра ва ња и су штин ског не чи ње ња. Упра ва гра да 
Бе о гра да у овом до пи су да је ми шље ње Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва у ко ме по др жа ва по ди за ње кре ма то ри ју ма „јер 
је спа љи ва ње мр тва ца оправ да но из хи ги јен ских, са ни тет ских 
и еко ном ских раз ло га [...] Ни вер ски осе ћа ји ни су смет ња јер 
су гра ђа ни Бе о гра да већ уви де ли оправ да ност ње го ву и не мо-
же се за о ста ја ти иза оста лих кул тур них на ро да.“347 И у овом 
до ку мен ту по сто ји не ко ли ко при мед би на тех нич ко ре ше ње 
из ко јих, из ме ђу оста лог, са зна је мо да је би ло пред ви ђе но да 
кре ма то ри јум има ме сто за хор.

Иако је са др жај овог до ку мен та зву чао као за вр шни суд 
оних ко ји су би ли по зва ни да се о про јек ту кре ма то ри ју ма 
из ја сне, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва је про ду жи ло 
пре пи ску су ге ри шу ћи укљу чи ва ње још јед не ин стан це. На и ме, 
у до пи су од 20. но вем бра 1940. го ди не (бр. II 19622), Оде ље ње 
јав не без бед но сти при МУП-у пи ше да „не ма за пре ка са гле ди-
шта јав не без бед но сти, али због ‘вер ске осе тљи во сти’ мо жда не 
би би ло ло ше кон сул то ва ти пред став ни ке ве ро и спо ве сти ко је 
у Бе о гра ду има ју нај ви ше вер ни ка, те ко нач ну од лу ку при ла-
го ди ти њи хо вом ми шље њу“348 Овај до пис је упу ћен на чел ни ку 
ар хи тек тон ског оде ље ња, ко ји је он да упу тио но ви до пис вер-
ском оде ље њу при Ми ни стар ству прав де, за зах те вом да се, по 
пи та њу кре ма то ри ју ма, ис пи та ју пред став ни ци „при зна тих 

346 Исто.
347 Исто.
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ве ро и спо ве сти“.349 На кон ово га, Ми ни стар ство прав де је 1. ја-
ну а ра 1941. го ди не (!) по сла ло пи смо Ми ни стар ству гра ђе ви на 
у ко ме се ка же „да им је част из ве сти ти да осим пра во слав не и 
ка то лич ке цр кве и вер ске за јед ни це Је вре ја, дру ге цр кве и вер-
ске за јед ни це не ма ју ни шта про тив по ди за ња кре ма то ри ју ма и 
упе пе ља ва ња мр тва ца, да се не го во ри о без кон фе си о нал ци ма. 
Пра во слав на и ка то лич ка цр ква, као и вер ска за јед ни ца Је вре-
ја за у зи ма ју по овом пи та њу опо зи ци о ни став, али до но ше ње 
од лу ке по овом пи та њу не би се мо ра ло ве зи ва ти за вер ска 
гле ди шта и схва та ња при пад ни ка ра зних ве ра, јер се ов де не 
ра ди о уво ђе њу оба ве зног спа љи ва ња при пад ни ка ра зних ве ра, 
не го о сло бод ној од лу ци по је дин ца на ко ји на чин же ли да бу де 
са хра њен. Све ште ник ће ус кра ти ти сво ју аси стен ци ју ли ци ма 
ко ја се спа љу ју“.350

По след њи до ку мент на ко ји на и ла зи мо но си да тум 4. март 
1942. го ди не и њи ме се ста вља ван сна ге од лу ка из 1932. го ди-
не ко јом је Дру штву „Огањ“ усту пље но зе мљи ште на има њу 
Пи о нир за зи да ње кре ма то ри ју ма. Као обра зло же ње за ова кву 
од лу ку на во ди се чи ње ни ца да то ком 10 го ди на ни је за кљу чен 
ни ка кав уго вор о пре у зи ма њу пар це ле, те се она са да на ме њу-
је про ши ре њу Но вог гро бља. Ре а ли за ци ја про јек та из град ње 
мо дер ног кре ма то ри ју ма пред ви ђе на је у овом до ку мен ту за 
Цен трал но гро бље у Бе о гра ду.351

То ком тра ја ња ове пре пи ске већ је уве ли ко от по чео Дру ги 
свет ски рат, те су све ак ци је на по ди за њу кре ма то ри ју ма убр зо 
об у ста вље не.

349 Исто.
350 Исто.
351 Исто.
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но ви не „огањ“

У ме ђу вре ме ну, у по за ди ни овог ад ми ни стра тив ног на
те за ња, про па ган да кре ма ци је вр ше на је као и до та да – по-
сред ством пи са них ма те ри ја ла са са ста на ка кре ма ци о ни ста, 
пу тем не ких бе о град ских но ви на и пу тем но ви на Огањ, ко је 
је Дру штво, као свој ор ган, по че ло да пу бли ку је 1934. го ди не. 

У штам па ном ма те ри ја лу са пр ве (по сле рат не) го ди шње 
скуп шти не Дру штва, одр жа не 12. де цем бра 1921. го ди не, осим 
уоби ча је них са др жа ја, у ко ји ма су се ауто ри по зи ва ли на ста
ри ну прак се спа љи ва ња по смрт них оста та ка, под се ћа ли на 
исто ри јат иде је мо дер не кре ма ци је и на при ме ре при хва та ња 
и ши ре ња кре ма ци је у про те стант ским зе мља ма, на ла зи мо и 
бро је ве оба вље них кре ма ци ја у не ким др жа ва ма. Та ко се на-
во ди да је у Нор ве шкој у пе ри о ду 1909–1917 го ди не из вр ше на 
1881 кре ма ци ја, у Фран цу ској 1916. го ди не 525 кре ма ци ја, у 
јед ној обла сти у Бри та ни ји 1912. го ди не 1134, у Хо лан ди ји 1915. 
го ди не 46 кре ма ци ја, а 1916. – 89. Нај ви ше спа љи ва ња је, пре-
ма овим по да ци ма, из вр ше но у Ја па ну (не на во ди се го ди на) 
363492, у Се вер ној Аме ри ци то ком 1915. го ди не 12767, и у Не-
мач кој, опет без го ди не, 11463 кре ма ци је.352 Ови по да ци, као и 
мно ги те вр сте ко ји су об ја вљи ва ни у но ви на ма, оста ја ли су без 
на ве де них из во ра, а већ из при ло же ног при ме ра, ја сно је да је 
си стем њи хо вог ода би ра и струк ту ри ра ња био у ве ли кој ме ри 
ама тер ски, те их је не мо гу ће упо тре би ти за не ко ком па ра тив но 
или ана ли тич ко за кљу чи ва ње. Ипак, у вре ме са свим огра ни-
че ног и ве о ма спо рог пре но ше ња ин фор ма ци ја, ка кве су би ле 
де це ни је о ко ји ма го во ри мо, мо гло би се ре ћи да је при ба вља ње 
сва ког по да тка, а по себ но у ве зи са са свим спе ци фич ном те мом 
ка ква је кре ма ци ја, био пра ви под виг.

Го ди не 1926. Дру штво пу бли ку је још јед но сво је по себ но из
да ње – књи гу др Ху га Ерик се на, осни ва ча Kремационистичког 

352 Рад I го ди шње скуп шти не, 12. де цем бра 1921, 23.



Александра Павићевић, Пламена тела

126

дру штва се вер не Аме ри ке, Спа љи ва ње про тив са хра њи ва ња. 
Њу је са еспе ран та пре вео из ве сни С. Пе тро вић, а пред го вор 
је на пи сао, ко дру ги, не го др Во ји слав Ку јун џић.353

Про блем кре ми ра ња по смрт них оста та ка ду го вре ме на је 
остао те ма уског кру га љу ди, при ста ли ца кре ма ци је, а са мо је 
по вре ме но из ла зио у ши ри јав ни про стор. Осим већ спо ме ну те 
по ле ми ке из ме ђу кре ма ци о ни ста и Срп ске пра во слав не цр кве, 
ко ја је то ком 1929. го ди не до спе ла на стра ни це днев ног ли ста 
По ли ти ка, о кре ма ци ји се пи ше и у Бе о град ским оп штин ским 
но ви на ма. У јед ном бро ју, из 1937. го ди не, но ви нар, из ве сни 
С.л. Сре те но вић, упо зна је чи та о це са про бле ма ти ком спа љи-
ва ња мр твих – од дав ни на до мо дер не кре ма ци је, на во ди све 
пред но сти кре ми ра ња у од но су на кла сич но са хра њи ва ње, а 
ме ђу њи ма по нај ви ше ис ти че естет ске раз ло ге у при лог кре-
ми ра ња. Та ко ђе, ов де је чи та о ци ма об ја шње но шта су ко лум-
ба ри ју ми и ко ли ко је лак ше и без бед ни је одр жа ва ти та ква 
ме ста се ћа ња не го гро бо ве, ко ји су че сто пред мет пљач ке и 
скр на вље ња. На кра ју, Сре те но вић пи ше о Во ји сла ву Ку јун џи-
ћу као осни ва чу Ог ња и о ње го вим без у спе шним на сто ја њи ма 
да за поч не ре а ли за ци ју про јек та из град ње кре ма то ри ју ма ко ји 
је одо брио ми ни стар Че да Ми хај ло вић.354

Иде ја да се за поч не са пу бли ко ва њем соп стве ног гла си ла 
би ла је са свим у скла ду са прак сом дру гих европ ских кре ма-
ци о ни стич ких дру шта ва. У Ру му ни ји, од 1934. го ди не из ла зи 
Fla ca ra Sac ra, исте го ди не Бри тан ски кре ма ци о ни сти по кре ћу 
Pha ra os, а у Аустри ји Фе де ра ци ја гер ма но фо них кре ма ци о ни
стич ких дру шта ва, већ кра јем 19. ве ка, из да је ча со пис Pho
e nix.355 Та ко ђе, кра јем 19. ве ка у Не мач кој, тач ни је у Бер ли ну, 
из ла зи ча со пис Die Fla me, а у Швед ској ча со пис Ig nis.356 Пр ви 

353 Др Ху го Ерик сен, Спа љи ва ње про тив са хра њи ва ња. Из да ње Дру-
штва „Огањ“ бр.10, Бе о град, 1926.

354 Сре те но вић, н.д.
355 Encyclo pe dia, 75, 336, 365.
356 Encyclo pe dia, 221. Ahren, 135, 146.
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број ју го сло вен ских кре ма ци о ни стич ких но ви на иза шао је 1. 
ју ла 1934. го ди не, а њи хов пун на зив је био: Огањ. Лист за про
па ган ду спа љи ва ња мр твих у Ју го сла ви ји. Би ло је за ми шље но 
да но ви не из ла зе је дан пут ме сеч но и у то ме се до не кле успе ва-
ло, ма да је по вре ме но пу бли ко ван и дво број. По след њи, пред
рат ни број Ог ња иза шао је 1941. го ди не. Пет го ди на ка сни је, 
1946. го ди не, по ку шај да се лист по но во по кре не ре зул ти рао 
је из да ва њем јед ног дво бро ја, а на кон то га ча со пис ни је из-
ла зио све до 1974. го ди не, од ка да је (до 1994. го ди не) из ла зио 
по вре ме но.357 Вла сник и пр ви уред ник но ви на Огањ био је сам 
Во ји слав Ку јун џић, а он је био и аутор ве ћи не тек сто ва, ко је је, 
ме ђу тим, не ка да оста вљао не пот пи са не или под псе у до ни мом. 
Ку јун џић је то ком 1935. го ди не пре пу стио уре ђи ва ње свом 
ог ње ном са пут ни ку Са ви Ђор ђе ви ћу, да би ка сни је опет сам 
пре у зео уред нич ки по сао.

Те мат ска струк ту ра но ви на ли чи ла је на пу бли ко ва не 
ма те ри ја ле са сед ни ца, је ди но што су тек сто ви би ли кра ћи 
и пра ће ни фо то гра фи ја ма. Зна ча јан део са др жа ја од но сио се 
на исто ри јат кре ам ци о ни стич ког по кре та у све ту, а по себ но 
на пре при ча ва ње са др жа ја ве ли ких, ме ђу на род них кон гре са 
по све ће них кре ма ци ји. Та ко Огањ из ве шта ва о кон гре си ма у 
Ди зел дор фу 1926. го ди не, у Пра гу 1936. го ди не, и у лон до ну 
1937. го ди не.358 Из во ди из рад ног ма те ри ја ла са др же по нај ви ше 
рас пра ве о ви со кој есте тич но сти кре ма ци је, на су прот не при-
јат них при зо ра тру ље ња и про па да ња, за тим про ра чу не ко ји 
ука зу ју на при хва тљи ви ју це ну кре ми ра ња, као и тврд ње да се 
кре ма ци јом, ви ше не го кла сич ном са хра ном, бри шу со ци јал не 
и еко ном ске раз ли ке ме ђу љу ди ма. Иако се као лајт мо тив ових 
обра зло же ња по ја вљу је пра во по је дин ца да са мо стал но од лу чи 

357 Па ви ће вић, Дру штво, 299.
358 Во ји слав Ку јун џић, Свет ски ог ње ни кон грес, Огањ бр. 9, Бе о град, 

1936, 62; Во ји слав Ку јун џић, лон дон ски кон грес, Огањ бр. 9–10, Бе о град 
1937, 69.
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шта ће се са ње го вим те лом де си ти по сле смр ти, не ки пред ло зи 
из не се ни на са стан ци ма би ли су у су прот но сти са овим по сту-
ла том. На и ме, не са мо да се ту и та мо мо гла на го ве сти ти же ља 
кре ма ци о ни ста да се кре ма ци ја уве де као оба ве зна, не го је на 
кон гре су у Пра гу, на ко ме је уче ство вао и Ку јун џић, из нет и 
пред лог да, у слу ча је ви ма смр ти си ро ма шни јих гра ђа на, град-
ске оп шти не фи нан си ра ју са мо кре ма ци ју, док би тро шко ве 
евен ту ал не же ље да по кој ник бу де са хра њен мо ра ла сно си ти 
са ма ње го ва по ро ди ца.359 На овом кон гре су је рас пра вља но и о 
тзв. ад ми ни стра тив ним спа љи ва њи ма, ко ја су се од но си ла на 
збри ња ва ње по смрт них оста та ка бес кућ ни ка, љу ди без по ро-
ди це и иден ти те та, на пу ште не, као и мр тво ро ђе не де це.360 До 
та да су ад ми ни стра тив ним спа љи ва њем би ли об у хва ће ни са мо 
по ба че ни људ ски ем бри о ни и ле ше ви из ана том ских ин сти ту та.

На кон кон гре са у лон до ну, 1937. го ди не до шло је до осни-
ва ња Ме ђу на род не кре ма ци о ни стич ке фе де ра ци је (In ter na ti o nal 
Cre ma tion Fe de ra tion –ICF), ко ја се за ла га ла за оп шту ле га ли за-
ци ју кре ми ра ња мр твих, обра зла жу ћи сво је иде је пр вен стве но 
еко ло шким по тре ба ма и про бле ми ма са вре ме ног чо ве чан ства. 
Ду го трај ни про цес тру ље ња, ко ме је на кон кла сич не са хра-
не из ло жен леш, и под зем ни оп ста нак бак те ри ја, ко је су би ле 
узроч ник мо гу ће бо ле сти од ко је је по кој ник умро, на во ђе ни 
су као озби љан из вор за ра за и по тен ци јал на опа сност за жи ви 
свет. Осим то га, сма тра ло се да се ши ре њем гро ба ља љу ди ма 
од у зи ма дра го це ни жи вот ни про стор и по ве ћа ва ње го ва це на.361

Да кле, на стра на ма но ви на Огањ вр ше но је ак тив но су ге-
ри са ње кре ми ра ња мр твих као „мо дер ни јег“, „ху ма ни јег“,„ци-

359 Алек сан дар Ко стић, По сле 28 го ди на, Огањ бр. 1, Бе о град 1974, 4; 
Прав на нор ма, Огањ бр. 2, Бе о град, 1974, 5; Из дру гих ли сто ва, Огањ бр. 
9–10, Бе о град 1937, 71.

360 Во ји слав Ку јун џић, Тре ћи дан свет ског кон гре са, Огањ бр. 11–12, 
Бе о град 1936, 78.

361 Во ји слав Ку јун џић, лон дон ски кон грес, Огањ бр. 9–10, Бе о град 
1937, 69.
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ви ли зо ва ни јег“, „леп шег“ и „хи ги јен ски јег“ на чи на по сту па ња 
са по смрт ним оста ци ма. Ста ри на спа љи ва ња мр твих, као и 
при хва ће ност кре ма ци је у на пред ним европ ским, и не са мо 
европ ским, др жа ва ма, би ли су ва жни ар гу мен ти ове про па-
ган де. По ред то га, че ста су би ла на бра ја ња име на по зна тих, 
а кре ми ра них љу ди, а по себ но за ни мљив ар гу мент у при лог 
кре ма ци ји пред ста вља на во ђе ње при ме ра са хра не љу ди за 
ко је се не ким слу ча јем утвр ди ло да су у тре нут ку по ла га ња у 
гроб би ли са мо кли нич ки мр тви, па су, по свој при ли ци, пра ву 
смрт до жи ве ли са ужа сним са зна њем сво је без из ла зне, цр ном 
зе мљом на то ва ре не ре ал но сти. Из гле да да је ду жи на тра ја ња 
евен ту ал ног ужа са су ге ри са ла кре ма ци ју као при хва тљи ви ју: 
бо ље жив спа љен не го жив са хра њен!

„на ши“ а спа ље ни 

Иде ја о спа љи ва њу чла но ва Дру штва у нај бли жем кре ма-
то ри ју му у Го ти ни је ни ка да оства ре на у же ље ном об ли ку. На 
ово су ути ца ли ви со ка це на, ко ја је из но си ла око 2000 ди на ра, 
а ве ро ват но и још увек из ра же на кон зер ва тив ност сре ди не. 
Ипак, по је ди ни слу ча је ви спа љи ва ња на ших љу ди у ино стран-
ству би ли су за бе ле же ни већ у ма те ри ја ли ма са ре дов них скуп-
шти на, а вре ме ном се и у но ви на ма уста ли ла ру бри ка ко ја је 
пра ти ла ова кве при че. 

Пр ви слу чај ове вр сте био је у ве зи са смр ћу ћер ке бе о-
град ског тр гов ца Фле ша, ко ја се у пи са ним из во ри ма Ог ња 
по ја вљу је као Бер та Фле шо ва и ко ја је, на осно ву соп стве не 
те ста мен тар не же ље, на кон упо ко је ња, 25. мар та, 1907. го ди не, 
из Бе о гра да пре не та у Го ту и та мо кре ми ра на. Ур на са ње ним 
пе пе лом ни је вра ће на ку ћи, већ је оста ла у ко лум ба ри ју гот ског 
кре ма то ри ју ма.362

362 Исто, 14.
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У из ве шта ју са Тре ће ре дов не скуп шти не Ог ња на шла 
се и вест о смр ти мла дог ле ка ра, Мар ка Мар ко ви ћа, ко ји је 
умро 13. мар та 1907. го ди не у Је ни, где је из вр ше на и кре ма-
ци ја ње го вих по смрт них оста та ка. Ур ну са пе пе лом до нео је 
у Бе о град ње гов отац, бе о град ски тр го вац Јо ца Мар ко вић, и 
по ло жио је у по ро дич ну гроб ни цу на Но вом гро бљу. Ово ме 
је при су ство ва ло, ка ко на во ди Ку јун џић, мно го све та, а пре 
са мог чи на по ла га ња, ур ну је осве тио је дан бе о град ски про-
та ,,чи та ју ћи исте цр кве не мо ли тве, као да пред со бом има 
те ло у мр твач ком сан ду ку […] по сле су сви при сут ни љу би-
ли ур ну…“.363 Пе пео Ви до са ве По по вић, су пру ге Љу бо ми ра 
По по ви ћа, ин же ње ра, ко ја је умр ла и кре ми ра на у Же не ви 
1909. го ди не, та ко ђе је ис пра ћен уз вер ски об ред оба вљен 
над по ро дич ном гроб ни цом на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. 
За ни мљи во је спо ме ну ти да је по кој ни ца из гле да би ла ћер ка 
ар хи ман дри та Ар се ни ја, ста ре ши не ма на сти ра Ра ко ви ца, а да 
је у опи су овог до га ђа ја на зна че но да су са мо два бе о град ска 
све ште ни ка хте ла да из вр ше опе ло.364 Исте го ди не, та ко ђе у 
Же не ви, кре ми ра ни су и по смрт ни оста ци Ми ли це То шко-
вић, ћер ке Ду ша на То шко ви ћа, тр гов ца из Шап ца. По су да са 
пе пе лом је до не та у Ша бац, али је у сво је веч но оби та ва ли ште, 
у по ро дич ној гроб ни ци на ша бач ком гро бљу, оти шла без цр-
кве ног ри ту а ла.365 

Су де ћи по из ве шта ју са два на е сте ре дов не скуп шти не Дру
штва, одр жа не 1931. го ди не, у Бе о град су сти гле још 2 ур не са 
по смрт ним оста ци ма – јед на из Ру си је, а дру га из Швај цар ске. 
У ма те ри ја лу се на во ди да је у оба слу ча ја би ло нео п ход но 
одо бре ње др жав них вла сти да би ур не би ле уне те у зе мљу, али 
је не ја сно да ли је ово би ла ствар уоби ча је не про це ду ре уво за 
по смрт них оста та ка или је про блем био у то ме што се ра ди ло 

363 Рад III ре дов не скуп шти не, 13.
364 Рад V ре дов не скуп шти не, 16.
365 Исто, 16.
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о пе пе лу. Осим то га, у тек сту се не на ла зи ни ин фо ма ци ја о 
то ме чи ји су по смрт ни оста ци би ли у пи та њу.366 

У бро ју 6 но ви на Огањ из 1937. го ди не об ја вље на је вест о 
по ла га њу ур не Че до ми ља Ми ја то ви ћа, ко ји је умро у лон до ну 
14. ма ја 1932. го ди не. Он је та мо и кре ми ран, а ње го ва ур на 
је по ло же на на бе о град ско Но во гро бље тек 27. апри ла 1937. 
го ди не. О то ме за што се са пре но ше њем по смрт них оста та ка 
че ка ло чи та вих пет го ди на, у овом тек сту ни је об ја шње но.367 

Нај ви ше па жње, ме ђу тим, иза зва ли су смрт и са хра на бив-
шег ми ни стра на род ног здра вља, Че де Ми хај ло ви ћа, чо ве ка 
ко ји је 1928. го ди не отво рио вра та ле га ли за ци ји кре ма ци је у 
Ју го сла ви ји. Ми хај ло вић је умро у Па ри зу, где је и кре ми ран, а 
ур на са ње го вим по смрт ним оста ци ма (ма да у Ог њу пи ше да је 
пе пео сти гао у деч јем сан ду ку) сти гла је у Бе о град и са хра ње на 
на Но вом гро бљу 23. ју ла 1933. го ди не. Овим по во дом днев ни 
лист По ли ти ка до но си вест да ће спро вод би ти ор га ни зо ван из 
ка пе ле и да ће се „да нас пр ви пут на бе о град ском гро бљу у гроб 
спу сти ти не ков чег не го ур на са пе пе лом по кој ни ка“.368 Ова, по 
све му су де ћи, не тач на ин фор ма ци ја све до чи о то ме ко ли ко су 
кре ма ци ја и ри ту ал по ла га ња ур не би ли стра ни и не по зна ти 
Бе о гра ђа ни ма. На осно ву ар хи ва Град ског ко му нал ног пред у зе
ћа „По греб не услу ге“, на Но вом гро бљу су у пе ри о ду од 1915. до 
1932. го ди не, да кле пре Ми хај ло ви ће ве са хра не, по ло же не три 
ур не, али ово очи глед но ни су би ле те ме о ко ји ма је бе о град ска 
јав ност же ле ла да бу де ин фор ми са на. 

366 Рад XII ре дов не го ди шње скуп шти не Дру штва, 1931, 5.
367 Огањ 6, 1937.
368 Са хра на пе пе ла др Че де Ми ха и ло ви ћа. По ли ти ка 23. ју ли 1933, 7.
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Хри шћа ни, нео па га ни и ма со ни:  
иде о ло шке и ре ли гиј ске им пли ка ци је 

кремациони стич ке иде је

Из до са да шњег из ла га ња ја сно је да су нај ве ће пре пре ке 
оства ре њу кре ма ци о ни стич ке иде је у Ср би ји би ли на чел ни 
кон зер ва ти ви зам гра ђан ске кла се и сна жна пра во слав на тра-
ди ци ја. Пи о нир ски да ни по кре та су у свим европ ским зе мља-
ма би ли обе ле же ни от по ром хри шћан ских цр ка ва, али је тај 
от пор вре ме ном по пу штао, те је у раз ли чи тим др жа ва ма и у 
раз ли чи тим тре ну ци ма кре ма ци ја би ла при хва та на. Нај пре су 
спа љи ва ње мр твих при хва ти ле про те стант ске цр кве и за јед-
ни це, ко је су већ од кра ја 19. ве ка по че ле да се при ла го ђа ва ју 
све ве ћем ин те ре со ва њу за кре ми ра ње.369 Ако се под се ти мо 
бри тан ског при ме ра, о ко ме је би ло го во ра у пр вом по гла вљу 
књи ге, мо же мо да за кљу чи мо да је тај на успе ха кре ма ци о-
ни стич ке иде је у про те стант ским др жа ва ма ле жа ла у се ку-
ла ри зо ва но сти др жав ног и за ко но дав ног апа ра та, од но сно у 
одво је но сти др жа ве од цр кве (или цр ка ва). Ри мо ка то лич ка 
цр ква је ап со лут ном нор мом сма тра ла ин ху ма ци ју, али је 1917. 
го ди не из да ла за кон ко јим је до зво ли ла кре ма ци ју у из у зет ним 
слу ча је ви ма (углав ном ка да се ра ди ло о ве ли ким епи де ми ја ма 
за ра зних бо ле сти). Го ди не 1963. ин струк ци јом Све те сто ли це 
Pi am et con stan tem уки ну те су ка зне прет ход но пред ви ђе не 
за крем ци о ни сте, а исте го ди не је из да та и ин струк ци ја De 
ca da ve rum cremationе. Го ди не 1969. пост кон ци лар ни ли тур-
гиј ски ко ми тет је у до ку мен ту Or do Ex se qu a ri um омо гу ћио да 
се по смрт ни ри ту ал мо же одр жа ти ка ко на гро бљу та ко и у 
кре ма то ри ју му.370 У свим овим до ку мен ти ма на гла ше но је да 
је ин ху ма ци ја по же љан об лик хри шћан ске са хра не, али да је 

369 Encyclo pe dia, 115.
370 Encyclo pe dia, 108, 109.
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кре ма ци ја до пу ште на уко ли ко ни је на дах ну та ан ти цр кве ним 
и ан ти ре ли гиј ским раз ло зи ма.

Пра во слав не цр кве до да нас ни су про ме ни ле свој зва нич-
ни став, ма да се у прак си по ме сних цр ка ва сре ћу раз ли чи ти 
при сту пи све ште ни ка овој про бле ма ти ци.

Раз ло зи не га тив ног ста ва хри шћан ства пре ма кре ма ци-
ји би ли су ви ше стру ки. Пр во, као што смо по ка за ли, чи та ву 
епо ху то ком ко је до ла зи до ра ђа ња и про па ган де кре ми ра ња 
ка рак те ри сао је сна жан ан ти кле ри кал ни дух, а при ста ли це 
по кре та нај че шће је су би ли ли бе рал но ор јен ти са ни ан ти кле-
ри кал ни при пад ни ци ин те лек ту ал не ели те. У њи хов иде о ло-
шки про фил би ле су упи са не и вред но сти ате и стич ких, ма-
те ри ја ли стич ких и со ци ја ли стич ких схва та ња и по ли тич ких 
иде ја, а не рет ко су по ве зи ва ни и са раз ли чи тим ма сон ским 
ор га ни за ци ја ма. Осим то га, кре ма ци ја је, ба рем де кла ра тив но, 
под ра зу ме ва ла се ку ла ри зо ва ни при ступ смр ти и по смрт ном 
ри ту а лу, што је сма њи ва ло мо гућ ност цр кве да ути че на сво ју 
па ству, а у пер спек ти ви је за ди ра ло и у по ље цр кве не еко но-
ми је. Сва ка ко, чи тав сплет иде ја по ве зан са кре ма ци јом био је 
у су прот но сти са још увек сна жним ре ли гиј ским и на род ним 
тра ди ци ја ма ко је су ка рак те ри са ле европ ска дру штва, а по себ-
но југ и ју го и сток Евро пе.

Дру га ве ли ка гру па раз ло га због ко јих се цр ква про ти-
ви ла кре ма ци ји би ли су у из ве сној ме ри дог мат ске при ро де и 
од но си ли су се на схва та ња о све то сти људ ског те ла, ду хов но-
те ле сном је дин ству људ ске лич но сти и на кра ју, на дог му о те-
ле сном Вас кр се њу. Иако су при зна ва ли да Вас кр се ње не мо же 
би ти оме те но спа љи ва њем те ла, ма да је по сто ја ла опа сност да 
се на тај на чин уни ште мо шти евен ту ал них све ти те ља, те о ло-
зи су ин си сти ра ли на ра зли ци из ме ђу при род не де гра да ци је 
ма те ри је и оне у ко јој је од лу чу ју ћа ин тер вен ци ја са мо стал не 
и од Бо га оту ђе не људ ске во ље. Осим то га, ду га исто риј ска тра-
ди ци ја са хра њи ва ња по твр ђе на и при ме ром са хра не Го спо да 
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Ису са Хри ста, би ла је сна жан ар гу мент у бор би про тив но вих 
при сту па мр твом те лу. 

Као што смо на го ве сти ли у при чи о Ку јун џи ће вим на сто-
ја њи ма, пу те ше стви је до ку ме на та ко ји ма је Дру штво те жи-
ло да ути че на при хва та ње и за кон ско одо бре ње кре ма ци је у 
Ср би ји, за вр ша ва ло се у тре нут ку ка да би се нај ви ше др жав-
не ин стан це до ко јих је пи та ње сти за ло, обра ћа ле цр кве ним 
вла сти ма. По то ње су без пре се да на од би ја ле ини ци ја ти ву за 
фа кул та тив но кре ми ра ње, до пу шта ју ћи, ме ђу тим, ка ко се на 
јед ном ме сту на во ди, да се над пе пе лом кре ми ра них по кој ни ка 
вр ше ,,сит ни је слу жбе“.371 Ово је под ра зу ме ва ло па ра сто се и 
по ме не, док је по смрт но опе ло у овим си ту а ци ја ма мо ра ло да 
из о ста не. Ипак, по све му су де ћи, Срп ска пра во слав на цр ква 
још ду го вре ме на (све до 1934. го ди не) ни је за у зе ла зва ни чан 
став по овом пи та њу, ,,че ка ју ћи да ви ди ка ко ће то ре ши ти 
Ру ска пра во слав на цр ква“.372 О не де фи ни са но сти овог од но са 
све до чи и по на ша ње све ште ни ка у не ко ли ко на ве де них слу-
ча је ва са хра не кре ми ра них по смрт них оста та ка до ко јих је 
до шло на са мом по чет ку два де се тог ве ка. Не ки од ис пра ћа ја 
су оба вље ни уз њи хо во уче шће, док су не ки од по кој ни ка ис-
пра ће ни без ре ли гиј ске слу жбе.

До ду ше, Цр ква ни је би ла у пот пу но сти без ре ак ци је. На-
кон јав не по ле ми ке у По ли ти ци 1929. го ди не, бо го слов ска 
омла ди на је у тек сту у ча со пи су Све то са вље, 1932. го ди не, 
на па ла про ту Ми ли во ја Пе тро ви ћа, ко ји је на сла ви Дру штва 
„Огањ“ пре ре зао ко лач и ре као да сма тра да ће Цр ква уско ро 
оза ко ни ти ак ци је кре ма ци о ни ста.373 Исте го ди не, ка то лич-
ки све ште ник Пе тар Вла шић у ли сту Прав да кри ти ку је иде ју 

371 Рад V ре дов не скуптшти не Дру штва „Огањ“,20. де цем бра 1909, 
Бе о град 1910, 14.

372 Во ји слав Ку јун џић, Са го ре ва ње ле ше ва, 38. 
373 На ве де но пре ма: Рад XIV ре дов не скуп шти не дру штва „Огањ“, 

Бе о град,1933,13. 
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спа љи ва ња, сма тра ју ћи је су прот ном при род ном људ ском на-
сто ја њу и же љи да се те ло са чу ва у веч но сти.374

Од го вор на ове на па де Ку јун џић је дао у ма те ри ја лу са 
че тр на е сте ре дов не скуп шти не Дру штва 1933. го ди не, а осим 
то га, Огањ је штам пао сво је но во по себ но из да ње – Рим ска 
цр ква и спа љи ва ње мр твих, у ко ме је не пот пи са ни, бив ши 
(из гле да раш чи ње ни) ка то лич ки све ште ник да вао од го во ре 
све ште ни ку Пе тру Вла ши ћу.375

С об зи ром на то да је уви део да као нај ве ћег про тив ни ка у 
бор би за при хва та ње кре ма ци је има Срп ску пра во слав ну цр кву, 
Во ји слав Ку јун џић ни је про пу штао при ли ку да, што на пре да-
ва њи ма, што у пу бли ка ци ја ма Ог ња, на гла си да кре ма ци о ни-
стич ка иде ја не ма ни ка кве ве зе ни са ре ли ги јом ни са цр квом. 
Чла но ви Дру штва су се чак из ја шња ва ли као хри шћа ни, ко ји 
,,ра де ка ко то на ци о нал ни ин те ре си дик ти ра ју, а жи ве жи во том 
по ви со ко е тич ним прин ци пи ма Хри сто ве цр кве“.376 У при лог 
то ме тре ба ло је да го во ри и уста но вља ва ње сла ве Дру штва, при 
че му је за све ти те ља-за штит ни ка иза бра на Ог ње на Ма ри ја. Њен 
пра зник је не ко ли ко го ди на обе ле жа ван по цр кве но-на род ним 
оби ча ји ма, уз при су ство све ште ни ка ко ји је ре зао слав ски ко-
лач, хо ра ко ји је пе смом пра тио слу жбу и ве ли ког бро ја углед-
них Бе о гра ђа на.377 Ме ђу тим, као што је већ спо ме ну то, 1934. 
го ди не Све ти ар хи је реј ски си нод до но си ре ше ње ко јим се све-
ште ни ци ма Срп ске пра во слав не цр кве за бра њу је да уче ству ју 
у обе ле жа ва њу сла ве кре ма ци о ни стич ког дру штва.378 Сле де ће 

374 На овај текст се по зи ва Ку јун џић у књи жи ци Рим ска цр ква и спа
љи ва ње, али ми ни смо ус пе ли да по ме ну ти текст на ђе мо у на ве де ном бро ју 
ли ста Прав да бр.167, од 26. ма ја 1932. Ви ди на: http://www.di gi tal na.nb.rs/wb/
NBS/no vi ne/prav da/1932/05/26#pa ge/0/mo de/1up при сту пље но 27. ју на 2016.

375 Рад XIV ре дов не го ди шње скуп шти не дру штва „Огањ“, 1933; Рим ска 
цр ква и спа љи ва ње мр твих. Из да ње Дру штва „Огањ“, бр. 17.

376 Са ва Ђор ђе вић, На ша сла ва, Огањ бр. 1, Бе о град, 1934, 2–3.
377 Исто.
378 Ре ше ње 5388/34, Ар хив СПЦ.
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го ди не кре ма ци о ни сти су ко лач пре ре за ли у цр кви, а на кон 
то га су то по че ли да ра де са ми, у про сто ри ја ма Дру штва или 
у са ла ма ре сто ра на за ку пље ног за про сла ву. У јед ном тек сту 
се на во ди да су чла но ви и сим па ти зе ри Дру штва про сла ви-
ли сла ву „по ста ром гор штач ком оби ча ју – без све ште ни ка“, а 
ов де се мо гу на ћи и ве о ма за ни мљи ви де та љи ових, од стра не 
цр кве пре зре них, про сла ва. Јед ном при ли ком је, из гле да, сам 
др Ку јун џић пре у зео уло гу све ште ни ка, из го ва ра ју ћи све ште-
нич ке мо ли тве на ко је су од го ва ра ли при сут ни пој ци.379 Ово, 
у прин ци пу, не би пред ста вља ло по себ ну за ни мљи вост да се 
из ме ђу ре до ва це ло куп не пред рат не пи са не за о став шти не Ог ња 
не по ја вљу ју још не ка раз ми шља ња, уве ре ња и оби ча ји ко ји су 
у при лич ној су прот но сти са из ра зи тим ра ци о на ли змом кре-
ма ци о ни стич ке иде је.

На кон уви да у рас по ло жи ву гра ђу, мо же се ре ћи да је це-
ла ра на исто ри ја кре ма ци о ни стич ког по кре та у Ср би ји би ла у 
зна ку ам би ва лен ци ја и не до ре че но сти, по себ но ка да је реч о 
од но су ње них при ста ли ца пре ма смр ти, ре ли ги ји, ве ри и цр-
кви. Иако је кре ма ци ја, да кле, би ла за ми шље на са мо као ,,тех-
ни ка“ ре ша ва ња еко ло шко-еко ном ских про бле ма чо ве чан ства 
и, као та ква, ни је тре ба ло да вре ђа вер ска осе ћа ња по је дин ца и 
за јед ни це, она се, ипак, од са мог по чет ка ја вља као сво је вр сна 
ал тер на ти ва, и то не са мо кла сич ној са хра ни, не го и са хра ни 
уз вер ске об ре де и тра ди ци јом утвр ђе не оби ча је. Чи тав рад Ог
ња на про па ги ра њу спа љи ва ња мр твих био је у ду ху вре ме на у 
ко ме је већ по че ло да се по ка зу је на сто ја ње да се смрт што бр же 
и нео сет ни је ,,укло ни“ из све та жи вих. Та ко је Дру штво по-
кре ну ло ини ци ја ти ву за уста но вље ње бе о град ске мр твач ни це, 
ко ја би омо гу ћи ла што бр же ,,укла ња ње“ по кој ни ка из ње го вог 
до ско ра шњег окру же ња.380 По ред то га, у пи са ној за о став шти ни 

379 Из ве штај о ра ду глав не упра ве Дру штва „Огањ“, Огањ 4–5, Бе о-
град 1937, 26.

380 Рад IV ре дов не скуп шти не,21, 22.
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Дру штва, не рет ко се на и ла зи на кри ти ку ,,хи ља ду го ди шњег 
це ре мо ни ја ла“ и ,,сил них по се та ко је за о ста ла по ро ди ца чи ни 
по кој ни ку у лед ној му ку ћи на гро бљу“, као и на на ду да ће у 
бу дућ но сти гро бља пот пу но иш че зну ти.381 Већ смо спо ме ну-
ли да је, по пр во бит ној за ми сли и на цр ту на ста лим у Ог њу, 
кре ма то ри јум тре ба ло да бу де по диг нут на Но вом гро бљу, на-
спрам Цр кве Све тог Ни ко ле.382 Ова про стор на бли скост, али и 
про јек то ва на ме ђу соб на си ме трич ност гра ђе ви на, мо гла је да 
има дво стру ко зна че ње. Са јед не стра не, овим би био омо гу ћен 
лак ши и бр жи опро штај од по кој ни ка ко ји би, на кон опе ла из-
вр ше ног у цр кви, био пре ба чен у кре ма то ри јум ,,пре ко пу та“. 
Са дру ге стра не, ме ђу тим, ова ква ор га ни за ци ја про сто ра мо-
же се чи та ти упра во као ал те ри тет две мо гућ но сти, од ко јих 
је јед на, по све му су де ћи, ис кљу чи ва ла при су ство цр кве них 
пред став ни ка.

У окви ру кре ма ци о ни стич ке ре то ри ке, хи ги јен ски и еко-
ло шки мо ти ви за уво ђе ње кре ма ци је ни су би ли у су прот но сти 
са ве ром у цен трал ну хри шћан ску дог му, дог му о вас кр се њу, 
при че му су се ,,ог ње на бра ћа“ (ка ко су се чла но ви дру штва ме-
ђу соб но осло вља ва ли) ра до ва ла што ће се њи хо во вас кр се ње 
де си ти ,,из чи сте ур не“, а не ,,из тру ле жних гро бо ва“.383 

Не ка дру га раз ми шља ња и по ја ве на ко је се на и ла зи у ма-
те ри ја лу Ог ња би ли су у ре ла тив ној су прот но сти са из ра же-
ним ма те ри ја ли стич ким схва та њем смр ти и те жњом за ње ном 
тех ни за ци јом.384 У тек сто ви ма че сто на и ла зи мо на из ра жен 
страх од смр ти и под зем не суд би не мр твог те ла, ко ји се огле да 

381 Ми ли во је Ми лен ко вић, Се ћа ње на др Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и 
др Во ји сла ва Ку јун џи ћа, Огањ бр.2, Бе о град, 1974, 5; Во ји слав Ку јун џић, 
Са го ре ва ње ле ше ва, 31.

382 Рад II ре дов не скуп шти не, 15, 16.
383 Рад XIV го ди шње скуп шти не дру штва Огањ, Бе о град, 1933, 14.
384 Овај тер мин ко ри сти не мач ки аутор Нор берт Фи шер опи су ју ћи 

раз вој кре ма ци о ни стич ке иде је; ви ди: Nor bert Fischer, Geschic hte des To des 
in der Ne u ze it, Ham burg, 2001, 53.
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у ве о ма жи во пи сним и де таљ ним опи си ма фа за про па да ња 
ле ша, за сту пље ним у сва ком из да њу Дру штва. 

Иако је у пред рат ним бро је ви ма ча со пи са Огањ у под на-
сло ву чак ста ја ло под ву че но: „Ог ње ни је по крет из ван по ли ти-
ке и из ван ре ли ги је“, ве о ма че сто се у штам па ним ма те ри ја ли-
ма на ла зи и сво је вр сно, по ма ло ана хро но, обо жа ва ње ва тре и 
под се ћа ње на ње не епи те те бе смрт но сти, веч но сти и чи сто те. 
Че ста је и упо тре ба ме та фо ре Фе никс-пти це ко ја се об на вља 
из пе пе ла, а ис тој ,,ми са о ној ди мен зи ји“ при па да и по зи ва ње 
на ста ро сло вен ско вр хов но бо жан ство Сва ро га, ко ји се у тек-
сто ви ма ове са др жи не из јед на ча ва са све тло шћу и бле ском, 
док се Сун це и огањ на зи ва ју ње го вим си но ви ма.385 На осно ву 
ци та та из Књи га Мој си је вих (V Мој, 4:24), и ста ро за вет ни Бог 
се ту ма чи као ,,чи ста, све тла и при род на по ја ва ко ју су и сви 
не зна бо жач ки на ро ди сма тра ли за ви ше бо жан ство“, па се по-
сле овог при ме ра у тек сту за кљу чу је: ,,За то и ми, при ста ли це 
ог ње не иде је, вр ло ра до пре да је мо на са мрт но ме ча су наш дух 
Бо гу, а тро шно те ло веч но ме ог њу“.386 Осим то га, го то во сва-
ко спо ми ња ње ва тре и ог ња у Све том пи сму, кре ма ци о ни сти 
су ин тер пре ти ра ли у кон тек сту ко ји је тре ба ло да афир ми ше 
упо тре бу ва тре при по сту па њу са по смрт ним оста ци ма. Та ко 
из ве сни др Ни ко ла Ву че тић у јед ном бро ју но ви на Огањ из 
1935. го ди не, у тек сту О са хра њи ва њу ту ма чи и до га ђај Пре-
о бра же ња Го спод њег, као и спу шта ње ог ње них је зи ка на апо-
сто ле, у овом све тлу.387 У скла ду са овим би ла је ве ро ват но и 
чи ње ни ца да су чла но ви дру штва би ли упи са ни под ,,ог ње ним 
бро јем“, ме ђу соб но се на зи ва ли ,,ог ње ном бра ћом“, по здра-
вља ли се ,,ог ње ним по здра вом“, бо ри ли се за ,,ог ње ну иде ју“ и 
при су ство ва ли ,,ог ње ним све ча но сти ма“, ка ква је, на при мер, 

385 Ни ко ла Ву че тић, О са хра њи ва њу, Огањ, бр. 1, Бе о град, 1935, 5; Бог 
огањ код ста рих Сло ве на, Огањ, бр. 8, 1935, 58.

386 Са ва Ђор ђе вић, На ша сла ва, Огањ бр. 1, Бе о град, 1935, 2, 3.
387 Ни ко ла Ву че тић, 12.
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би ла она одр жа на у Го ти у Не мач кој, 1937. го ди не, по во дом 
про сла ве пе де сет го ди на ак тив но сти Са ве за не мач ких ог ње них 
удру же ња, у ко јој је уче ство вао и док тор Во ји слав Ку јун џић.388 
Са ове про сла ве је, ка ко пи ше Ку јун џић, по слат по здрав фи ре-
ру, г. Хи тле ру, „ко ји је от по здра вио и афир ма тив но се из ра зио 
о њи хо вој де лат но сти, што је про пра ће но бур ним апла у зом“.389 
Ис по ста ви ло се да је ова кав став на ци стич ког во ђе био мрач-
на на ја ва ње го вог ско рог ова пло ће ња у хо ло ка у сту, због че га 
је, на при мер, у Пољ ској, још ду го на кон Дру гог свет ског ра та, 
вла дао ве ли ки от пор уво ђе њу кре ма ци је.390

Обо жа ва ње ва тре, сун ца и при ро де ка рак те ри са ло је и 
не ке ма сон ске ор га ни за ци је, ко је су у то вре ме би ле ак тив не у 
Ср би ји. Та ко Ше стар, Гла си ло сло бод но зи дар ске ло же „Пра вед
ност“, у јед ном свом бро ју пре но си бе се ду ко ју је то ком све ча-
ног ра да Ве ли ке ло же на дан ро ђе ња све тог Јо ва на Кр сти те ља, 
24. ју на / 7.ју ла 1926. го ди не, одр жао бе сед ник До си теј Об ра до-
вић (ово је, по све му су де ћи, био ње гов псе у до ним). Бе се да је 
по чи ва ла на схва та њу о ускла ђе но сти ма сон ског ра да са при-
род ним по ја ва ма, по себ но са сун цем. Сто га Об ра до вић по зи ва: 
„Про сла ви мо дан ка да жи во твор на сун че ва све тлост не ба ца 
ни нај ма њу сен ку: дан три јум фа ду хов ног све та над ма те ри јал-
ним, дан по бе де, дан осни ва ња Сло бод ног зи дар ства, исти не 
над ла жи, за блу дом и пра зно ве ри цом. [Значке ко је но си мо...] 
нас под се ћа ју да смо му шке ве стал ке што чу ва ју све ти пла мен. 
Ка да би смо до пу сти ли да се он уга си, уга сио би се дух, на ста-
ла би та ма у ко јој се чо век не би раз ли ко вао од жи во ти ње.“391

388 Тре ба по ме ну ти да је удру же ње кре ма ци о ни ста ко је је у пр вим 
де це ни ја ма 20. ве ка би ло ак тив но у Ру му ни ји чак но си ло на зив Све ти 
пла мен (Fla ca ra Sca ra), ви ди у: Рад XII го ди шње скуп шти не дру штва Огањ, 
Бе о град, 1931, 30; Во ји слав Ку јун џић, Свр ше так све ча но сти у Го ти, Огањ 
бр. 2, Бе о град, 1937, 10.

389 В.К. Свр ше так све ча но сти у Го ти. Огањ бр. 2, 1937, 10.
390 Ja wor ski, н.д.
391 Ивањ дан ска све ча ност, Ше стар бр 11–12, 1926, 202–206, 202.
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У све тлу све га ре че ног, не из не на ђу је ни по да так да је Во-
ји слав Ку јун џић, ка ко се сам из ра зио, ,,по све ћен“ у Брат ство 
Сло бод них зи да ра, 6. сеп тем бра 1911. го ди не, и то у јед ној 
беч кој ло жи ко ја је при па да ла не мач кој Ве ли кој ло жи – ,,Zur 
auf ge hen der Son ne (ло жа Из ла зе ћег Сун ца). О ово ме Ку јун џић 
пи ше у сво јој књи зи Сло бод нози дар ска чи тан ка, ко ју је соп-
стве ним сред стви ма пу бли ко вао 1940. го ди не.392 Ов де он, осим 
освр та на исто ри јат ма сон ског по кре та и обра зла га ња ње го вих 
ци ље ва, иде ја, тај ни и пра ви ла по на ша ња, у јед ном по гла вљу 
вр ши чак и ре ин тер пре та ци ју жи во та ста ро за вет них ју на ка, 
при пи су ју ћи им уло гу пр вих сло бод них зи да ра на ше ци ви ли-
за ци је.393 Раз ми шља ња о од но су ма со на пре ма Бо гу, ре ли ги ји 
и гра ђан ским вла сти ма, Ку јун џић ста вља у по гла вље ,Ста
ре ду жно сти, ак цен ту ју ћи ду жност зи да ра да се ,,по ко ра ва 
мо рал ним за ко ни ма“. Што се ре ли ги је ти че, он ов де из но си 
став да је љу де ,,да нас бо ље под вр га ва ти са мо оној ре ли ги ји 
у ко јој су сви љу ди сло жни, а сва ком по је дин цу оста ви ти на 
во љу ње го во на ро чи то убе ђе ње“.394 По себ но ра чу на ње вре ме на 
(у од но су на кре та ње Сун ца), ве ли ча ње при род них си ла, те 
обо жа ва ње ,,све тог трој ства“ ма сон ства, ова пло ће ног у Сна зи, 
Му дро сти и Ле по ти,395 упу ћу ју на сво је вр сно (нео)па ган ско 
опре де ље ње чи та вог по кре та, што је, сва ка ко, би ло у скла-
ду и са опи са ним раз ми шља њи ма и де лат но сти ма срп ских 
кре ма ци о ни ста.

Про ти вље ње кле ри ка ли зму као јед на од осно вих ка рак те-
ри сти ка иде о ло шког опре де ље ња сло бод них зи да ра, до шло је 
до из ра жа ја и у ак тив но сти ма Ог ња. Иако је Ку јун џић ис пр ва 
на сто јао да по ми ри иде ју кре ма ци је са хри шћан ском ве ром, у 
не ким тек сто ви ма у ка сни јим бро је ви ма гла си ла по ја вљу је се 

392 Vo ji slav Ku jun džić, Slo bod nozi dar ska či tan ka, Be o grad, 1940.
393 Исто, 18.
394 Исто, 24.
395 Исто, 126.
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отво ре но исме ва ње и хри шћан ске ве ре и све ште ни ка и њи хо-
вих осо би на.396

Ста ње „ог ње них“ ства ри у  
Хр ват ској и Сло ве ни ји

У исто вре ме ка да и Змај у Ср би ји, у Хр ват ској се за кре ма-
ци ју за ла гао Фран Гун друм Ори ов ча нин, пи сац и пре во ди лац 
из Кри жев ца. Ори ов ча нин је био аутор ви ше књи га о на род ном 
здра вљу и хи ги је ни и, слич но Ку јун џи ћу, оба вио је јед но од 
пр вих ис тра жи ва ња про сти ту ци је у Хр ват ској.397 На дру гом 
ме сту се на ла зи по да так да је иде ја кре ма ци је у Хр ват ску сти-
гла из Ср би је, пре но ше на сло бод но зи дар ским ве за ма. У то ме 
је глав ну уло гу имао Во ји слав Ку јун џић, ко ји је, на кон не у-
спе ха у Ср би ји, по ку шао да иде ју про мо ви ше ме ђу брат ским 
на ро дом.398 У ово ме су му по мо гли др Фран За вор ник, про фе-
сор на Ве те ри нар ском фа кул те ту, ина че члан за гре бач ке ло же 
Мак си ми ли јан Вр хо вац, Злат ко Тур ко вић, адво кат, лео Ро тер, 
при ма ри јус, др Срећ ко За не ла и Вла ди мир Жа кић, ин же њер. 
Го ди не 1930. осно ван је огра нак Ог ња у За гре бу, али је већ 1932. 
ус по ста вље но но во кре ма ци о ни стич ко удру же ње Пла мен. Дру
штво при ја те ља за по ди за ње кре ма то ри ју ма, на чи јем че лу 
је био др Ду шан Ју ри нац.399 Је дан од за да та ка дру штва би ло је 
по ди за ње кре ма то ри ју ма у За гре бу, али је у по чет ку ак це нат 

396 Ран ка Га шић, Срп ски ма со ни из ме ђу два свет ска ра та као дру штве-
на гру па. Го ди шњак за дру штве ну исто ри ју 1998, vol.5, бр. 1–3, 85–100, 85.; 
Ужич ка о по пу. Огањ бр.7, Бе о град 1935, 48.

397 Fran Gun drum Ori ov ča nin https://www.kri zev ci.hr_HR/kri zev ci/lic-
no sti/fran+gun drum+ori ov ca nin/ При сту пље но 15. апри ла 2016.

398 Dr Du šan Ju ri nac, Hr vat ski „Og nje ni bra tje“ na de lu, Slo ve nec 17. ja nu ar 
1936, 7.

399 Исто.
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ста вљен на ус по ста вља ње члан ства и чла на ри не ко ја би омо гу-
ћи ла кре ми ра ње мр твих у нај бли жем кре ма то ри ју му у Гра цу. 
Ипак, пред став ни ци Пла ме на упу ти ли су 15. ју на 1936. го ди не 
до пис За гре бач кој оп шти ни у ко ме су упо зо ра ва ли на ве ли ку 
по вр ши ну град ског зе мљи шта ко је за у зи ма гро бље Ми ро гој и 
тра жи ли да се што пре по диг не кре ма то ри јум.400 Мо гу ће је да 
се тим по во дом др Вик тор Ру жић, члан За гре бач ке оп шти не, 
су срео у лон до ну са ге не рал ним се кре та ром Ме ђу на род не кре
ма ци о ни стич ке фе де ра ци је, ко ји му је по ка зао ло кал не кре ма-
то ри ју ме.401 И у Хр ват ској су по крет и иде ја на и шли на от пор 
цр кве, те је уочи јед ног пре да ва ња о би о ло шким аспек ти ма 
по гре ба, ко је је тре ба ло да одр жи др Бо рис Зар ник, ча со пис 
Хр ват ска стра жа пу бли ко вао ис цр пан чла нак у ко ме се на-
гла ша ва да је кре ма ци о ни стич ки по крет ан ти цр квен, ан ти ка-
то лич ки и ан ти хри шћан ски.402

Си ту а ци ја је би ла слич на и у Сло ве ни ји, с тим што је та мо 
још пре Пр вог свет ског ра та по сто ја ла прак са од во же ња мр-
твих у кре ма то ри јум у Гра цу. Ово се пр вен стве но од но си ло на 
ста нов ни ке Ма ри бо ра, где је 1931. го ди не осно ва но дру штво 
„Огењ“.403 Иако су и ма ри бор ски кре ма ци о ни сти има ли же љу 
да са гра де соп стве ни кре ма то ри јум, од то га се у пр во вре ме 
од у ста ло, јер је број оних ко ји су се од лу чи ва ли за спа љи ва ње 
био ве о ма ма ли (од по чет ка ве ка до 1936. из вр ше но је све га 16 
кре ма ци ја у Гра цу).404 

Бор ба са кле ри кал ци ма, ко је је би ло и ов де, кул ми ни ра ла 
је ка да је ма ри бор ско кре ма ци о ни стич ко дру штво ор га ни зо ва-
ло јав ну це ре мо ни ју са хра не два сво ја чла на. Иако ни су би ли 

400 Ог ње на ак ци ја за гре бач ког „Пла ме на“. Огањ бр. 7, 46.
401 Encyclo pe dia, 86
402 Ju ri nac, 7.
403 Encyclo pe dia, 85; Ог ње ни по крет у Ју го сла ви ји. Огањ бр. 10, Бе о град 

1936, 75.
404 Ог ње ни по крет у Ју го сла ви ји.
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при сут ни све ште ни ци, са хра на је, ка ко пи ше Ку јун џић, би ла 
ве о ма све ча на, а на њој је док тор Аугуст Рајс ман, пред сед ник 
Дру штва, ис та као да се Цр ква про ти ви кре ма ци ји са мо он да 
ка да не ма ни ка кве фи нан сиј ске ко ри сти. Да би ово по твр дио, 
на вео је при мер др Ку не ја из Сло вен гра де ца ко ји је до ни рао 
15000 ди на ра за из град њу ка пе ле по ред бол ни це, али је тра-
жио да за уз врат бу де кре ми ран и опо јан. Же ља му је у це ло сти 
ис пу ње на.405

Сва ка ко, 20. ју ла 1936. го ди не одр жан је за јед нич ки кон-
грес сва три дру штва, срп ског, хр ват ског и сло ве нач ког, а исте 
го ди не је на Ме ђу на род ном кре ма ци о ни стич ком кон гре су у 
Пра гу уче ство ва ла ју го сло вен ска де ле га ци ја.406 Чла но ве де ле га-
ци је на во ди аутор тек ста у Ог њу, а за ни мљи во је то што се ов де, 
мо жда по пр ви пут у ве зи са кре ма ци о ни стич ким по кре том, 
по ја вљу ју и жен ска име на. То су би ли: г-ђа Вас. Сто ја но вић, 
г-ђа Са у лик, г. др. В. Ку јун џић, г. др. Ду шан Ју ри нац, г. др. Ав-
густ Рајс ман. Са ју го сло вен ском де ле га ци јом био је и М. По по-
ви ци, пред став ник ру мун ског кре ма ци о ни стич ког дру штва.407

На кон две го ди не, 17. апри ла од лу че но је да се фор ми ра 
са вез ју го сло вен ских кре ма ци о ни стич ких удру же ња. Ова од-
лу ка је из гле да би ла на да ху та осни ва њем Ме ђу на род не фе де
ра ци је, ко је се де си ло на кон гре су кре ма ци о ни ста у лон до ну 
1937. го ди не. На том кон гре су је, као и у Пра гу, би ла при сут на 
ју го сло вен ска де ле га ци ја и том при ли ком је од лу че но да све 
др жа ве ко је има ју ог ње на удру же ња, по ста ну чла но ви ме ђу-
на род не асо ци ја ци је.408 Пред лог о осни ва њу Са ве за кре ам ци о
ни стич ких дру шта ва Ју го сла ви је усво ји ла су дру штва Огањ 17. 

405 Encyclo pe dia, 85; Ог ње ни по крет у Ју го сла ви ји. Огањ бр. 10, Бе о град 
1936, 75.

406 Ју го сло вен ска де ле га ци ја пред гро бом че хо сло вач ког не зна ног во-
ја ка. Огањ бр. 10, Бе о град 1936, 73.

407 Исто.
408 Ог ње ни кон грес. Огањ, април–мај 1938, 2.
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апри ла 1938. го ди не, Огењ, 23. ма ја 1938. и Пла мен 21. апри ла 
1939. го ди не.

У пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та па све до 50-тих 
го ди на 20. ве ка, из гле да да је ак тив но би ло са мо за гре бач ко 
удру же ње Пла мен. Као што смо спо ме ну ли, Ку јун џић је умро 
1946, а др Ју ри нац 1947. го ди не, чи ме су и срп ско и сло ве нач-
ко дру штво оста ли без глав них по кре та ча. Ме ђу тим, За греб 
је до био кре ма то ри јум тек 1985. го ди не, а Љу бља на 1978, с тим 
што се прак са кре ми ра ња нај бр же ома со ви ла у Сло ве ни ји. Та-
мо је 1997. го ди не из гра ђен и дру ги кре ма то ри јум, у Ма ри бо ру, 
те је про це нат кре ми ра них у Сло ве ни ји 2010. го ди не из но сио 
бли зу 80%.409

Крај пр вог пе ри о да кре ма ци о ни стич ке иде је у 
Ју го сла ви ји

Ку јун џу ће ва же ља да Бе о град бу де пр ва бал кан ска пре сто-
ни ца ко ја ће има ти мо дер ни кре ма то ри јум, ни је се оства ри ла. 
Ова ,,част“ при па ла је Бу ку ре шту, где је кре ма то ри јум из гра ђен 
1928. го ди не, док се у Ср би ји то де си ло го то во пу них че тр де сет 
го ди на ка сни је. Од др жа ва са пре те жно сло вен ским ста нов-
ни штвом, по овом пи та њу пред ња чи ла је Че хо сло вач ка, ко ја 
је до зво ли ла кре ма ци ју 1918. го ди не, док пр ви по да ци о бро ју 
кре ми ра них у Мо скви по ти чу из 1927. го ди не.410 Без об зи ра на 
чи ње ни цу да је ре ла тив но бр зим ома со вља ва њем кре ма ци је, 
у ве ћи ни европ ских зе ма ља, на кон Дру гог свет ског ра та, она 
пре ста ла да бу де до жи вља ва на као „би зар ни хир бо га тих по-
је ди на ца“, из гле да да је при пад ност по кре ту и по др жа ва ње 

409 Encyclo pe dia, 85.
410 Рад XII го ди шње скуп шти не дру штва Огањ, Бе о град 1931, 30; Емил 

Ед гар, Кре ма ци о ни
по крет код сло вен ских на ро да, Огањ 4–5, Бе о град 1935, 33



Друштво „Огањ“ за спаљивање мртваца

145

иде је ду го вре ме на би ло ствар дру штве ног пре сти жа, а са ма 
кре ма ци ја – ег зо ти чан оби чај. О ово ме све до чи је дан текст у 
бе о град ском Ог њу, у ко ме аутор, опи су ју ћи мо гућ ност ко ја се 
у не ким европ ским зе мља ма пру жа за ин те ре со ва ни ма – да 
мо гу при су ство ва ти про це су кре ма ци је по смрт них оста та ка, 
ка же да се да ме „сла би јих не ра ва“ при то ме окре пљу ју ка фом, 
„а го спо да се ра зо но ђа ва пу ше њем“.411

Др Во ји слав Ку јун џић пре ми нуо је 1946. го ди не у Бе о гра ду, 
не до че кав ши оства ре ње сво јих же ља. Са хра њен је на Но вом 
гро бљу, а по да так о то ме да ли је са хра ни при су ство вао све-
ште ник или не ни је нам по знат. Над гро бом се на ла зио ве о ма 
нео би чан спо ме ник. На и ме, на хо ри зон тал но по ло же ном ка ме-
ном бло ку ис кле са на је скулп ту ра чо ве ка ко ји ле жи на кре ве ту 
или на од ру, по кри вен до вра та, та ко да му се ви ди са мо гла-
ва.412 Ме ђу тим, овим, обич но по след њим ,,зе маљ ским“ чи ном, 
ње го ва ,,жи вот на“ при ча ни је за вр ше на. По не ким по да ци ма, 
18 го ди на на кон то га, а по дру гим – на кон 22 го ди не, чла но-
ви Ог ња су екс ху ми ра ли остат ке ње го вог те ла, спа ли ли их у 
бе о град ском кре ма то ри ју му и у ур ни по ло жи ли у ро за ри јум 
број 1 на Но вом гро бљу. Не ки из во ри го во ре да је ово учи ње но 
по во дом све ча ног пу шта ња у рад бе о град ског кре ма то ри ју ма. 
По след њи Ку јун џи ћев на след ник и бо рац сли чан ње му, у свет-
ским раз ме ра ма по знат, док тор Алек сан дар Ко стић, опи су ју ћи 
овај до га ђај, пи ше у пр вом по сле рат ном бро ју Ог ња, 1974. го-
ди не: „Ње го ве мо шти смо екс ху ми ра ли, спа ли ли и ста ви ли у 
ур ну 15. 06. 1968. го ди не“.413 Ко стић је овом при ли ком одр жао 
и по смрт но сло во, из ра жа ва ју ћи по нос што, ка ко је сам ре као, 
,,овим чи ном ста је мо скром но у ред ци ви ли зо ва них на ро да“414.

411 Ант. За ло ни, Гроб или ур на, Огањ бр. 4, Бе о град 1934, 3.
412 http://mon do.rs/a876112/Mon do-TV/Mon do-TV/Nadgrob ni-spo me ni-

ci-No vo-gro blje.html при сту пље но 27. ју на 2016.
413 Алек сан дар Ко стић, По сле 28 го ди на, Огањ бр. 1, Бе о град 1974, 1.
414 Исто.
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V. ново Доба, нови иДеолошКи 
КонтеКСти

Ти ши на ко ја је вла да ла у кре ма ци о ни стич ком по кре ту 
на кон Дру гог свет ског ра та би ла је сва ка ко по сле ди ца ком-
плек сног исто риј ског тре нут ка. Об но ва зе мље, из град ња но ве 
ин сти ту ци о нал не струк ту ре, дру штве на кон со ли да ци ја, а из-
над све га но во иде о ло шко уоб ли ча ва ње ствар но сти по ти сну ли 
су на мар ги не сва ко днев ни це пи та ња жи во та и смр ти обич них 
љу ди. Ипак, то је био са мо спољ ни омо тач ду бин ских про ме на 
дру штва и кул ту ре ко је су та да за по че те. Оне су се од ви ја ле 
на свим ни во и ма ствар но сти – од из град ње „но вог чо ве ка“, 
пре ко тран сфор ма ци је тра ди ци о нал не по ро ди це и дру штве не 
за јед ни це, до про ме не дру штве не стра ти фи ка ци је и ра ђа ња 
рад нич ке кла се, ко ја је би ла за ми шље на као глав ни но си лац 
дру штве ног пре о бра жа ја. Основ на нит ко ја је по ве зи ва ла ин-
ди ви ду ал не и ко лек тив не ни вое тран сфор ма ци је био је рас кид 
са тра ди ци о нал ним кул тур ним на сле ђем, а по себ но оним ко је 
се од но си ло на ре ли гиј ска уве ре ња и прак се.415

Пр ви по ка за тељ пре у мље ња (или при ти ска да до ње га до ђе) 
би ло је кон стант но опа да ње бро ја кр ште ња и вен ча ња оба вље-
них уз уче шће цр кве. Ме ђу тим, то ком чи та ве дру ге по ло ви не 
20. ве ка, број по гре ба уз цр кве но опе ло остао је го то во не про-
ме њен, ба рем ка да је реч о се о ским сре ди на ма.416 Та мо се до 
да на шњих да на одр жао оби чај бде ња око по кој ни ка, оби чај 
ње го вог ис пра ћа ња из ку ће и слу же ња опе ла, док је гра до ве 

415 Алек сан дра Па ви ће вић, На уда ру иде о ло ги ја.
416 Не го ван Јо ван че вић (прир.), Ше ма ти зам Епар хи је шу ма диј ске 1998. 

Кра гу је вац, 1999, 253; Не го ван Јо ван че вић (прир.), Ше ма ти зам Епар хи је 
шу ма диј ске 1999. Кра гу је вац, 2000, 274. 
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ка рак те ри сао ин тен зи ван про цес про фе си о на ли за ци је и ме ди-
ка ли за ци је уми ра ња и смр ти. Ипак, жи ла вост тра ди ци о нал ног 
од но ше ња пре ма смр ти, чак и у град ским сре ди на ма, би ла је 
ви дљи ва у са свим сла бом ин те ре со ва њу за кре ма ци ју, ко је је 
ка рак те ри са ло пр ву де це ни ју ра да бе о град ског кре ма то ри ју-
ма, отво ре ног 1964. го ди не. Ре то ри ка ва тре ко ју су у прет ход-
ном пе ри о ду ко ри сти ли под јед на ко и Цр ква и кре ам ци о ни сти 
– Цр ква да озна чи огањ гре ха, а кре ма ци о ни сти ми сле ћи на 
ње го ву бо жан ску при ро ду и очи шћу ју ћу моћ – са да је до би ла 
зна че ње бор бе ног ог ња со ци ја ли стич ке ре во лу ци је. У ње му су 
из га ра ли пр во бор ци и гра ди те љи но вог дру штва, али са мо за 
жи во та. По смрт на ог ње на суд би на би ла је ре зер ви са на за обич
не со ци ја ли стич ке вер ни ке, док су пр во све ште ни ци по пра ви лу 
би ли са хра њи ва ни уко пом и то уз ве ли ку по греб ну пом пу.

об но ва ра да Дру штва „огањ“ и отва ра ње 
кремато ри ју ма у бе о гра ду

Ин тен зи тет ак тив но сти Ку јун џи ће вих на след ни ка ни је 
се мо гао ме ри ти са ње го вим не у мор ним и не пре ста ним на-
сто ја њи ма да спро ве де у жи вот основ ну за ми сао кре ма ци о-
ни стич ког по кре та. Иако на кон ра та ви ше ни је би ло ре ал них 
иде о ло шких пре пре ка за отва ра ње кре ма то ри ју ма и ле га ли-
за ци ју кре ма ци је, до то га је до шло тек 1964. го ди не. За пра во, 
кре ма ци ја је одо бре на за ко ном из 1961. го ди не, у ко ме је од ре-
ђе но да се „под са хра њи ва њем у сми слу овог за ко на сма тра по-
ко па ва ње по смрт них оста та ка умр лог, од но сно сме шта ње или 
ра си па ње пе пе ла спа ље них по смрт них оста та ка на од ре ђе на 
ме ста и дру ге рад ње ко је се у том ци љу пред у зи ма ју“.417 Ипак, 
пре ма еви ден ци ји Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „По греб не услу ге“ 

417 Слу жбе ни гла сник НРС, бр. 20, 13. мај 1961, 325.
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из Бе о гра да, од 1914. до 1963. го ди не, да кле, пре из град ње бе о-
град ског кре ма то ри ју ма, на бе о град ским гро бљи ма сме ште не 
су 24 ур не са пе пе лом по кој ни ка. 

То ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на 20. ве ка за бе ле же не 
су не ке ак тив но сти ве за не за про мо ви са ње кре ма ци је. Оне су 
се ис пр ва ти ца ле на сто ја ња да Ју го сла ви ја об но ви сво је члан-
ство у Ме ђу на род ној кре ма ци о ни стич кој фон да ци ји (ИЦФ), 
као и да до би је са ве то дав ну по др шку од дру гих чла ни ца ко је 
су већ има ле кре ма то ри ју ме. Дру ги ко рак у овом пе ри о ду би ла 
је при пре ма пла на и про јек та из град ње кре ма то ри ју ма.

Из гле да да ју го сло вен ски кре ма ци о ни сти ни су би ли у ста-
њу да об но ве пред рат не ве зе са ИЦФ-ом све до 1956. го ди не.418 
Мо гу ће је да је ово окле ва ње би ло про у зро ко ва но чи ње ни цом 
да су ра ни је чла ни це ове ор га ни за ци је би ле и зе мље про тив 
ко јих је Ју го сла ви ја ра то ва ла, као и вре ме ном ко је је би ло по-
треб но да но ва др жа ва за у зме по ли тич ки курс у од но су на 
по де ле све та на ста ле на кон Дру гог свет ског ра та. Дру штво 
„Огањ“ је ус пе ло да се ре кон стру и ше до 1954. го ди не, Ју го сла-
ви ја се вра ти ла у за јед ни цу кре ма ци о ни ста 1956. а 1957. го ди не 
одр жан је кон грес ИЦФ у Ци ри ху, на ко ме, ме ђу тим, ни је би ло 
ју го сло вен ских де ле га та.419 Др Бран ка Ми тро вић се, до ду ше, 
обра ти ла кон гре су ду гач ким пи смом на не мач ком је зи ку и 
из ра зи ла жа ље ње због не мо гућ но сти да при су ству је ску пу, 
али, ка ко пи ше Ма тес, раз ло зи од су ства Ју го сло ве на би ли су 
пот пу но не ја сни.420 До 1958. го ди не, Дру штво „Огањ“ је при ку-
пља ло ис ку ства и са ве те у ве зи са из град њом кре ма то ри ју ма 
и одр жа ва ло ак тив ну ве зу са бив шим ге не рал ним се кре та ром 
ИЦФ-а Хер бер том Џон сом.421 На кон гре су фе де ра ци је у Шток-
хол му 1960. го ди не, др Ми тро вић је из ве сти ла да се Ју го сла ви ја 

418 Encyclo pe dia, 85, 87.
419 Encyclo pe dia, 87.
420 Исто.
421 Исто.
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на ла зи пред отва ра њем пр вог кре ма то ри ју ма, у Бе о гра ду.422

На кон ра та, имо ви на Дру штва је кон фи ско ва на, та ко да је 
без об зи ра на пр во бит на обе ћа ња и пла но ве, но ва иде ја би ла 
да се кре ма то ри јум са гра ди из ван гра да. То је тре ба ло да бу де 
зе ле на оаза на ко јој би се на ла зи ло гро бље-парк и згра да кре-
ма то ри ју ма. Ме ђу тим, кре ма ци о ни сти су ин си сти ра ли да се 
про је кат ре а ли зу је на не ком од по сто је ћих град ских гро ба ља, 
сма тра ју ћи да је то нај бо љи на чин да се вр ши про па ган да спа-
љи ва ња по смрт них оста та ка.423 Бе о град ска оп шти на је из гле да 
по др жа ла овај пред лог, те је на сед ни ци 7. ок то бра 1960. го ди не 
Ко ми си ја за одо бра ва ње ин ве сти ци о них про гра ма не при вред-
них ин ве сти ци ја усво ји ла ин ве сти ци о ни про грам за из град њу 
кре ма то ри ју ма у Бе о гра ду на из нос од 60.318.236 дин. На кон 
то га је Са вет за ко му нал не по сло ве НО гра да Бе о гра да, на 6. 
сед ни ци, одр жа ној 1. но вем бра 1960. го ди не, од лу чио да исти 
ин ве сти ци о ни про грам одо бри као „дру штве но оправ дан“.424 
Пред ви ђе но је да се кре ма то ри јум сме сти уз нај ста ри ји део 
Но вог гро бља, уз пар це лу за са хра ну Је вре ја ашке на ског ре да, 
од но сно да се за по тре бе кре ма то ри ју ма адап ти ра ка пе ла за 
ис пра ћај при пад ни ка ове за јед ни це.425 За из ра ду про јек та би ли 
су за ду же ни ар хи тек те Спа со је Јо ва но вић и Љу бо мир Про фи-
ро вић, а тех нич ку по моћ у ње го вој ре а ли за ци ји пру жи ла је 
ен гле ска кор по ра ци ја Dow son Ma son.426 Про грам про јек та је 
под ра зу ме вао да се спо ља шња ар хи тек ту ра по сто је ћих ка пе ла 
не ме ња, а у обра зло же њу је би ло ис так ну то и то да се про ме не 

422 Исто.
423 Исто.
424 IAB 148-7-60.
425 Но во гро бље у Бе о гра ду. Во дич. ЈКП „По греб не услу ге“. стр 7. http://

be o grad ska gro blja.com/pdf_vo dic/vo dic_sr.html#bo ok2/pa ge1 
426 Encyclo pe dia, 89; На дру гом ме сту се, ме ђу тим, на во ди по да так да је 

кре ма то ри јум опре ми ла не мач ка фир ма Руп ман, али аутор не на во ди из вор 
ин фор ма ци ја. Ви ди у: Mi loš Igru ti no vić, Du šan Go lu bo vić, Ure đe nje kre ma to-
ri ju ma u Sr bi ji. Gra đe vin sko-ar hi tek ton ski fa kul tet Niš, 2014, 7. 
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ен те ри је ра мо ра ју при ла го ди ти по сто је ћим по греб ним оби ча-
ји ма.427 На осно ву обра зло же ња про јек та мо же се за кљу чи ти да 
је по што ва ње оби ча ја под ра зу ме ва ло да се ис пра ћај по кој ни ка 
нај пре вр ши из обич не ка пе ле, а да се сан дук у јед ном тре нут ку 
„пре ма утвр ђе ном рас по ре ду“ пре ба цу је у ка пе лу кре ма то ри ју-
ма, до ко је га пра те ожа ло шће ни. Са ла за кре ма то ри јум по де-
ље на је на два де ла – део за ков чег и род би ну и део за прат њу, 
а у де лу за ков чег се на ла зи ка та фалк на ко ји се ста вља сан дук 
и ко ји се на кра ју це ре мо ни је ис пра ћа ја спу шта ис под ни воа 
па то са, ими ти ра ју ћи не ста ја ње ков че га у зе мљи. У опи су је 
да ље озна че но по себ но ме сто, уз уз гла вље ка та фал ка, са ко га 
се од ви ја ју по смрт ни го во ри, при че му је го вор ник окре нут 
ли цем пре ма прат њи у дру гом де лу са ле. Ово је по себ но за ни-
мљив де таљ, јер пред ста вља ин ди ка ци ју ра ђа ња но ве ри ту ал не 
струк ту ре усло вље не про ме ном по смрт не суд би не по је дин ца. 
На и ме, док је при ли ком кла сич не са хра не про стор ка пе ле за 
ис пра ћај био ре зер ви сан за ре ли гиј ски – све ште нич ки ри ту ал, 
а евен ту ал ни го вор се од ви јао из над гроб не хум ке, при ли ком 
кре ма ци је, la u da tio fu ne bris по ста је цен трал ни део се ку ла ри зо
ва не по греб не це ре мо ни је ко ја мо же да се од ви ја и без уче шћа 
цр кве. Чак и у сре ди на ма, ка кве су раз ли чи те про те стант ске 
за јед ни це, у ко ји ма су све ште ни ци ско ро од по чет ка прак ти ко-
ва ња мо дер не крем ци је при ста ја ли да слу же опе ло, по смрт ни 
го вор се ја вља као вр ху нац це ре мо ни је и њен не из о став ни део. 
Ово је би ло у ве зи и са про це сом ин ди ви ду а ли за ци је по греб-
ног ри ту а ла, ко ји се, услед сла бље ња тра ди ци о нал них фор ми, 
све ви ше кре и ра та ко да на нај бо љи мо гу ћи на чин опи ше осо-
бе но сти по кој ни ка и ње го ве по ро ди це. 

С дру ге стра не, иако је кре ма ци ја про па ги ри на као вид 
се ку лар не са хра не, а код нас и као из раз ате и стич ких уве ре-
ња по кој ни ка, ар хи тек ту ра пр вог бе о град ског кре ма то ри ју ма 

427 Pro gram za iz ra du pro jek ta zgra de kre ma to ri ju ma u Be o gra du. IAB 
148-7-60.
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ни ка ко ни је сле ди ла ове иде о ло шке прав це. Чак иако је спо-
ља шњи из глед био по сле ди ца на сле ђе ног про сто ра, те је згра да 
кре ма то ри ју ма из гле да ла као си на го га или као цр ква ви зан тиј-
ског ти па – са ку по лом ко јој је не до ста јао са мо крст, ни ње на 
уну тра шњост ни је мно го од сту па ла од са крал них ен те ри је ра 
вер ских бо го мо ља. Би ло је чак пред ви ђе но да ка пе ла и ку по ла 
бу ду осли ка не зид ним сли кар ством, али се на кра ју од ово-
га од у ста ло.428 Ипак, па жљи ви јем по сма тра чу не ће про ма ћи 
чи ње ни ца да у уну тра шњој де ко ра ци ји ка пе ле за ис пра ћај 
на кре ма ци ју, ко ја се са сто ји углав ном из ве ли ких ви тра жа, 
ниг де не по сто ји знак кр ста. Не ја сно је, ме ђу тим, да ли је ово 
по сле ди ца то га што је ка пе ла прет ход но при па да ла је вреј ској 
за јед ни ци или је ње но на кнад но уре ђе ње ипак сле ди ло иде ју 
се ку лар но сти це ре мо ни је ко ја ће се ов де од ви ја ти. За ни мљи во 
је спо ме ну ти још и то да су го то во у свим европ ским зе мља ма 
пр ви крем то ри ју ми сле ди ли ли ни је са крал не ар хи тек ту ре, 
на сто је ћи чак да при кри ју де та ље ко ји су под се ћа ли на на ме-
ну гра ђе ви не. Тек се у пе ри о ду раз ви је не кре ма ци о ни стич ке 
прак се ова пра ви ла ме ња ју, те се кре ма то ри ју ми гра де у мо дер-
ном сти лу, че сто са екс пли цит ним при ка зи ва њем дим ња ка и 
дру гих тех нич ких спе ци фич но сти.

Да тум пр ве кре ма ци је у бе о град ском кре ма то ри ју му на 
Но вом гро бљу тре нут но је не мо гу ће са си гур но шћу утвр ди ти. 
Као што смо спо ме ну ли, ар хи ва но ви на Огањ упу ћу је на то да 
је при ли ком све ча ног пу шта ња у рад кре ма то ри ју ма из вр ше на 
кре ма ци ја по смрт них оста та ка др Во ји сла ва Ку јун џи ћа, чи ји 
је пе пео за тим по ло жен у ро за ри јум број 1. Исти по да так до но-
си и Ен ци кло пе ди ја кре ма ци је, с ти ме што се у овим из во ри ма 
ја вља ју раз ли чи ти да ту ми ка да се до га ђај од и грао – 16. ју ни 
1964. и 15. ју ни 1968. го ди не.429 С дру ге стра не, по да ци ко је смо 

428 Pro gram za iz ra du pro jek ta… IAB 148-7-60.
429 Encyclo pe dia, 86; Алек сан дар Ко стић, По сле 28 го ди на, Огањ бр. 1, 

Бе о град 1974, 1.
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до би ли из струч них слу жби Но вог гро бља ука зу ју на то да је 
1964. го ди не из вр ше на кре ма ци ја две осо бе из Бур ме.430 По ред 
то га, под зна ком пи та ња је и са хра на пе пе ла не ког де ча ка ко ји 
је пре ми нуо у Кал ку ти. На и ме, не ја сно је да ли је он та мо и кре-
ми ран, па до нет у Бе о град 22. ју на 1964. го ди не или је тог да на 
оба вље на кре ма ци ја у бе о град ском кре ма то ри ју му. Ар хи тек та 
Љу бо мир Про фи ро вић, у ин тер вјуу об ја вље ном у Бли цу 2013. 
го ди не, твр ди да је за про бу кре ма то ри ју ма ис ко ри шћен је дан 
ован, а да је пр во озбиљ но спа љи ва ње би ла кре ма ци ја дво ји це 
Бур ма на ца, ко ји су се уда ви ли у Ду на ву.431 

И по да ци о сме шта њу ур ни у ро за ри ју ме и ко лум ба ри-
ју ме то ком на ред них го ди на, као и де та љи њи хо ве из град ње, 
та ко ђе су не ус кла ђе ни. У до ку мен ти ма Исто риј ског ар хи ва 
Бе о гра да на и ла зи мо на де та ље про јек та из град ње ро за ри ју-
ма и ко лум ба ри ју ма из 1974. го ди не432, али је из гле да ово би ла 
са мо јед на од фа за из град ње. За по сле ни на гро бљу ка жу да су 
пр ви ро за ри ју ми са гра ђе ни 1966. го ди не, док па ра лел но по-
сто је по да ци о то ме да је 1965. го ди не кре ми ра но 8 ли ца, чи је 
су ур не по ло же не у ро за ри ју ме 1967. го ди не. Мо гу ће је да су 
ур не пр во бит но би ле по ло же не у гро бо ве у ко ји ма су са че ка ле 
раз вој гро бљан ске ин фра струк ту ре. По ред то га, за бе ле же но 
је и да је пе пео 5 ли ца кре ми ра них 1965. го ди не по хра њен у 
ко лум ба ри јум три го ди не ка сни је, 1968.

430 Ве ли ку за хвал ност за ин фор ма ци је и за спрем ност да ми по мог не у 
раз ре ша ва њу не до у ми ца то ком ис тра жи ва ња ду гу јем др Ви о ле ти Обре но-
вић, исто ри чар ки умет но сти, за по сле ној у струч ној слу жби Но вог гро бља 
у Бе о гра ду.

431 Ma ri ja Ni ko lić, Ar hi tek ta Lju bo mir Pro fi ro vić (83). On je pr vio na Bal-
ka nu na pra vio kre ma to ri jum. Blic 26. 04. 2013, s.13.

432 IAB 148-7-60.
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За слу жни, а кре ми ра ни

Пр ва ме мо ри јал на це ли на на Но вом гро бљу ко ја је до би-
ла про стор за по хра њи ва ње ур ни би ло је Гро бље за слу жних 
гра ђа на, уста но вље но 1965. го ди не (го ди ну да на пре отва ра ња 
кре ма то ри ју ма), по про јек ту ар хи тек те Све ти сла ва ли чи не.433 
За ни мљи во је то што је овај део гро бља про јек то ван тик уз 
Але ју ве ли ка на, ко ја је оформ ље на 1922. го ди не и у ко ју су пре-
не ти по смрт ни оста ци углед них и зна чај них лич но сти срп ске 
исто ри је, прет ход но са хра ње ни на Та шмај дан ском гро бљу.434 
Гра ђе ње одво је не пар це ле и њен на зив – Гро бље за слу жних 
гра ђа на – као да су на гла ша ва ли од ли ке вре ме на у ко ме је на-
ста ла. Био је то исто риј ски тре ну так у ко ме је епи тет ве ли кан 
по стао екс трем но екс клу зив на и ди стинк тив на ка те го ри ја, ко ја 
ни ка ко ни је мо гла да при пад не мно штву. Умет ни ци, ле ка ри, 
спор ти сти, књи жев ни ци, вој на ли ца... мо гли су би ти са мо за-
слу жни гра ђа ни и, што је за нас ов де још ва жни је – с об зи ром 
на ар хи тек ту ру пар це ле – они ко ји ће лич ним при ме ром про-
мо ви са ти но ви од нос пре ма смр ти.

Гро бље за слу жних гра ђа на је пар ков ска по вр ши на огра-
ђе на са 12 бе тон ских кон хи у ко ји ма се на ла зе ко лум ба ри ју ми. 
Ис пред ко лум ба ри ју ма су кла сич на гроб на ме ста и ро за ри ју ми, 
по ре ђа ни око сво је вр сног по ста мен та ко ји сим бо лич но пред-
ста вља ме сто „веч ног пла ме на“.435

Јед на од пр вих зна чај них лич но сти са хра ње них у Але ји 
за слу жних гра ђа на био је Че до мир Мин де ро вић (1912–1966), 
књи жев ник, уче сник НОР-а и по ли тич ки рад ник, ко ји је умро 
у Њу Дел хи ју 1966. го ди не. Ње го ва суд би на нам је по себ но за-
ни мљи ва јер нас ње гов при мар ни по зив, по зив књи жев ни ка, 
као и по смрт на суд би на ко ју је за се бе иза брао, по ве зу ју са 

433 Б. Ко стић, 30.
434 Исто, 26.
435 Исто, 30.
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пи о нир ским вре ме ном кре ма ци о ни стич ке иде је у Ср би ји. На-
и ме, иако је био члан ре во лу ци о нар ног ома дин ског по кре та, 
бо рац у Дру гом свет ском ра ту и члан Ко му ни стич ке пар ти је 
Ју го сла ви је, Мин де ро вић се на кон 1948. го ди не на шао на ли сти 
„не са свим по доб них“ по ли тич ких рад ни ка, те је пре ба чен у 
ди пло ма ти ју, од но сно по ста вљен за слу жбе ни ка ју го сло вен ске 
ам ба са де у Ин ди ји. Ово је, из гле да, био пре су дан до га ђај ко ји је 
до вео до ду бо ког ду хов ног пре о бра жа ја умет ни ка.436 Пре драг 
Па ла ве стра пи ше да је у Ин ди ји Мин де ро вић „от крио је дан 
са свим друк чи ји свет, јед ну си ро ма шну, али моћ ну ста ру ци ви-
ли за ци ју, где се мо гла на слу ти ти тај на тра ја ња и ми сти ка про-
ла зно сти [...] У оштром кон тра сту са глад ном и си ро ма шном 
Ин ди јом, хи је рар хиј ски си стем ко му ни стич ког де спо ти зма 
као да је отво рио очи бив шем пе сни ку про ле та ри ја та“.437 Бо ра-
вак у Ин ди ји је ути цао на Мин де ро ви ће ву по е зи ју, на ње го во 
јав но де ла ње у до мо ви ни, као и на ње го ву по смрт ну суд би ну. 
Већ озбиљ но на ру ше ног здра вља, по сва ђан са мно ги ма и оп-
те ре ћен осе ћа њем го ње ња, Мин де ро вић је че знуо да се вра ти 
у Ин ди ју за ко ју је остао ве зан и на кон ис те ка ди пло мат ског 
ман да та. У је сен 1964. го ди не кре нуо је бро дом Ко ра на на сво-
је, ис по ста ви ло се, по след ње пу то ва ње. То ком тра ја ња пу то-
ва ња слао је сво јим пр ја те љи ма оно што је ус пут пи сао. Ме ђу 
тим спи си ма на ла зи се и при ча у ко јој је опи сао де ло ве сво га 
жи во та и по слао је при ја те љу Пре дра гу Па ла ве стри. За нас је 
по себ но за ни мљив део те при че у ко ме Мин де ро вић го во ри 
о сво јој тет ки, ко ју је смрт пред у хи три ла да це ло куп но сво је 
не ма ло има ње за ве шта тек осно ва ном дру штву за спа љи ва ње 
мр твих Огањ. На след ство је при па ло Мин де ро ви ћу, али он је 
из гле да, на сим бо ли чан на чин, ис пу нио тет ки но за ве шта ње. 
Умро је у Њу Дел хи ју, у ку ћи сво јих ин диј ских при ја те ља у но-
ћи из ме ђу 15. и 16. ја ну а ра 1966. го ди не. „По та мо шњем оби ча ју 

436 П. Па ла ве стра, ло ма ча на оба ли Џам не. Не кро по ље, 127–146, 136.
437 Исто.
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спа љен је на отво ре ној ло ма чи по ред ре ке Џам не, по сут ла ти-
ца ма цве ћа, под отво ре ним и про зрач ним не бом Ин ди је. Део 
пе пе ла, по ме шан са пра хом ин диј ског цве ћа, у ма лој цр ној 
ку ти ји, пре не сен је са ди пло мат ском по штом до Ри ма, ода кле 
је, у пи лот ској тор би – да би се из бе гле ца рин ске те шко ће и 
ад ми ни стра тив не фор мал но сти – до слов но про кри јум ча рен 
у отаџ би ну. [...] пе пео је узи дан у пр ву ле ву ни шу на зи ду тек 
из гра ђе ног кол умбaријума у Але ји за слу жних гра ђа на на бе-
о град ском Но вом гро бљу.“438

Ни је по треб но по себ но ис ти ца ти да Мин де ро ви ће ва са
хра на ни је би ла по вод за ор га ни зо ва ње по себ них по смрт них 
све ча но сти. Раз лог то ме сва ка ко је ле жао у ње го вом иде о ло-
шком по ср ну ћу, ка ко су то мо ра ли ту ма чи ти пра во вер ни иде о-
ло зи то га до ба, али је раз лог то ме мо гла би ти и чи ње ни ца да је 
из Ин ди је у Ср би ју сти гао не ков чег, не го па ке тић са пе пе лом. 
У зе мља ма ко је ни су тра ди ци о нал но прак ти ко ва ле кре ма ци ју, 
а Ср би ја, од но сно Ју го сла ви ја, сва ка ко ни су, по сто ја ње мр твог 
те ла, ма кар и у за тво ре ном ков че гу, би ло је пред у слов ор га ни-
зо ва ња по греб ног спек та кла. Из гле да да су но ва иде о ло шка 
зна че ња и ту ма че ња нај лак ше упи си ва на у тра ди ци о нал не 
ри ту ал не струк ту ре, чи ји је текст не дво сми сле но по чи вао 
на иде ји чу ва ња (са хра не) те ла за веч ност.

У Але ју или Гро бље за слу жних гра ђа на (оба на зи ва су у 
оп ти ца ју) по ло же на је и ур на са пе пе лом је ди ног ју го сло вен-
ског но бе лов ца Иве Ан дри ћа. Бу ду ћи да је у јав ном и дру-
штве ном жи во ту Ју го сла ви је био да ле ко при сут ни ји, али и 
иде о ло шки да ле ко ка ба сти ји не го Мин де ро вић, Ан дри ће ва 
же ља да бу де кре ми ран мо ра ла је за да ти мно го гла во бо ље ор га-
ни за то ри ма са хра не. С дру ге стра не, ова кво опре де ље ње пи сца 
би ло је ви ше слој ни од раз ње го вог бо га тог, али и ком плек сног 
жи во то пи са и иде о ло шко-фи ло соф ских опре де ље ња, као и 
исто риј ских окол но сти ко је су их об ли ко ва ле.

438 Исто, 146.
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Сту ди ја слу ча ја број 1:  
За што је ан дрић же лео да бу де кре ми ран?

Иво Ан дрић (1892–1975) је жи вео до вољ но ду го да по све-
до чи сме ну ве ко ва, кра ље ви на и др жа ва, сме ну иде ја и иде о-
ло ги ја, сме ну епо ха и ду хо ва вре ме на. И ње гов жи вот ни пут 
био је сав у зна ку про ме на – од про ме не ге о граф ских ко ор ди-
на та у ко ји ма је жи вео, по сло ва ко је је оба вљао, до раз ли чи-
тих умет нич ких из ра за ко ји су ка рак те ри са ли раз ли чи те фа зе 
ње го вог ства ра ла штва. Ипак, исто се та ко мо же у ње го вом 
пу те ше стви ју кроз овај свет про на ћи и кон стан та, и то она 
ко ја је обе ле же на не пре ста ним тра га њем за људ ским и лич ним 
иден ти те том, за ме стом или не ме стом ко је од го ва ра умет ни ку 
ко ји је, чи ни се, из над све га же лео да бу де што ма ње при су тан, 
а опет ан га жо ван све док ми стич ног су сре та исто риј ског и ме-
та и сто риј ског у људ ском жи во ту. 

И мо же се ре ћи да је Иво Ан дрић у то ме и ус пео и то за хва-
љу ју ћи про на ла же њу ме ђу про сто ра из ме ђу по ну ђе них, ма да 
че сто и на ме та них на ци о нал них/на ци о на ли стич ких кор пу са и 
кул тур них па ра диг ми,439 по и сто ве ћу ју ћи се са сво јим књи жев-
ним де лом, ко је је, не при па да ју ћи ни ко ме по себ но, при па да ло 
и при па да сви ма.

1. Смрт и са хра на 

Као што је већ по зна то, крај Ан дри ће вог жи вот ног пу та 
од и грао се 13. мар та 1975. го ди не у Бе о гра ду, на Вој но ме ди цин-
ској ака де ми ји, где је умро у 83. го ди ни жи во та. Већ су тра дан 
ор га ни зо ван је јав ни ис пра ћај ве ли ког пи сца, чи ји су по смрт ни 
оста ци, по ње го вој же љи, кре ми ра ни.

439 Bo ris Škvorc, Ne boj ša Lu ja no vić, An drić kao mo del iz mje šte nog pi sca. 
Flu mi nen sia 2010, god. 22, br. 2, 37–52. 
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Чи ње ни ца да је Иво Ан дрић кре ми ран, а не са хра њен, 
бу ди на шу по зор ност и отва ра мно га пи та ња. Иако је се дам-
де се тих го ди на 20. ве ка кре ма ци ја већ би ла при хва ћен, ма-
да не мно го рас про стра њен на чин по сту па ња са по смрт ним 
оста ци ма у Ср би ји, од но сно у Бе о гра ду, она сва ка ко ни је би ла 
ре пре зен та тив ни на чин са хра њи ва ња. По то њи је по пра ви лу 
при па дао јав ним лич но сти ма (до ду ше не свим), и под ра зу ме-
вао је ви со ку сим бо ли за ци ју и есте ти за ци ју це ре мо ни је. Чи та-
ва ре то ри ка ре пре зен та тив не са хра не тре ба ло је да обез бе ди 
по греб до ста јан пам ће ња и кре и ра ње гро ба као ва жног ме ста 
се ћа ња, у чи је осно ве су би ле угра ђе не те мељ не иде о ло шке 
по став ке ак ту ел ног по ли тич ког уре ђе ња. Очу ва ње ин те гри-
те та те ла се у ова квом кон цеп ту под ра зу ме ва ло, јер је оно су-
ге ри са ло тра ја ње у веч но сти, а не про па дљи вост ко ја чи ном 
кре ма ци је до жи вља ва сво ју хи пер тро фи ју. 

Ан дри ће ва же ља да бу де кре ми ран ини ци ра низ пи та ња, 
и то на два ни воа: на ни воу ин ди ви ду ал ног из бо ра и на ни воу 
уоб ли ча ва ња ко лек тив них пред ста ва пу тем од ре ђе ног кон-
цеп та ис пра ћа ја и са хра не. По то ње је по себ но у ве зи са јед ним 
дру гим пи та њем, а то је – за што је Ан дрић са хра њен у Але ји 
ве ли ка на? На и ме, осим же ље да бу де кре ми ран, Ан дри ћев те-
ста мент је са др жао и из ри чи ти зах тев да ур на са ње го вим по-
смрт ним оста ци ма бу де по ло же на по ред ур не ње го ве су пру ге 
Ми ли це Ба бић, ко ја је умр ла 1968. го ди не.440 За тим, да ли је 
при ста нак вла сти на кре ми ра ње ве ли ка на (јер, у то вре ме је 
све би ло мо гу ће пре и на чи ти за рад оп ште, дру штве не и др жав-
не ко ри сти), а за тим и оглу ши ва ње о дру ги део ње го ве же ље, 
пред ста вљао за пра во на чин да се сим бо лич ка моћ Ан дри ће вог 
ли ка и де ла ума њи и све де на пра ву ме ру, те да се та ко из вр ши 
сво је вр сна ин тер вен ци ја на тех ни ка ма ко лек тив ног пам ће ња? 
Да ли же ља за кре ма ци јом пред ста вља са мо по смрт ни од сјај 

440 Па ла ве стра, Не кро по ље, 64.
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пи шче ве, за жи во та до след но при ме њи ва не так ти ке не при
па да ња или нам она от кри ва и не ке не до ре че но сти у ве зи са 
ње го вом ре ли ги о зно шћу и фи ло соф ским ста во ви ма, ње го вим 
схва та њем смр ти или не ким ма ње по зна тим по да ци ма из ње-
го ве бо га те би о гра фи је? 

У вре ме Ан дри ће ве смр ти, ор га ни зо ва ње са хра не на др-
жав ном ни воу још увек је при па да ло углав ном са мо оним 
јав ним лич но сти ма ко је су се про сла ви ле бор бе ним за слу га ма 
то ком Дру гог свет ског ра та и до след ним по ли тич ким, од но сно 
иде о ло шким ан га жма ном у про це су ства ра ња но ве, со ци ја ли-
стич ке др жа ве и дру штва. Та ко је, на при мер, не ко ли ко да на 
пре не го што је Ан дрић умро, у Бе о гра ду ор га ни зо ва на са-
хра на на род ног хе ро ја Вељ ка Вла хо ви ћа, ко ји је ис пра ћен уз 
про гла ше ње да на жа ло сти, нај ви ше др жав не по ча сти и уз при-
су ство са мог пред сед ни ка СФРЈ Јо си па Бро за Ти та.441 С дру ге 
стра не, иако је со ци ја ли стич ко дру штве но уре ђе ње под ра зу ме-
ва ло све срд ну по др шку умет нич ком ства ра ла штву, умет ност 
је, пре ло мље на кроз при зму марк си стич ких схва та ња, ипак 
до жи вља ва на са мо као сред ство про па ги ра ња иде о ло шких 
исти на и уве ре ња, не по врат но де тер ми ни са на дру штве ним и 
еко ном ским од но си ма епо хе.442 Сход но то ме, на лик на дав на 
вре ме на ано ним них ства ра ла ца, све тост је при па да ла го то во 
ис кљу чи во вла да ри ма, а не умет ни ци ма, чи ји је за да так био да 
вла да ре про сла вља ју. Ме ђу тим, Ан дрић ни је био оби чан умет-
ник. Он је био је ди ни ју го сло вен ски но бе ло вац и, што је мо жда 
ва жни је, сво је вр сни сим бол ју го сло вен ства, што му је ипак 
обез бе ди ло са хра ну на др жав ном ни воу. Нај ве ћи про блем у 
ово ме био је што је Ан дрић од би јао да бу де „др жав ни пи сац“, 
али га је ње го во де ло учи ни ло сво је вр сним жи вим „јав ним 

441 По сле из не над не смр ти ре во лу ци о на ра, ту га у це лој зе мљи, По ли
ти ка 9. март 1975, 1.

442 Ко ста Ни ко лић, Срп ска књи жев ност и по ли ти ка (1945–1991), Бе о-
град: Слу жбе ни гла сник 2012, 2,19.
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спо ме ни ком“, чи ја је по смрт на суд би на због то га мо ра ла про ћи 
кроз гу сто иде о ло шко си то.443 

При пре ма и ор га ни за ци ја ис пра ћа ја Иве Ан дри ћа од ви-
ја ли су се нео бич но бр зо и ефи ка сно. Пре ма зва нич ним по да-
ци ма, Ан дрић је умро 13, а са хра њен већ 14. мар та, та ко да су 
ме ди ји исто вре ме но из ве шта ва ли о ње го вој ју че ра шњој смр ти 
и да на шњој са хра ни.444 Чи ње ни ца да је ње го ва кон чи на би ла 
оче ки ва на не де лу је као до вољ но увер љи во об ја шње ње ова ко 
хи тре ин тер вен ци је. Пре би се мо гло ре ћи да се на овај на чин 
же ле ло из бе ћи ме ђу ре пу блич ко по ле ми са ње око то га где и 
ка ко ће Ан дрић би ти са хра њен, од ко га се, ка ко пи ше Ерих 
Кош, из гле да стра хо ва ло.445 „Од бо ру за са хра ну олак шао је 
сам Ан дрић, ко ји се још за жи во та сво је же не Ми ли це Ба бић, 
учла нио са њом у дру штво ’Огањ’ и од ре дио да по сле смр ти 
бу де спа љен“.446 Из гле да да се ини ци јал ни до го вор од и грао у 
ка би не ту Пе тра Стам бо ли ћа, у ко ме су се већ 13. мар та 1975. 
го ди не сре ли Ро до љуб Чо ла ко вић, Ки ро Гли го ров и Ерих Кош. 
Пре драг Па ла ве стра твр ди да је Од бор за са хра ну у ко ји је 
ушло 45 чла но ва: ака де ми ка, књи жев ни ка, по ли тич ких и дру-
гих јав них рад ни ка био фор ми ран још пре Ан дри ће ве смр ти.447 
Сва ка ко, већ 14. мар та одр жа на је сед ни ца Од бо ра, ко ји је на-
вод но од лу чио о де та љи ма ис пра ћа ја ве ли ког књи жев ни ка.448

Мо гу ће је прет по ста ви ти и то да је зва нич на вест о Ан-
дри ће вој смр ти од ла га на да би се на пра вио до во љан раз мак 

443 О спо ме нич ком ка рак те ру Ан дри ће вог ли ка и де ла све до чи и го вор 
Скен де ра Ку ле но ви ћа на са хра ни, у ко ме га он екс пли цит но на зи ва спо ме
ни ком. Опро штај од ве ли ка на на ше кул ту ре. По ли ти ка, 15. март 1975, 1; 
Па ла ве стра, Не кро по ље, 54. 

444 Умро Иво Ан дрић, По ли ти ка, 14. март 1975, 1.
445 Ерих Кош, По след њи Ан дри ће ви да ни. Све ске За ду жби не Иве Ан

дри ћа 1, 1982, 301–317, 314.
446 Исто, 315.
447 Па ла ве стра, Не кро по ље, 62.
448 Умро Иво Ан дрић, По ли ти ка, 14. март 1975, 1.
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из ме ђу ње го ве са хра не и са хра не Вељ ка Вла хо ви ћа. На овај 
на чин је омо гу ће но кре и ра ње ја сних по ру ка о сим бо лич ком 
зна ча ју за слу га јед ног, од но сно дру гог ве ли ка на – ве ли ка на 
ре во лу ци је, с јед не стра не, и ве ли ка на књи жев ног ства ра ла-
штва, с дру ге. 

Но, ово раз два ја ње и раз ли ко ва ње је до след но спро во ђе-
но и на дру гим ни во и ма. За раз ли ку од на род ног хе ро ја Вељ-
ка Вла хо ви ћа, чи ји је ис пра ћај ор га ни зо ван из ауле Са ве зне 
скуп шти не, ков чег са по смрт ним оста ци ма Иве Ан дри ћа био 
је из ло жен у Скуп шти ни гра да Бе о гра да, са ко је су се ви јо-
ри ле цр ве не за ста ве спу ште не на по ла ко пља. Из ово га би се 
мо гло за кљу чи ти да је Вла хо вић био хе рој Ју го сла ви је, ви ше 
не го што је Ан дрић био њен нај ве ћи пи сац, али је ве ро ват но 
да је ова кав из бор био под стак нут и дру гим раз ло зи ма. С јед не 
стра не, он је пред ста вљао сво је вр сни ком про мис у од но су на 
кон цепт јав них са хра на и кон цепт ве ли ка на то га вре ме на, ко-
је смо ра ни је спо ме ну ли. На и ме, иако ни је био на род ни хе рој 
ни ти по ли ти чар, Ан дрић је за слу жио епи тет ве ли ка на, ко ји у 
то вре ме ни је при па дао ни јед ном дру гом ју го сло вен ском умет-
ни ку. Због то га је ње го вом ис пра ћа ју при па дао јав ни про стор 
ко ји ко рен спон ди ра ње го вом ли ку и де лу.449 Ме ђу тим, Са ве зна 
скуп шти на би ипак пред ста вља ла ве ли ки пре се дан у од но су 
на Ан дри ће ву про фе си ју, те је Скуп шти на гра да де ло ва ла као 
уме ре ни је ре ше ње. Ме ђу тим, са свим је мо гу ће и то да је овај 
зна чај ни то пос пре сто ни це тре ба ло да су ге ри ше и од ре ђе на 
ре ше ња при сут не по ле ми ке око Ан дри ће ве на ци о нал не при-
пад но сти. На и ме, иако је сам Ан дрић, као убе ђе ни и до след ни 
Ју го сло вен и ко смо по ли та, а пре све га ху ма ни ста и по све ће ник 
му за, био са свим уз др жан по пи та њу при па да ња би ло ко јој 

449 За ни мљи во је да су по смрт ни оста ци Ми ро сла ва Кр ле же, ко ји је 
умро у За гре бу 1981. го ди не, би ли из ло же ни у згра ди Ју го сло вен ске ака-
де ми је зна но сти и умјет но сти. Умро Ми ро слав Кр ле жа, По ли ти ка 30. де-
цем бар, 1981, 11.
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од ју го сло вен ских на род но сти, че ста су би ла та да, као и да-
нас, ње го ва сво ја та ња од стра не оних ко ји су пре ко ве ли чи не 
Ан дри ће вог де ла на сто ја ли да гло ри фи ку ју свој на ци о нал ни/
на ци о на ли стич ки кор пус.450 Због то га је мо гу ће да је ис пра ћај 
из Скуп шти не гра да Бе о гра да тре ба ло да су ге ри ше и ње го во 
ко нач но при па да ње срп ској књи жев но сти.

И, док је по во дом смр ти Вељ ка Вла хо ви ћа про гла шен дан 
жа ло сти у чи та вој др жа ви, а по во дом смр ти Ми ро сла ва Кр ле-
же 1981. дан жа ло сти у Хр ват ској, смрт Иве Ан дри ћа из гле да 
ни је би ла по вод за зва нич но ту же ње.451 До ду ше, на ко ме мо ра-
тив ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не Трав ник од лу че но је да 
се у том гра ди ћу от ка жу све јав не при ред бе и ма ни фе ста ци је 
и да се у род ној ку ћи Иве Ан дри ћа отво ри књи га жа ло сти.452 

Ков чег са по смрт ним оста ци ма Иве Ан дри ћа био је из ло-
жен у згра ди Скуп шти не гра да Бе о гра да у пе ри о ду од 8 до12 
ча со ва, то ком ко јих су де се ти не хи ља да гра ђа на у ми мо хо ду 
ода ле по част оми ље ном пи сцу. Око ков че га, ко ји је био по-
кри вен за ста вом са пе то кра ком на сре ди ни, сме њи ва ле су се 
по ча сне стра же, са ста вље не од јав них и кул тур них рад ни ка, 
уче ни ка, сту де на та и чла но ва де ле га ци ја Трав ни ка и Ви ше-
гра да.453 Пред сед ник др жа ве Јо сип Броз Ти то ни је лич но при-
су ство вао ис пра ћа ју. Он је у ко лек тив ној жа ло сти уче ство вао 
пу тем те ле гра ма са у че шћа Са ве зу књи жев ни ка, ко ји је об ја-
вљен на на слов ној стра ни По ли ти ке 14. мар та, и пу тем вен ца 
ко ји је, у ње го во име, на одар по ло жио Цви је тин Ми ја то вић.454 
По за вр ше ном ми мо хо ду, ков чег је ко ли ма пре ба чен на Но во 

450 Ста ни ша Тут ње вић, По ли тич ки ста тус Иве Ан дри ћа. Све ске За ду
жби не Иве Ан дри ћа 9–10, 1993/94, 441 – 459, 450; Sa va Da u to vić, Či ji je An drić. 
http://www.nin.co.rs/2001-06/07/18267.html При сту пље но 13. де цем ба ра 2012.

451 Mu ha rem Ba zdulj, Kr le ža, tri de set go di na po sli je. Pe šča nik 2012: http://
pe sca nik.net/2012/01/kr le za-tri de set-go di na-po sli je/ При сту пље но 3.01.2013.

452 http://www.zna nje.org/lek ti re/i26/06iv04/06iv0423/ekt/smrt.htm 
453 Умро Иво Ан дрић, По ли ти ка, 14. март 1975,1.
454 Опро штај од ве ли ка на на ше кул ту ре, По ли ти ка 15. март, 1975, 10.
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гро бље, где је, у ка пе ли за ис пра ћај на кре ма ци ју, одр жан дру-
ги део це ре мо ни је. У окви ру ње, опро штај ни го вор одр жа ли 
су Па вле Са вић, пред сед ник СА НУ, Ро до љуб Чо ла ко вић, члан 
Са ве та фе де ра ци је, и Ки ро Гли го ров, пред сед ник Скуп шти не 
СФРЈ. По след ње ре чи ве ли ком пи сцу упу тио је драм ски умет-
ник Љу ба Та дић, ре ци ту ју ћи сво је вр сни кре до Ан дри ће вог 
жи вот ног пу та и ства ра ла штва из ње го вих за пи са Ста зе.455 
За ни мљи во је при ме ти ти да је из ве ћи не јав них го во ра, ме-
диј ских освр та на Ан дри ће во де ло, па чак и из но вин ских из-
ве шта ја, зра чи ло из ве сно по ет ско на дах ну ће. Као да је ду бо ка 
и по ма ло ме ла хо лич на но та пи шче ве ре чи ожи ве ла и из ли ла 
се у про стор јав ног из ра жа ва ња обла че ћи тре нут ке ра стан ка у 
пе снич ко ру хо. Та ко и но ви нар ка ко ја је опи си ва ла по след ње 
тре нут ке Ан дри ће вог по смрт ног бо рав ка ме ђу су гра ђа ни ма 
пи ше: „Док је се ћа ње на по че так и твр ди пу те љак у Ан дри ће-
вом за ви ча ју, ко ји га је по вео ви ју га во и вр лет но ка не слу ће ним 
та да про стран стви ма, ле по та ма и бо гат стви ма све та до ча ра вао 
уз ви ше но, мир ним и све ча ним гла сом драм ски умет ник Љу-
ба Та дић, док су се са лом раз ле га ли зву ци фла у те, дис крет ни, 
та на ни и пле ме ни ти као што је био чо век ко га су ис пра ћа ли, 
не ста јао је у ду би ни ков чег са те лом“456.

Ур на са пе пе лом Иве Ан дри ћа по ло же на је у по је ди нач ни 
ро за ри јум у Але ји за слу жних гра ђа на на Но вом гро бљу тек 

455 „Та ко, по не ко ли ко пу та у да ну, ко ри сте ћи сва ко за тиш је у жи во ту 
око се бе, сва ки пре дах у раз го во ру, ја сам пре ла зио по је дан део то га пу та 
са ко га ни кад ни је тре ба ло ни си ла зи ти. И та ко ћу до кра ја жи во та, не ви-
ђе но и по тај но, ипак пре ћи су ђе ну ду жи ну ви ше град ске ста зе. А та да ће 
се са кон цем жи во та пре ки ну ти и она. Из гу би ће се та мо где за вр ша ва ју 
све ста зе, где не ста је пу те ва и бес пу ћа, где не ма ви ше хо да ни на по ра, где 
ће се сви зе маљ ски дру мо ви смр си ти у бе сми сле но клуп ко и са го ре ти, 
као искра спа се ња, у на шим очи ма ко је се и са ме га се, јер су нас до ве ле до 
ци ља и исти не.“

456 Б. Ота ше вић, По след ња по част Иви Ан дри ћу, По ли ти ка 15. март 
1975, 11.
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40 да на на кон ис пра ћа ја, 24. апри ла 1975. го ди не.457 Ур на је 
би ла на пра вље на од зе мље до не те из Ан дри ће вог за ви ча ја, а 
ње ном ко нач ном по ла га њу у Але ју ве ли ка на при су ство ва ло је 
сто ти нак љу ди: др жав ни, ре пу блич ки и град ски зва нич ни ци, 
књи жев ни ци и по што ва о ци.458 

2. Не при па сти ни ко ме осим веч но сти

Пи та ње же ље Иве Ан дри ћа да бу де кре ми ран мо же се ана-
ли зи ра ти из не ко ли ко ме ђу соб но по ве за них аспе ка та: са ста-
но ви шта ње го вих лич них фи ло соф ских и ре ли гиј ских опре-
де ље ња и схва та ња, са ста но ви шта ње го вих, већ ви ше пу та 
спо ме ну тих, так ти ка не при па да ња и, на кра ју, из угла не ких 
ма ње по зна тих де та ља ње го ве би о гра фи је, ко ји по тен ци јал но 
по ве зу ју све оста ле гру пе мо гу ћих об ја шње ња. 

Пра во да уоп ште рас пра вља мо о овом пи та њу до не кле 
нам да је чи ње ни ца да је Ан дрић био ре ли ги о зан чо век, хри-
шћан ске про ви ни јен ци је, a, на чел но го во ре ћи, кре ма ци ја ни је 
би ла иде ал ни мо дел хри шћан ског по гре ба, без об зи ра на то 
што је би ла при хва ће на од стра не нај пре про те стант ске, а он-
да и ри мо ка то лич ке цр кве. У то вре ме, у Бе о гра ду, кре ма ци ја 
је углав ном би ла по ве за на са ате и стич ким по гле ди ма на свет, 
че му је до при не ла и ате и стич ка ре то ри ка про па ган де Дру штва 
„Огањ“. Ме ђу тим, при хва та ње ова квог на чи на по сту па ња са 
по смрт ним оста ци ма од ра жа ва ло је и про дор јед не ли бе рал не 
иде о ло ги је и же ље да се рас кр сти са око ре лим тра ди ци о нал-
ним фор ма ма, те је ме ђу кре ми ра ни ма то га вре ме на би ло до ста 
умет ни ка, ко ји су, ло гич но, би ли глав ни про мо те ри но вих ду-
хов них ви ди ка и сло бо да. О ово ме све до че име на и про фе си је 

457 Lju bo mir Jan drić, Sa Ivom An dri ćem. Sa ra je vo: Ve se lin Ma sle ša, 1982, 
456, 457; Škvorc, 41.

458 Po lo že na ur na Ive An dri ća, По ли ти ка, 25. април, 1975, 9.
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упи са ни на ро за ри ју ми ма и ко лум ба ри ју ми ма у Але ји за слу-
жних гра ђа на на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. Знак кр ста уре зан 
на из ве сном бро ју ових над гроб них пло ча све до чи да је то би ло 
и вре ме ра ђа ња јед ног но вог и дру га чи јег од но са пре ма све ту, 
ко ји ни је био ну жно ате и стич ки, не го је пре све га под ра зу ме-
вао идеј ну и ри ту ал ну ин ди ви ду а ли за ци ју по смрт ног чи на.459 

По тре ба да се из бег не спек та ку ла ри за ци ја са хра не, „не-
ис кре ни не кро ло зи“ и све оно што пра ти по смрт ну суд би ну 
јав них лич но сти, са свим се укла па у Ан дри ћев жи вот ни стил, 
ко ји су опи си ва ли ње го ви би о гра фи, са вре ме ни ци и при ја те љи. 
Сма тра се да је пи сац пред смрт оста вио у бе ле жни ци за пис у 
ко ме из ра жа ва ре зиг на ци ју у од но су на са хра не јав них лич-
но сти: „По ми сао на смрт иза зи ва, већ са ма по се би, код чо ве ка 
страх. А код књи жев ни ка и сва ког јав ног рад ни ка до ла зи још 
и од врат ност од глу пих и не ис кре них не кро ло га ко ји нас че ка-
ју...“.460 Ипак, ову ин фор ма ци ју тре ба узе ти са ре зер вом, јер је 
Ан дрић пре упо ко је ња два ме се ца био у бе све сном ста њу, та ко 
да је мо гу ће да тај ње гов за пис да ти ра из ра ни јих да на. Има 
чак и ми шље ња да је Ан дрић же лео да бу де кре ми ран упра во 
да би из бе гао са хра ну у Але ји ве ли ка на, али му то очи глед-
но ни је по шло за ру ком. У том исто риј ском тре нут ку, јав ни 
спо ме ник (ка кав је био Ан дрић) ни ка ко ни је мо гао би ти оста-
вљен у не ком за ба че ном ћо шку јав ног про сто ра и пре пу штен 
не кон тро ли са ним ак тив но стим ко лек тив ног пам ће ња. Ме ђу-
тим, оста је пи та ње ка ко је Ан дри ће ва же ља да бу де кре ми ран 
ко ре спон ди ра ла са ње го вом ре ли ги о зно шћу? 

459 Па ви ће вић, Вре ме (без) смр ти, 64.
460 http://glassrbije.org/kultura/%C4%8Dlanak/guglov-logo-u-%C4%-

8Dast-godi%C5%A1njice-andri%C4%87evog-ro%C4%91enja 



Александра Павићевић, Пламена тела

166

3. Ре ли ги о зност, од нос пре ма смр ти и  
масонски до си је Иве Ан дри ћа

Иако зна ча јан део Ан дри ће вог књи жев ног де ла од ли ку ју 
ду бо ки, кон тем пла тив ни за пи си, у ко ји ма се пи сац ди рект но 
обра ћа Бо гу, а о чо ве ку и ње го вој суд би ни раз ми шља у ес ха-
то ло шким окви ри ма461, Ан дри ћев ре ли гиј ски кре до ни ка да 
ни је екс пли цит но из ло жен.462 Због то га се о ње го вој ре ли ги-
о зно сти мо же го во ри ти са мо по сред но, ту ма че ћи од ре ђе не 
де ло ве књи жев ног опу са или уви дом у та ква ту ма че ња оних 
ко ји су се ба ви ли Ан дри ће вим де лом. Нео спор но је да Ан-
дри ће ва мла да лач ка по е зи ја, као и ми сли из „Зна ко ва по ред 
пу та“, ко ји пред ста вља ју вр сту ње го вог књи жев ног днев ни ка, 
са др же ис кре не бо го че жњи ве то но ве, на дах ну те осе ћа њем 
бли ског при су ства бо жи јег ста ра ња.463 Ме ђу тим, у њи ма се че-
сто на и ла зи и на ин тен зив ну сум њу у мо гућ ност ус по ста вља ња 
рав но те же и за до во ља ва ју ћег до го во ра из ме ђу ко смич ких си ла 
и људ ске ин тер вен ци је у исто риј ском вре ме ну.464 Зје лињ ски 
сма тра да је за Ан дри ћа, „Бог је ди на из ве сност у ко јој се здру-
жу ју све ни ти рас ту ре ног жи вот ног тка ња“, али да ни та кав 
Бог „не до но си убла же ње жи вот них те го ба ни ра дост оно ме 
ко у ње га ве ру је“.465 Због то га, овај аутор, опи су ју ћи Ан дри ћев 
од нос пре ма ре ли ги ји, за по је ди не фа зе ње го вог ства ра ла штва 

461 По гле да ти на при мер у: Ivo An drić, Zna ko vi po red pu ta. Sa bra na de la 
Ive An dri ća. Udru že ni iz da va či, 1976, 15, 17; Иво Ан дрић, Шта са њам и шта 
ми се до га ђа. Про све та, 1976, 116; Ivo An drić, Ex Pon to. Ne mi ri. Li ri ka. Udru-
že ni iz da va či 1984, 32.

462 Raj mond Ku pa reo, Pred stav ni ci re li gi ja u dje li ma Ive An dri ća 1978: 
hr cak.sr ce.hr/fi le 84711 При сту пље но 3. ја ну ар 2013. 

463 Де ре тић, 561.
464 Све то зар Ко ље вић, Ан дри ће во ви ђе ње зла. Све ске За ду жби не Иве 

Ан дри ћа 12 1996, 227–231, 229.
465 Бо гу слав Зје лињ ски, Исто ри о зоф ска ми сао у Ex Pon tu и Не ми ри ма 

Иве Ан дри ћа. Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа 3, 1985, 247–266, 260.
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ко ри сти тер мин тра гич ни те и зам.466 При то ме, Ан дрић Бо га 
ста вља из ван исто ри је, а ње го ва раз ми шља ња о по смрт ној 
људ ској суд би ни ви ше оди шу ма ло ду шно шћу, чак и ци ни змом, 
не го убе ђе ном ве ром, што до не кле до во ди у пи та ње ње гов 
од нос пре ма хри шћан кој те о ло ги ји.467 Ипак, с об зи ром да у 
Ан дри ће вим ре ли гиј ским кон тем пла ци ја ма пре по зна је не пре-
ста ну бор бу из ме ђу „пан те и стич ке је ре си и ате и стич ке сум ње“, 
Зје лињ ски ко ри сти и тер мин „хри шћан ски хе ро и зам“. Овај 
тер мин ни је де таљ ни је обра зло жен, али се ве ро ват но од но-
си на чи ње ни цу да, без об зи ра на све, Ан дрић оста је до кра ја 
убе ђе ни вер ник, чи ја је ви зи ја све та уокви ре на хри шћан ским 
схва та њем људ ске ин ди ви ду ал но сти и сло бо де из бо ра. И Па-
ла ве стра про на ла зи код Ан дри ћа, до ду ше са свим им пли цит не, 
еле мен те ка то лич ког од но ше ња пре ма кри ви ци, гре ху и мо гућ-
но сти ис ку пље ња, за ко је сма тра да су из ме ша ни са „оста ци ма 
сред њо ве ков ног бо гу мил ског ду а ли зма о тан кој и не ви дљи вој 
гра ни ци из ме ђу до бра и зла“.468

Ипак, чи ње ни ца је да од ре ђе ни број ауто ра ко ји су се ба-
ви ли овим пи та њем Ан дри ће ву ре ли ги о зност ка рак те ри ше 
као пан те и стич ку, као ону ко ја пре по зна је обо же ност и ма-
те ри јал ног и ду хов ног све та, те осе ћа бож је при су ство у све-
му.469 Зје лињ ски пи ше да „Ан дри ћев пан те и зам рас тва ра Бо га 
у све ми ру. Сје ди њу је свет при ро де и свет ду ха. [...] Пан те и зам 
ни је ко нач на и фи нал на фа за пи шче вих не до у ми ца у том пе-
ри о ду. Ни је ни симп том де струк ци је ре ли ги о зне све сти, већ, 
[...] из раз уве ре ња да је све под ло жно де и фи ка ци ји, с об зи ром 
да је де лић Бо га.“470 

466 Истo, 260.
467 Исто, 266.
468 Пре драг Па ла ве стра, Ан дри ће ва исто риј ска свест. Све ске За ду жби

не Иве Ан дри ћа 4 1986, 242–275, 250.
469 Škvorc, 44; Зје лињ ски, 259.
470 Зје лињ ски, 259.
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Ова кво Ан дри ће во схва та ње по себ но иси ја ва из не ких 
ње го вих за пи са: 

„Бог из би ја као свје тло из сва ке ства ри ство ре не и сва ког 
жи во та ко је се ми че. 

Оса мљен ка мен на жа лу има ауре о лу ње го ва да ха и об ли-
је ва га ју тром и ве че ром, као љу би част флу ид, сјај сун ца ко је 
се не ви ди.

Он је као то пли на у да ху све га што жи ви. 
Он је глух за са те ко ји из би ја ју и ци је па ју ври је ме на 

пар чад.
Он је сли јеп за дан и ноћ и све про мје не вре ме на.
Он је као ми ран сјај и ве ли ка ти ши на у ко јој се чу је глас 

ко ји га ни је че.
Он та ко до бро шу ти да се већ по ми шља да га не ма. 
А он је мир но ср це свих ато ма.“471

Ана лог но Ан дри ће вом ко смо по ли ти зму као иде ал ној ме-
ри људ ског при па да ња, и ње гов Бог је уни вер за лан, Бог свих,472 
те пи сац тра жи свој соп стве ни пут ка ње му. Ње го во тра га ње 
пред ста вља су бјек ти ви за ци ју и ин ди ви ду а ли за ци ју ре ли гиј-
ског ис ку ства и од ви ја се из ван да тих исто риј ских, те о ло шких 
и ин сти ту ци о нал них окви ра. Мо же се ре ћи да је ова кав кон-
цепт бо го тра жи тељ ског пу та са свим у скла ду и са Ан дри ће-
вим из бо ром кре ма ци је као по тен ци јал но де ри ту а ли зо ва ног 
по греб ног ри ту а ла. Ме ђу тим, да ли је тај из бор био усло вљен 
са мо же љом да се из бег не фор ма?

Ан дри ће во схва та ње исто риј ског вре ме на, као про це са 
кру жног по на вља ња и об но ве,473 а ин ди рект но у ве зи са овим 
и схва та ње смр ти, ба ца ју до дат ну све тлост на ово пи та ње. 

471 Ne mi ri, 89.
472 Škvorc, 44; Ku pa reo, n. d.
473 Па ла ве стра, Исто риј ска свест, 247.



Ново доба, нови идеолошки контексти

169

Зје лињ ски чак у Ан дри ће вој лир ској про зи пре по зна је нит 
иде је о ци клич ном ка та стро фи зму, ко ји под ра зу ме ва да се 
„исто ри ја од ви ја из ме ђу сле де ћих ка та стро фа. Де тер ми ни зам 
њи хо вог про ти ца ња ис кљу чу је по сто ја ње буд ног Бо га или 
ра зу ма“.474 

Но, иако да је шан су за из ба вље ње из тог муч ног кру же ња, 
те за „људ ски три јумф над про ла зно шћу“ и то кроз „гра ђе ње 
но ве ствар но сти ко ја се ра ђа у ду ху“,475 Ан дри ће ва схва та ња 
ни ка ко ни су у скла ду са хри шћан ском те о ло ги јом и уче њем 
о оп штем вас кр се њу и ко нач ном су сре ту ко ор ди на та вре ме на 
и веч но сти. Ње го ва фи ло со фи ја за пра во је да ле ко бли жа те о-
зоф ским схва та њи ма, ко ја ка рак те ри ше упра во пан те и стич ки 
по глед на свет и те мељ но осла ња ње на ис точ њач ке ре ли ги је. О 
овом аспек ту Ан дри ће вог ми шље ња све до че и не ка ње го ва раз-
ми шља ња о смр ти. Она се не пре ста но кре ћу од ре зиг ни ра ног, 
али и рав но ду шног при хва та ња ко нач но сти људ ског жи во та, 
па до на де у не ку вр сту про ду же ња ду хов не ег зи стен ци је.476 
Сва ка ко, евен ту ал ну по смрт ну ег зи стен ци ју, Ан дрић не ви-
ди као ин ди ви ду ал ни чин спа се ња, те се мо гућ ност по нов ног 
ра ђа ња за ње га „не са сто ји у очу ва њу на ше ин ди ви ду ал но сти, 
већ у све сти о ве ли ком то ку ре ал но сти у ко јој је наш са да шњи 
жи вот био са мо бр зи трен“.477

И ка да ка же: „...све што ме спу та ва и што се зо ве: мо је не-
ка иш че зне да бу дем чист, јак и сло бо дан...“478, Ан дрић као да 
при ста је на из ве сно са мо у ки да ње, пре пу шта ју ћи се ми са о ном 
то ку ко ји ба лан си ра из ме ђу пра жње ња ин ди ви ду ал но сти и 
ра ђа ња но вог чо ве ка. У ве зи са овим за ни мљи во је спо ме ну ти 

474 Зје лињ ски, 266.
475 Па ла ве стра, Исто риј ска свест, 247.
476 Же ли мир Боб Ју ри чић, Иво Ан дрић и но ва епо ха. Све ске За ду жби

не Иве Ан дри ћа 4, 267–275, 261; Ne mi ri, 89; По гле да ти и за вр ше так ро ма на 
„Про кле та авли ја“ и при по вет ку „Ми ла и Пре лац“.

477 Ју ри чић, 262.
478 Ex Pon to, 61.
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да се сма тра да је зна ча јан ути цај на Ан дри ће ве фи ло соф ске 
ста во ве има ла, из ме ђу оста лих, и фи ло соф ска ми сао Мар ка 
Ауре ли ја.479 Кош чак пи ше да је де ло овог рим ског им пе ра то-
ра Ми сли, би ло по след ња Ан дри ће ва лек ти ра, ко ју је по нео 
са со бом у бол ни цу. Опи су ју ћи ути ске ко је је имао ви дев ши 
бе све сног Ан дри ћа, ко ји је у бол ни ци до жи вео мо жда ни удар, 
Кош от кри ва де та ље пи шче ве фа сци на ци је овим де лом: „Пр ви 
пут је истин ски био сло бо дан и пот пу но не за ви стан. Ни со бом 
ви ше ни је се бе огра ни ча вао, осло бо ђен соп стве них стра сти 
и сла бо сти, сум њи и на да ња, до сти гав ши нај зад онај сте пен 
са мо кон тро ле и са мо о дри ца ња о ко ме је пи сао ве ли ки Мар-
ко Ауре ли је у књи зи ко ју је Ан дрић то ли ко це нио, а у осно ви 
ко је је ис точ њач ко уче ње о нир ва ни као нај ви шем сте пе ну 
са вр шен ства!“480

Сход но све му ре че ном, мо же се за кљу чи ти да су и Ан-
дри ће ва ре ли ги о зност и ње го во схва та ње смр ти мо гли би ти 
у скла ду са же љом за кре ми ра њем по смрт них оста та ка. То би 
зна чи ло да ова кав из бор ни је био усло вљен са мо по тре бом за 
пер со на ли за ци јом по смрт ног ри ту а ла или же љом да се из-
бег не не кро фил ско сво ја та ње по кој ни ка. Чи ни се да је ње но 
при мар но на дах ну ће пред ста вља ла упра во спе ци фич на иде-
о ло шко-фи ло соф ско-ре ли гиј ска ма три ца ко ја се, по ред ма ни-
фест них еко ло шких и хи ги јен ских на зо ра, на ла зи ла у осно ви 
пи о нир ских иде ја мо дер ног кре ма ци о ни стич ког по кре та. Она 
је, као што смо ра ни је по ка за ли, под ра зу ме ва ла сво је вр сно 
обо жа ва ње при ро де и при род них еле ме на та, ду а ли стич ко 
раз два ја ње ма те ри јал ног и ду хов ног сег мен та ствар но сти, те 

479 Lu ka Pro šić, An drić i Haj de ger – zna ko vi po red pu ta, 2012: http://www.
b92.net/kul tu ra/art_dur bin.php?nav_ca te gory=1209&nav_id=598840 При сту-
пље но 20.12.2012; То ма Та со вац, Не га ци ја као при су ство од су ства у де ли ма 
Иве Ан дри ћа, Све ске XIX/16, Бе о град, За ду жби на Иве Ан дри ћа, 2000; Ива на 
Ба шић, Ме се че ва гра ма ти ка, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2013, 
225-262.

480 Кош, 316.



Ново доба, нови идеолошки контексти

171

уве ре ње о бес ко нач ном кру же њу тва ри од ко јих је са здан Ко-
смос. У скла ду са овим, за ни мљи во је спо ме ну ти Ју ри чи ће во 
за па жа ње да „од свих еле ме на та ко је на ла зи мо у Ан дри ће вом 
при по ве да њу, сун це игра сто жер ну уло гу [...] оно је из вор жи-
во та и сна ге.“481

Та ко у при по ве ци Сун це, об ја вље ној пост хум но у окви ру 
збир ке Ку ћа на оса ми, Ан дрић пи ше: „Да, у ства ри, по сто ји 
са мо сун це, а све ово што жи ви, ди ше, га ми же, ле ти, сја или 
цва те, са мо је од бле сак тог сун ца, са мо је дан од ви до ва ње го-
вог по сто ја ња.“482 

Као што смо ви де ли, сво је вр сно обо жа ва ње сун ца и ње-
го во из јед на ча ва ње са ва тром ко јој се при пи су је чи сти лач ка и 
жи во твор на моћ, на и ла зи ло се и у про па ганд ном ма те ри ја лу 
и де ли ма пр вих зна чај ни јих срп ских кре ма ци о ни ста. Ипак, 
по да так да је Иво Ан дрић био у ди рект ном кон так ту са др 
Во ји сла вом Ку јун џи ћем, де лу је као про на ла же ње ма ју шног и 
са кри ве ног де ла сла га ли це Ан дри ће вог жи во та.483 Из ве сно је, 
на и ме, да је Иво Ан дрић био члан не ких ма сон ских ло жа ко је 
су би ле ак тив не у Ср би ји то ком пр ве по ло ви не 20. ве ка. На 
осно ву Уред бе о укла ња њу на ци о нал но не по у зда них слу жбе ни
ка из јав не слу жбе, Ко ме сар ска упра ва Ми ла на Аћи мо ви ћа је 
1941. го ди не уста но ви ла упит ник у ко ме су се на ла зи ла пи та ња 
ве за на за евен ту ал но члан ство у не кој од ор га ни за ци ја сло бод-
них зи да ра. Из упит ни ка ко ји је по пу нио сам Ан дрић, апри ла 
1942. го ди не, са зна је се да је он 1925. го ди не при сту пио ло жи 
Пре по ро ђај, чи ји је осни вач био упра во док тор Ку јун џић, али 
је, на вод но, већ сле де ће го ди не из ње ис ту пио и ви ше ни је имао 
ни ка квог кон так та са тим, ни ти би ло ко јим дру гим ма сон ским 

481 Ју ри чић, 260.
482 Исто, 261.
483 Не над Пе тро вић, Ма сон ски до си је Иве Ан дри ћа из 1942 го ди не. 

Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа 22, 2005, 13–34. 
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брат ством.484 Пе тро вић, ме ђу тим, на во ди по дат ке да је Ан дрић 
из ло же Пре по ро ђај пре шао у ло жу До си теј Об ра до вић, али да 
је, сход но за кле тви о чу ва њу ма сон ских тај ни, ипак пре ћу тао 
де та ље о сво јим ак тив но сти ма, као и о ак тив но сти ма ло жа 
ко ји ма је при па дао.485 За ни мљи во је спо ме ну ти и то да се у Ex 
Pon tu, да кле у за пи си ма ко ји на ста ју упра во у вре ме Ан дри-
ће вог по знант ства са Ку јун џи ћем, као чест мо тив по ја вљу је 
огањ и то у раз ли чи тим ме та фо ра ма као што су: веч ни огањ 
(Ex Pon to: 43), ог ње но сун це (Ex Pon to: 50) ог ње но ја (Ex Pon to: 
61). Не ки за пи си чак су ге ри шу же љу пи сца да се пот пу но по-
и сто ве ти са очи шћу ју ћом си лом пла ме на: „Не ка овај од Бо га 
по сла ни бол са же же све мо је у ме ни, не ка ис па ли ог ње но ја као 
ра ну и не ка ме ис ци је ли од по ср та ња на пу ту же ља и ма шта ња 
[...]“ (Ex Pon to: 61)

И ту се на ше от кри ва ње тај ни за вр ша ва, оста вља ју ћи нас 
ипак са мо на прет по став ка ма о евен ту ал ном ути ца ју овог сег-
мен та Ан дри ће ве би о гра фи је на ње гов жи вот, ства ра ла штво 
и из бо ре ко је је чи нио. Сва ка ко, Пе тро ви ће ви ко мен та ри о 
мо гу ћим им пли ка ци ја ма Ан дри ће вог сло бод но зи дар ског ис-
ку ства на ње го ву дру штве ну и по ли тич ку по зи ци ју, вра ћа ју 
нас са ко ло се ка ме та фи зич ког на ко ло сек „ре ал ног“, иако су 
они, ка ко из гле да, у жи во ту пи сца че сто би ли ис пре пле та ни. 

Пе тро вић сма тра да је Иво Ан дрић за хва љу ју ћи члан ству 
у ма сон ском брат ству имао благ трет ман, ка да је 1942. го ди не, 
по на ло гу Не ди ће ве вла де, би ло ухап ше но око 200 ко му ни-
ста и при пад ни ка ма сон ских ор га ни за ци ја.486 На овај на чин 
Пе тро вић об ја шња ва и чи ње ни цу да је Ан дрић, иако ви со ки 
ди пло ма та Кра ље ви не, ус пео да се про у ву че кроз „игле не уши“ 
но ве, по сле рат не иде о ло ги је, као и да успе шно ба лан си ра из-
ме ђу ње них уну тра шњих кон тро вер зи. Ан дрић је био убе ђе ни 

484 Исто, 18-21.
485 Исто, 26.
486 Исто, 21.
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Ју го сло вен, али и ан ти ко му ни ста (ма да је у јед ном тре нут ку 
по стао члан КПЈ), а ње го ва лич на ко смо по лит ска ре ли ги о
зност ни је га спре чи ла да бу де све стан тра гич них исто риј ских 
по сле ди ца и трај не по тен ци јал не опа сно сти од су ко ба иза зва-
них вер ском не тр пе љи во шћу из ме ђу ју го сло вен ских на ро да. 
Ње го во по сред но ука зи ва ње на ре ал но ста ње ства ри ни ка ко 
се ни је укла па ло у иде а ли зо ва ну сли ку брат ства и је дин ства 
ју го сло вен ских на ро да. Ни ње го ва де ла ни су ни ка ко од го ва ра-
ла со ци ја ли стич ком кон цеп ту умет но сти, ни ти иде о ло шким 
зах те ви ма ко ји су се пред умет ни ке по ста ва ља ли, па Ко ста 
Ни ко лић сма тра да је те шко об ја шњи во то што су она по ста-
ла „ам бле ми ју го сло вен ства у по сле рат ном пе ри о ду“.487 Дру ги 
ауто ри, пак, Ан дри ћев успех да из бег не чист ке ко је су по сле 
1945. спро во ђе не ме ђу гра ђан ским ин те лек ту ал ци ма, при пи-
су ју ње го вом ча сном др жа њу то ком оку па ци је и ло јал но сти 
ко ју је и на кон ра та по ка зао пре ма но вим вла сти ма.488 Он је, 
ка ко пи ше Па ла ве стра, „не ко вре ме сма тран пр во све ште ни-
ком и па ра диг мом по да нич ке кул ту ре са пут ни ка, пре кри ве не 
ма ском ло јал но сти – ћу тао је о ма лом и про ла зном да би мо гао 
ка за ти ве ли ко и трај но. То ни је био кла си чан кет ман ни ти пу-
ка ми ми кри ја ра ди го лог пре жи вља ва ња, не го по ку шај да се 
одр жи рав но те жа ду ха над ам би сом исто риј ског без у мља.“489 

Но, без об зи ра на све, Ан дрић ни ка да ни је био ми ље ник 
вла сти. Па ла ве стра пи ше да је жи вео вр ло скром но и да ни је 
ужи вао ни ка кве дру штве не при ви ле ги је. О ова квој Ан дри-
ће вој по зи ци ји све до чи и по да так да је вест о то ме да је до-
био Но бе ло ву на гра ду до че ка на до ста уз др жа но од стра не 
др жав ног вр ха у до мо ви ни. Ти то га је при мио тек ме сец да на 
на кон до де ле на гра де, а Бећ ко вић твр ди да је Ан дри ћу мно го 
за ме ре но што у свом обра ћа њу при ли ком при је ма на гра де 

487 К. Ни ко лић, 2, 16, 19.
488 Па ла ве стра, Не кро по ље, 52; Тут ње вић, 445, 446.
489 Па ла ве стра, Не кро по ље, 52.
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ни је спо ме нуо со ци ја ли стич ко са мо у пра вља ње.490 По ред по-
до зре ња вла сти, Ан дрић је био не пре ста но на ме сти на па да 
хр ват ских на ци о на ли стич ки ор јен ти са них ин те лек ту а ла ца, 
као и му сли ман ске еми гра ци је, па Бећ ко вић сма тра да је Но-
бе ло ва на гра да прак тич но спа си ла Ан дри ћа од оп штег по ли-
тич ког лин ча.491

4. Пи сац/де ло као мост

У све тлу ових по да та ка де лу је са свим оправ да но Ан дри-
ће во до след но на сто ја ње да не при па да ни ко ме ни за жи во та 
ни на кон ње га. Над и сто риј ски ка рак тер ње го вих ро ма на у 
скла ду је са ње го вим уни вер за ли стич ким кон цеп том од но са 
из ме ђу људ ског и бо жан ског, из ме ђу при ро де и ду ха, ми кро и 
ма кро ко смо са. По смрт на Ан дри ће ва суд би на и ко нач ни пе чат 
ко јим је власт по ку ша ла да озна чи ње го во де ло ни је трај ни је 
по ре ме ти ла сли ку од но са пи сца и на пи са ног. Ан дрић је био и 
остао по и сто ве ћен са сво јим де лом, ко јим је ус пео да са гра ди 
сво је вр сни мост, ту че сту фа сци на ци ју ње го вих по ет ских пу-
то ва ња. Са здан од при че и при ча ња, Ан дри ћев мост је мост 
из ме ђу про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти, мост за сва ког 
пе ша ка и за сва ко вре ме, мост из ме ђу оба ла ово га и оно га све-
та, мост чи ји не и мар на кон за вр ше ног зда ња уми ре, од но се ћи 
ипак са со бом део тај не. Би ло да је узро ко ва на че жњом да се у 
веч но сти на ђе по ред во ље не же не, би ло по тре бом да се од у пре 
на си љу исто ри је и без ду шно сти иде о ло ги ја, би ло да је на дах-
ну та уве ре њем о спа ја њу са уни вер зу мом, пи шче ва же ља да 
бу де кре ми ран, ипак оста је под ве лом ми сте ри је, ко ја на ив не 

490 Vi o le ta Ne delj ko vić, Ti to je bio ljut što je An drić do bio No be lo vu na gra-
du, 2011: http://www.pres son li ne.rs/in fo/po li ti ka/166556/ti to-je-bio-ljut-sto-je-
an dric-do bi o no be lo vu-na gra du.html При сту пље но 20. де цем бра 2012.

491 Исто.
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и ра до зна ле чи та че ис пу ња ва илу зи јом да су про ни кли у са му 
срж не по зна тог.

Ко рак да ље од гро ба – врт се ћа ња 

Еко ло шки и еко ном ски аспек ти кре ма ци о ни стич ке иде је 
ти ца ли су се, из ме ђу оста лог, про бле ма жи вот ног про сто ра 
ко ји мр тви од у зи ма ју жи ви ма. Кре ми ра ни по смрт ни оста ци 
де фи ни тив но су за у зи ма ли ма ње ме ста не го они са хра ње ни 
кла сич ним уко пом, али из гле да да за не ке ни то ни је би ло са-
свим за до во ља ва ју ће ре ше ње. Као ко рак да ље од кла сич ног 
гро ба ја вља се мо гућ ност ра си па ња пе пе ла, о че му су ју го-
сло вен ски кре ма ци о ни сти до би ја ли ин фор ма ци је пе де се тих 
го ди на 20. ве ка, у кон так ту са бри тан ским ко ле га ма.492 Већ у 
вре ме пр во бит них пла но ва за из град њу кре ма то ри ју ма би ла 
је пред ви ђе на и пар це ла за ра си па ње пе пе ла, ма да је она зва-
нич но уста но вље на тек 1970. го ди не. Та да је на Но вом гро бљу 
у Бе о гра ду, на пар це ли пред ви ђе ној за тур ско гро бље, уста но-
вљен Врт се ћа ња, ис пр ва за ми шљен као ру жич њак у ко ји се 
ра си па ју спе пе ље ни оста ци по кој ни ка.493 Ово је тре ба ло да бу де 
са мо ко рак на пу ту ка прак си сло бод ног по сту па ња са пе пе-
лом, ко ју је опи си вао Ку јун џић још 1936. го ди не. Он је та да, у 
из ве шта ју са свет ског кон гре са кре ма ци о ни ста у Пра гу, пи сао 
да „Ен гле зи уоп ште не во де ра чу на о ур на ма јер се код њих 70% 
спа ље них ра спе по гро бљу“. И у Хо лан ди ји је у то вре ме би ло 
че сто ра си па ње пе пе ла из над мо ра, а у Швај цар ској је род би на 
мо гла са пе пе лом по кој ни ка да ра ди шта је хте ла.494 По след њи 
Ку јун џи ћев на след ник ве ли ког ка ли бра, у све ту чу ве ни хи сто-
лог др Алек сан дар Ко стић, имао је још сло бод ни ју ви зи ју. Он 

492 Encyclo pe dia, 87.
493 Исто, 87; Но во гро бље у Бе о гра ду, ин тер нет во дич.
494 В. Ку јун џић, Свет ски ог ње ни кон грес. Огањ бр. 9. Бе о град 1936, 63.
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се за ла гао за „су бли ма ци ју“, тј. пот пу но уни шта ва ње по смрт-
них оста та ка, о че му је пи сао у пр вом бро ју но ве се ри је Ог ња.495 

О то ме да је кре ма ци о ни стич ка иде ја ишла у прав цу сво-
ђе ња на ми ни мум и гроб ног ме ста, али и по смрт них ри ту а ла, 
све до че мно ге чи ње ни це. За ни мљи во је спо ме ну ти то да у про-
јек ту ро за ри ју ма и ко лум ба ри ју ма ни су би ла пред ви ђе на ме ста 
за ва зе са цве ћем, као ни за па ље ње све ћа.496 С дру ге стра не, 
под јед на ко је за ни мљи во да су по греб не прак се, чак и у овим 
де ло ви ма гро бља, по ка зи ва ле сна жне и трај не ве зе са тра ди-
ци о нал ним ри ту ал ним фор ма ма. Та ко је укра сни бе тон ски 
зид са мо за ич ним ре ље фом ко ји пред ста вља сун це, у јед ном 
од нај ста ри јих де ло ва Но вог гро бља са ко лум ба ри ју ми ма и 
ро за ри ју ми ма, то ком чи та вих 30 го ди на би вао ме сто на ко ме 
су по се ти о ци па ли ли све ће. Овај зид је тек ско ро очи шћен од 
га ре жи, а прак са је или за бра ње на или из о би ча је на.497 

Кре ма ци о ни сти су вр ло ра но из не ли сво ја уве ре ња да ће 
гро бља уско ро пот пу но не ста ти, ве ћи на их се за ла га ла за уво-
ђе ње кре ма ци је као оба ве зне за све гра ђа не, а не ки од њих су 
пред ла га ли спа љи ва ње без сан ду ка ко ји би тре ба ло за ме ни ти 
обич ном пла стич ном вре ћом.498

Ме ђу тим, Врт се ћа ња на бе о град ском Но вом гро бљу ду го 
вре ме на је пред ста вљао нај сла би је по се ћи ва ни про стор. Чак 
је за бе ле же но да су се чла но ви Дру штва жа ли ли на ње го ву 

495 Алек сан дар Ко стић, По сле 28 го ди на, Огањ бр. 1, Бе о град 1974, 1. 
496 Тех нич ки опис за из ра ду ро за ри ју ма и ко лум ба ри ју ма, фа за 1974 

на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. IAB 148-7-60.
497 С об зи ром на то да се у том де лу гро бља на ла зе ур не ко је су по хра-

ње не из ме ђу ка сних 1960-тих и ка сних 1970-тих, мо гу ће је да су се по се те 
по то ма ка пре ми ну лих про ре ди ле. Осим то га, у ме ђу вре ме ну се по че ло са 
про из вод њом ма лих кан ди ла – во шта них све ћа спа ко ва них у пла стич не 
те гли це, ко је је мо гу ће упа ли ти и оста ви ти по ред пло че ро за ри ју ма или на 
са му пло чу. 

498 Ве ли ша По по вић, Стал но и упор но на по зи ци ја ма ху ма но сти и 
еко ло шке и еко ном ске оправ да но сти, Огањ 1994, ју би лар ни број, 7–14, 8.
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за пу ште ност и тра жи ли да гро бље пре ду зме ко ра ке за сре ђи-
ва ње ове ме мо ри јал не це ли не. Чак и на кон ре но ви ра ња, Врт 
ни је про јек то ван та ко да омо гу ћа ва ду же за др жа ва ње – не ма 
клу па, ни ти мо гућ но сти да се на над гроб ну пло чу по ста ви 
за ду шна тр пе за. Упр кос за бра ни из но ше ња хра не на град ска 
гро бља, овај оби чај је још увек при су тан ка да су у пи та њу по-
се те кла сич ним гроб ним ме сти ма, а прак ти ку ју га, до ду ше у 
ма њој ме ри, и по се ти о ци ро за ри ју ма, па и ко лум ба ри ју ма.499 

Ра си па ње пе пе ла у Вр ту се ћа ња од и гра ва се јед ном не дељ-
но. По смрт ни оста ци се про си па ју у јед ну од де вет за јед нич ких 
под зем них ка се та, а име ра су тог по кој ни ка се уре зу је на јед ну 
од вер ти кал них мер мер них та бли ко је се на ла зе на сту бо ви ма 
у сре ди шњем де лу вр та и на ње го вим зи до ви ма. Пр во бит на 
прак са је под ра зу ме ва ла ра си па ње пе пе ла у ру жич њак, али 
се вре ме ном, са по ра стом бро ја за ин те ре со ва них за овај вид 
од ла га ња по смрт них оста та ка, од то га од у ста ло. Осим то га, 
по ре чи ма за по сле них на гро бљу, ни је би ло мо гу ће иза ћи у су-
срет свим же ља ма у ве зи са де лом ру жич ња ка у ко ји би пе пео 
тре ба ло ра су ти. Ко ли ко је оби чај био стран на шим љу ди ма 
го во ри чи ње ни ца да је у пе ри о ду 1965–1970. ра су то све га 25 
ур ни. У на ред ном пе ри о ду, од по чет ка 1970. до по чет ка 1976. 
го ди не, овај број је ви ше стру ко уве ћан и из но сио је 177 ур ни, 
а тен ден ци ја ра ста за др жа ла се и у на ред ним ин тер ва ли ма све 
до да нас. У пе ри о ду од 2010. до ју на 2016. го ди не ра су то је 1677 
ур ни, а уку пан број ра су тих у Вр ту се ћа ња од 1. ја ну а ра 1965. 
до 17. ју на 2016. го ди не из но си 7.365.500

Иако је прак са ра си па ња уве де на као прак тич ни ја и еко-
но мич ни ја у од но су на ро за ри ју ме и ко лум ба ри ју ме, она је 

499 Не рет ко се на да не за ду шни ца око ко лум ба ри ју ма мо гу ви де ти 
гру пи це љу ди ко ји су ор га ни зо ва ли скром но по слу же ње – углав ном ра-
ки јом и со ко ви ма.

500 1976–1980/292; 1980–1985/553; 1985–1990/625; 1990–1995/912; 1995–
1999/ 824; 1999–2003/854; 2003–2007/788; 2007–2010/635. 
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од са мог по чет ка има ла и сво ју по ет ску ди мен зи ју. На и ме, 
про си па ње по смрт них оста та ка тре ба ло је да су ге ри ше да 
је по кој ник нај зад осло бо ђен свих око ва: те ле сног окло па, 
та ме гро ба, зи до ва ка се те, ску че но сти ур не... Ме ђу тим, ова 
ди мен зи ја по смрт ног ри ту а ла да ле ко ви ше до ла зи до из ра-
жа ја у оним сре ди на ма у ко ји ма је на след ни ци ма омо гу ће но 
да пе пео ра спу на ме сти ма ко је је по кој ник по себ но во лео или 
же лео да над њи ма про ве де веч ност. Ово је, из ме ђу оста лог, 
био још је дан из раз ин ди ви ду а ли за ци је по греб не це ре мо ни је, 
ко ја би тре ба ло да све до чи о жи вот ној фи ло со фи ји по кој ни ка 
и ње го ве по ро ди це. У Ср би ји је ра си па ње пе пе ла до зво ље но 
са мо у Вр ту се ћа ња на бе о град ском Но вом гро бљу. Уко ли ко 
на след ни ци же ле да ур ну сме сте на не ко дру го гро бље, би ло у 
Бе о гра ду, Ср би ји или не где дру где, они то мо гу ура ди ти са мо 
уз по твр ду да има ју гроб но ме сто на ко је ће по смрт ни оста ци 
би ти по ло же ни. Због то га де лу је да је функ ци ја овог ри ту а ла 
код нас не што дру га чи ја не го нпр. у Бри та ни ји, Хо лан ди ји 
или Швај цар ској, где су отво ре не раз ли чи те оп ци је по сту-
па ња са пе пе лом. По ре чи ма за по сле них на гро бљу, код нас 
се за ову ва ри јан ту нај че шће од лу чу ју љу ди чи ја де ца жи ве у 
ино стран ству, као и они ко ји не же ле да сво је по том ке оп те ре-
ћу ју бри гом о гроб ном ме сту. Ово по твр ђу ју и из ја ве не ко ли ко 
мо јих са го вор ни ка ко ји сво ју по смрт ну суд би ну ви де упра во 
у Вр ту се ћа ња.501 

Из бор ова кве по смрт не суд би не по не ка да де лу је и као 
из раз ре зиг на ци је – због из не ве ре них иде а ла или про сто због 

501 Од укуп но 56 ис пи та ни ка (30 чла но ва Ог ња и 26 ис пи та ни ка иза-
бра них ме ђу ко ле га ма), 42 њих се из ја сни ло као при ста ли це кре ма ци је, а за 
ра си па ње пе пе ла је „гла са ло“ њих 9. Ме ђу чла но ви ма Ог ња, њих че тво ро, и 
то углав ном мла ђих ис пи та ни ка (тро је је у вре ме ис пи ти ва ња има ло 45–47 
го ди на), раз ми шља ло је о оп ци ји ра си па ња пе пе ла. Ме ђу ин тер вју и са ним 
ко ле га ма, од 12 њих ко ји би ра ју кре ма ци ју, 5 би се од лу чи ло за ра си па ње. 
Ме ђу тим, иде ја ра си па ња и код јед не и код дру ге гру пе, нај че шће ни је би ла 
по ве за на са Вр том се ћа ња, већ са не ким про сто ром у при ро ди.
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осе ћа ња тро шно сти и про па дљи во сти све га људ ског. О ово-
ме мо жда све до чи крај жи вот ног пу та јед не од ма ло број них 
јав них лич но сти чи ји су по смрт ни оста ци за вр ши ли у Вр ту 
се ћа ња. Ко ста Ти мо ти је вић, но ви нар, пе сник, пре во ди лац, 
при пад ник ста ле жа ко ји је сам озна чио скра ће ни цом ле гра ин 
(ле ва гра ђан ска ин те ли ген ци ја), по сво јој же љи је кре ми ран 4. 
ју на 1998. го ди не, без ика квих јав них по ча сти и уз при су тво 
са мо нај у же по ро ди це и при ја те ља. Упр кос сна жној же љи да 
при па да ко му ни стич ком све ту, Ко ста Ти мо ти је вић је, као и 
оста ли ле гра и ни, због свог от ме ног по ре кла, чи та вог жи во та 
оп ту жи ван за кла сно из дај ство, што је мо гло про у зро ко ва ти 
ње го ву же љу да за њи ме не оста не ни гро ба ни обе леж ја.502 Па-
ла ве стра пи ше да је део ње го вог пе пе ла ра сут у Вр ту се ћа ња, 
док је дру ги део (упр кос спо ме ну тим за ко ни ма) за вр шио у 
ушћу Са ве у Ду нав, ис под Ка ле мег да на.503

ате и сти на окуп!

На кон пр вих, спо рих и не си гур них ко ра ка, 70-тих го ди на 
20. ве ка Дру штво је ин тен зи ви ра ло рад на про па ган ди кре-
ми ра ња, а прак са је ла га но по ста ја ла ма сов ни је при хва ће на. 
За но вог пред сед ни ка Ог ња 1971. го ди не иза бран је док тор 
Алек сан дар Ко стић, ко ји је, осим по уна пре ђе њу ме ди цин ских 
зна ња из обла сти хи сто ло ги је, остао чу вен по сво јој књи зи 
Пол ни жи вот чо ве ка, ко ја је пу бли ко ва на 1932. го ди не, ка да 
је иза за ва ла ве ли ко не го до ва ње сра ме жљи вих бе о град ских 
ин те лек ту ал них кру го ва. Ко стић је ов де отво ре но и са ме ди-
цин ског ста но ви шта про го во рио о осно ва ма пол ног по на ша-
ња и пол не хи ги је не, а упр кос осу да ма због пре ви ше сло бод-
ног при ка зи ва ња де та ља пол них од но са, књи га је до жи ве ла 

502 Па ла ве стра, Не кро по ље, 176.
503 Исто, 176.
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не ко ли ко ре принт из да ња. У све му ово ме за нас пред ста вља 
по се бан ку ри о зи тет то што се ва тре ни по бор ник кре ма ци је, 
ка кав је био Алек сан дар Ко стић, ба вио и про бле ми ма пол-
но сти, по твр ди ви ши сво јим ин те ре со ва њем је дин ство ар-
хе тип ских ам би ва лен ци ја људ ског по на ша ња и ми шље ња у 
ве зи са од но сом ње го вих глав них по кре тач ких си ла – еро са 
и та на то са. 

Оста ло је по себ но за бе ле же но и Ко сти ће во из ла га ње на 
10. кон гре су ИЦФ-а у Гре но блу 1972. го ди не. Де та ља из ла га ња 
при се ћа се аутор тек ста ју би лар ног бро ја Ог ња, пу бли ко ва ног 
1994. го ди не по во дом 90 го ди на по сто ја ња Дру штва. Он по-
себ но апо стро фи ра Ко сти ће во ди вље ње чо ве ку као „би ћу на 
вр хун цу сте пе ни ца свих жи вих би ћа [...]“, ко је не за слу жу је да 
га по за вр шет ку ње го ве жи вот не пу та ње за ко па ју у зе мљу и 
на тај на чин из ло же тру ле жи и рас па да њу. Ко стић као је ди ни 
по сту пак ко ји од го ва ра ви со ком људ ском до сто јан ству ви ди 
пре да ва ње мр твог те ла „бле шта вој све тло сти ог ња“, ко ји је за 
ње га био сим бол веч но сти.504 Оно што збу њу је у овом тек сту 
је сте чи ње ни ца по сто ја ња још јед ног до ку мен та, да ти ра ног 5. 
ју ла 1956. го ди не, ко ји је Ко стић, као пи смо по др шке, упу тио 
Дру штву „Огањ“ и у ко ме се по на вља ју го то во исте ре че ни це 
из но вин ског тек ста.505 Да ли је Ко стић ис ко ри стио ова раз ми-
шља ња за из ла га ње на кон гре су у Гре но блу или је аутор тек ста 
у но ви на ма ис ко ри стио спо ме ну ти до ку мент да би опи сао Ко-
сти ће ва схва та ња, и шта је за и ста Ко стић ре као на кон гре су у 
Гре но блу, да нас је те шко утвр ди ти. 

Ипак, без об зи ра на ово сво је вр сно по кло ни штво ог њу и 
ва три, ко га се се ћа мо и из ра ни јих пе ри о да раз во ја кре ма ци о-

504 Ју би лар ни број и све ча на ака де ми ја Удру же ња по во дом 90 го ди на 
по сто ја ња и ра да. Де вет де це ни ја вер ни и до след ни чу ва ри при ро де и чо-
ве ко ве око ли не. Огањ 1994, 4.

505 Овај до ку мент се на ла зи у не сре ђе ном ру ко пи сном ар хи ву Дру
штва, чи је сам де ло ва има ла при ли ке да пре гле дам.
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ни стич ке иде је, глав на од ли ка по кре та и прак се у Ју го сла ви ји 
70-тих и 80-тих го ди на 20. ве ка би ла је њи хо ва ве за са ате и-
стич ком иде о ло ги јом. У овом пе ри о ду, осим ле ка ра, умет ни ка 
и ин те лек ту а ла ца, ко ји су пред ста вља ли нај ве ћи део пред рат-
ног члан ства Дру штва, по нај ви ше се кре ми ра ју де кла ри са ни 
про тив ни ци цр кве и ве ре, вој на ли ца, бив ши пар ти за ни и 
чла но ви пар ти је. Ве ли ки број пло ча на ро за ри ју ми ма и ко-
лум ба ри ју ми ма по ста вље них се дам де се тих го ди на не са др же 
кр сно зна ме ње, а уко ли ко на њи ма по сто ји би ло ка кав сим бол, 
он да је то зве зда пе то кра ка или, ре ђе, сим бол про фе си је ко јом 
се по кој ник ба вио. У под на сло ву но вих бро је ва Ог ња ви ше се 
не на ла зи по сту лат о аре ли ги о зно сти и апо ли тич но сти кре-
ма ци о ни стич ког по кре та, а на стра ни ца ма но ви на ве о ма су 
че сти отво ре ни на пи си про тив цр кве, ,,хри шћан ских пра зно-
ве ри ца“ и „хи ља ду го ди шњег це ре мо ни ја ла“.506 У пр вом бро ју 
но ве се ри је, у тек сту Ате и сти на окуп!, на ла зи се по зив они ма 
ко ји су „раш чи сти ли са илу зи ја ма“ о за гроб ном жи во ту да се 
од лу че за овај вид са хра не, а на „отре жње ње“ су по себ но по-
зи ва ни они ко ји „стра ху ју од ог ња […] ве ру ју ћи чак у бу ду ће 
вас кр се ње!“507

У но ви на ма се по ја вљу је и но ва ру бри ка, под на сло вом За
што смо се опре де ли ли за кре ма ци ју, у ко јој се на ла зе од го во ри 
(на ово пи та ње) ан ке ти ра них при ста ли ца кремациoнистичког 
по кре та. На осно ву ових из ја ва мо гу се до но си ти за кључ ци о 
мо ти ви ма из бо ра кре ма ци је ко ји су би ли до ми нант ни у том 
вре мен ском пе ри о ду. Естет ски, еко ло шки и хи ги јен ски раз ло-
зи сва ка ко пре о вла ђу ју у нај ве ћем бро ју од го во ра, али се, чак 
и у окви ру истих од го во ра, вр ло че сто по ја вљу је и већ по ме-
ну ти страх од тру ље ња и под зем не фа у не ко ја се на ста њу је на 

506 Ми ли во је Ми лен ко вић, Се ћа ње на др Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја и 
др Во ји сла ва Ку јун џи ћа,

Огањ бр. 2, Бе о град 1974, 5.
507 Ми ла Не шо вић, Ате и сти на окуп, Огањ бр. 1, Бе о град 1974, 3.
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мр твом те лу. По ред то га, иако по ма ло у кон тра дик тор но сти са 
овим стра хом, при хва тљи вост кре ма ци је се обра зла же уве ре-
њем да су ре ли гиј ске пред ра су де о за гроб ном жи во ту по ста ле 
ствар про шлих вре ме на. Епи тет бе смрт но сти, ко ји је не ка да 
ве зи ван за ду шу пра вед ни ка, у но вом кон тек сту се при пи су је 
„де ли ма“, „ле пим успо ме на ма“ и „ре зул та ти ма ра да“.508 

Кре ма ци ја се до жи вља ва као по сту пак у чи јим осно ва ма 
се на ла зи иде ја ега ли та ри зма, скром но сти, ра ци о нал но сти. 
Та ко, је дан пен зи о нер кре ма ци ју би ра „за то што је јед на ка за 
све“, јед на учи те љи ца „јер не же ли да оп те ре ћу је сво је бли жње“, 
а је дан де кла ри са ни ко му ни ста за то што му „од го ва ра са свим 
ти ха са хра на, без не кро ло га, без ис пра ћа ја, по вор ки, цр них 
ка па, ја у ка, су за и ве на ца“.509

Од 1974. до1994. го ди не, Огањ је из ла зио по вре ме но, а 1984. 
за ме нио га је Ин фор ма тор. Про па ган да кре ма ци је са да је вр-
ше на и пре ко дру гих штам па них гла си ла, ак ти ви сти дру штва 
су пред ла га ли да се про па ганд ни ма те ри јал ша ље шко ла ма и 
вр ти ћи ма, а 1972. го ди не одр жа но је Са ве то ва ње о кре ми ра-
њу у При вред ној ко мо ри.510 Глав на те ма са ве то ва ња би ла је 
рас пра ва о пред ло зи ма ка ко све на мет ну ти кре ми ра ње као 
бо љи и при хва тљи ви ји на чин по сту па ња са по смрт ним оста-
ци ма. У ве зи са овим био је и текст Прав на нор ма, пу бли ко ван 
у Ог њу 1974. го ди не, у ко ме је из ра же но уве ре ње и на да при-
ста ли ца кре ма ци о ни стич ке иде је да ће бе о град ска оп шти на 
има ти до вољ но сна ге да кре ми ра ње пре тво ри у прав ну нор му 
и уве де га као оба ве зно.511 Го ди не 1975. др Ко стић уче ству је 
на са ве то ва њу под на зи вом До при нос по греб них пред у зе ћа и 
слу жби очу ва њу чо ве ко ве око ли не, ко је је ор га ни зо вао За вод 

508 Опре де ли ли смо се за кре ма ци ју, Огањ 3, Бе о град 1975, 6–7.
509 Опре де ли ли смо се за кре ма ци ју, Огањ ју би лар ни број 1994, 6. 

Опре де ли ли смо се за кре ам ци ју, Огањ бр.2, но ва се ри ја, 8–9. 
510 IAB 148-7-60.
511 Прав на нор ма, Огањ бр. 2, Бе о град, 1974, 5. 
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за еко но ми ку услу жних де лат но сти. На зив Ко сти ће вог из-
ла га ња био је  У део кре ма ти стич ког по кре та у бор би про тив 
свет ске еко ло шке кри зе и оно је пред ста вља ло де та љан пре-
глед раз ли чи тих по сто је ћих и по тен ци јал них узро ка кри зе, 
ме ђу ко ји ма се на гла ша ва и пре на се ље ност и не кон тро ли са но 
раз мно жа ва ње ста нов ни штва пла не те. Ово ло гич но до во ди 
до ши ре ња гро ба ља и сма њи ва ња жи вот ног про сто ра, те Ко-
стић као јед но од ре ше ња про бле ма пред ла же кре ма ци ју, и то 
на ве о ма ви со ким те ме ра ту ра ма, ко је би до ве ле до пот пу не 
су бли ма ци је оста та ка. Осим то га, Ко стић је раз ми шљао и о 
ко ри шће њу атом ске енер ги је и ла сер ских зра ко ва ра ди пот-
пу ног уни ште ња ле ше ва.512

Ком би на ци ја вла да ју ћих иде о ло шких на зо ра и ове, по ма-
ло агре сив не, кре ма ци о ни стич ке про па ган де да ли су опи пљи-
ве ре зул та те. Број оних ко ји су се од лу чи ва ли за кре ма ци ју 
не пре ста но је ра стао. У ме ђу на род ним кре ма ци о ни стич ким 
ста ти сти ка ма, као и у Ен ци кло пе ди ји кре ма ци је, на ла зи се по-
да так да се у Ср би ји кре ми ра око 20% умр лих. Ме ђу на род не 
ста ти ске ко ји ма смо рас по ла га ли да ти ра ју из 2010. го ди не, док 
Ма те сов из вор ни је екс пли ци тан по овом пи та њу. Сва ка ко, 
ова про це на је по гре шна, јер не узи ма у об зир да се у Ср би ји 
још увек кре ми ра пре те жно град ско и при град ско ста нов ни-
штво, и то ста нов ни ци Бе о гра да, а од 2004. го ди не и Но вог 
Са да, где је отво рен дру ги кре ма то ри јум. Про цен ти ко ји се 
на ла зе у на ве де ним пу бли ка ци ја ма од но се се са мо на Бе о град 
и мо жда на Но ви Сад, док је у од но су на уку пан го ди шњи број 
умр лих у Ср би ји про це нат кре ми ра них да ле ко ма њи.

512 До ку мент из ар хи ва Дру штва „Огањ“.
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ГО ДИ НА513 КРЕ МИ РА НИХ СА ХРА ЊЕ НИХ
на свим београдским 
гробљима

%
кремираних

1965 11
1975 228
1985 469
1990 906 6.904 11,6
1995 1.002 9.807 9,2
2000 2.384 10.789 18,1
2004 2.256 10.687 17,4
2008 2.325 9.870 19
2009 2.389 10.053 19,2
2010 2.492 10.135 19,7
2011 2.412 10.038 19,3
2012 2.462 10.215 19,4
2013 2.618 10.013 20,7
2014 2.576 10.175 20,2
2015 2.686 10.373 20,5

Став Срп ске пра во слав не цр кве по пи та њу кре ми ра ња то-
ком овог пе ри о да остао је го то во не про ме њен, а исто се мо же 
ре ћи и за ње ну де лат ност на по љу про па ган де. За раз ли ку од 
агил но сти кре ма ци о ни ста, Цр ква ни пре ни по сле ра та ни је 
по ка за ла ве ли ко ин те ре со ва ње да о сво јим по гле ди ма по себ но 
оба ве шта ва јав ност. Ово мо жда и ни је би ло нео п ход но у вре ме 
ка да су се ло јал ност и по што ва ње цр кве не ди сци пли не под ра-
зу ме ва ли код нај ве ћег де ла ње не па стве, али се мо же ре ћи да се 
пред рат на не ак тив ност Срп ске пра во слав не цр кве од ра зи ла 
на схва та ња ка сни јих ге не ра ци ја.514 

513 По да ци су до би је ни од Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа „По греб не 
услу ге“.

514 Иако је то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка са мо пра во слав на цр ква 
оста ла вер на свом ста ву (ма да га све ште ни ци да нас при лич но сло бод но 
ин тер пре ти ра ју), еви ден ци ја бро ја чла но ва ог ње них удру же ња у ре пу бли-
ка ма СФРЈ по ка зу је да је нај ма сов ни је члан ство ре ги стро ва но у Ср би ји. О 
то ме ви ди у: А. Па ви ће вић, Дру штво „Огањ“; Број чла но ва по ре пу бли ка ма, 
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Пре ма на шим са зна њи ма, све га је не ко ли ко тек сто ва о 
кре ма ци ји ко ји су из ме ђу ше зде се тих и де ве де се тих го ди на 
20. ве ка штам па ни у цр кве ним пу бли ка ци ја ма: два у Гла сни ку 
срп ске пра во слав не цр кве – је дан 1968, а дру ги 1987. го ди не, и 
је дан у но ви на ма Пра во сла вље, 1972.515 Став Цр кве је на чел но 
остао не про ме њен – кре ма ци ја је сма тра на не хри шћан ским 
чи ном, а слу жба за упо ко је не би ла је и оста ла слу жба ко ја 
се вр ши над ков че гом и над гро бом. Ипак, текст у но ви на ма 
Огањ до но си ин фор ма ци ју да је па три јарх Гер ман 9. мар та 
1973. го ди не из ја вио да цр кве не ће бра ни ти кре ма ци ју и да ће 
све ште ни ци уче ство ва ти на са хра ни ма оних ко ји „кре ма ци ју 
за же ле за жи во та, од но сно по зах те ву чла но ва род би не“.516 На 
веб стра ни ци Дру штва на ла зи се, ме ђу тим, ин фор ма ци ја да 
је при ли ком по се те чла на Дру штва „Огањ“, Пaвла Бла жи ћа, 
ина че та да шњег ди рек то ра бе о град ских гро ба ља, па три јарх 
Гер ман из ја вио да се на да да ће Цр ква уско ро на ћи на чи на 
да иза ђе у су срет же ља ма кре ма ци о ни ста.517 И за и ста, Цр ква 
је сте на пра ви ла вр сту ком про ми са ко ји се ти цао уче шћа све-
ште ни ка на ис пра ћа ји ма за кре ма ци ју, а пра ви ла је де фи ни сао 
и озва ни чио па три јарх Па вле у на ве де ном тек сту.518 Украт ко 

Огањ, бр. 5, Бе о град 1976, 9; Став Срп ске пра во слав не цр кве пре ма кре ми
ра њу ње них вер ни ка, ГСПЦ, сеп тем бар 1983, 127–136. 

515 Ни ка нор, епи скоп бач ки, Спа љи ва ње мр тва ца са гле ди шта уче ња 
пра во слав не цр кве и опо ја ва ње, од но сно при но ше ње мо ли та ва Бо гу над 
пе пе лом (ур ном) спа ље них ле ше ва. Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве бр.12, 
Бе о град 1968; Па три јарх срп ски, Па вле, Став Срп ске пра во слав не цр кве 
пре ма кре ми ра њу ње них вер ни ка, Гла сник Срп ске пра во слав не цр кве, сеп-
тем бар 1983, 127–136. Ан га жо ва не тек сто ве па три јар ха Па вла об ја вље не у 
Гла сни ку, ме ђу ко ји ма је био и овај о кре ма ци ји, Цр ква је по сле штам па ла 
као се па ра те, да би их на кра ју све са бра ла у тро том ну „ен ци кло пе ди ју“ под 
на зи вом Да нам бу ду ја сни ја не ка пи та ња на ше ве ре.

516 Ма те ри јал за XII го ди шњу скуп шти ну дру штва Огањ, Огањ бр. 5 
1976, 5.

517 http://oganj.org/o-udru ze nju.html По се ће но 15. ју на 2016.
518 Па три јарх срп ски Па вле, Став...
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го во ре ћи, па три јарх Па вле је су ге ри сао да све ште ни ци мо гу 
вр ши ти опе ло над по кој ни ци ма ко ји ни су кре ми ра ни по соп-
стве ној во љи. Пре ње го вог „бла го сло ва“ ис пра ћај је, као што 
смо већ опи са ли, био са ста вљен из два де ла – опе ла ко је је 
вр ше но у обич ној ка пе ли и ри ту а ла ко ји је оба вљан у ка пе ли 
за кре ма ци ју. Ово се ље ње ков че га из јед ног про сто ра у дру ги 
зна чај но је про ду жа ва ло це ре мо ни ју, та ко да је до пу ште ње 
па три јар ха Па вла – да све ште ни ци слу же опе ло у са ли за кре-
ма ци ју – олак ша ло жи вот, ако ни ко ме дру гом, он да сва ка ко 
гро бљан ским слу жба ма.

У но ви је вре ме, тач ни је 2006. го ди не, ча со пис Ми тро-
по ли је цр но гор ско-при мор ске Све ти го ра об ја вио је кра ћи 
текст о спа љи ва њу мр твих, а у ме ђу вре ме ну су за ову те ма ти ку 
ин те ре со ва ње по вре ме но по ка зи ва ли и се ку лар ни ли сто ви 
и но ви не као што су По ли ти ка, НИН, Ку рир и Да нас. Ма-
ње или ви ше сен за ци о на ли стич ки тек сто ви, по пра ви лу су 
се освр та ли и на став Срп ске пра во слав не цр кве по пи та њу 
кре ма ци је, те су сва ка ко би ли пре но си о ци ин фор ма ци је са 
ко јом, на при мер, не цр кве ни гра ђа ни мо жда ни су би ли до-
вољ но упо зна ти.519 

Сна га иде је и ши ре ње прак се

Мо же се ре ћи да је, за хва љу ћи свом из ра же ном и ви-
ше слој ном иде о ло шком аспек ту, иде ја кре ма ци је у по чет ку 
при вла чи ла мно го ви ше љу ди не го са ма прак са. При пад ни ци 
раз ли чи тих иде о ло шких про фи ла и раз ли чи тих ре ли гиј ских 

519 Ži vi ca Tu cić, Hri šćan sko spa lji va nje. NIN br. 2850, 11. av gust 2005; Pe tar 
Kom ne nić, Cr na Go ra i strah od kre ma to ri ju ma. Sa hra na kao smo tra. Cr no gor
ski ne za vi sni ne delj nik „Mo ni tor“. http://www.mo ni tor.cg.yu/ar hi va/a_752_15.
html При сту пље но 15. ја ну а ра 2009; Pra vo slav na cr kva ne da svo je ver ni ke, 
Da nas, 7. mart, 2006.
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уве ре ња мо гли су је сма тра ти при влач ном из раз ли чи тих раз-
ло га: ате и сти и ко му ни сти – јер су сма тра ли да се иде ја укла па 
у њи хо ве ате и стич ке ста во ве о за гроб ном жи во ту, по зи ти ви-
сти – јер су је сма тра ли ра ци о нал ним ре ше њем, аг но сти ци јер 
су у њој ви де ли мо гућ ност сло бо де из бо ра итд.

Ово ме у при лог го во ри ома со вље ње члан ства Дру штва 
„Огањ“, у пе ри о ду ка да су про цен ти кре ми ра ња још увек би-
ли ве о ма ни ски. Го ди не 1965. Дру штво је има ло 600 чла но-
ва, да би тај број 1969. го ди не по рас тао на 3300. Осно ва не су 
по дру жни це Ог ња у Но вом Са ду, Пан че ву, Ни шу, Су бо ти ци, 
Вр шцу, Зре ња ни ну и Ста рој Па зо ви.520 По себ но ин те ре со ва ње 
је иза зва ло осни ва ње По смрт ног фон да при Дру штву, ко ји је 
уста но вљен са ци љем да сво јим чла но ви ма по кри ва тро шко ве 
са хра не. Од 1987. го ди не, ка да је фонд осно ван, до 1990. упи-
са ло се пре ко 6000 осо ба, а да нас спи сак прет плат ни ка бро ји 
око 14000.521 Пра ви ла фон да ни ка да ни су на ла га ла оба ве зни 
из бор кре ма ци је, већ су сред стви ма чла на ри не по кри ва ни и 
тро шко ви кла сич ног уко па, а по себ ну за ни мљи вост пред ста-
вља чи ње ни ца да су се то ком пр вих го ди на по сто ја ња фон да, 
у ње га нај ви ше учла ња ва ли пен зи о не ри, што је мо жда и оче-
ки ва но, али и осо бе жен ског по ла.522 Да ли је ово зна чи ло да 
(ста ри је) же не ви ше не го му шкар ци раз ми шља ју о соп стве ној 
смр ти или да же не ви ше не го му шкар ци бри ну о то ме да сво ју 
де цу не оп те ре те тро шко ви ма са хра не? Или и јед но и дру го, а 
мо жда и не што тре ће? На рав но, ово су са мо не ки од мо гу ћих 
пра ва ца раз ми шља ња и об ја шње ња пол не струк ту ре чла но ва 
по смрт ног фон да при Дру штву „Огањ“, док би од го вор на ово 
пи та ње зах те вао спро во ђе ње по себ ног ис тра жи ва ња.

520 Де вет де це ни ја вер ни и до след ни чу ва ри при ро де и чо ве ко ве око-
ли не, Ју би лар ни број Ог ња, 1994, 5. Encyclo pe dia, 88.

521 Ју би лар ни број Ог ња, 5; http://oganj.org/o-udru ze nju.html По се ће но 
15. ју на 2016.

522 Ју би лар ни број Ог ња, 5.
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По во дом раз ли чи тих ју би ле ја, а нај че шће по во дом обе-
ле жа ва ња го ди шњи це осни ва ња, Дру штво је ор га ни зо ва ло 
све ча не ака де ми је и про сла ве. Као што смо већ спо ме ну ли, 
1974. го ди не је по во дом се дам де сет го ди на по сто ја ња Дру
штва по но во по кре нут лист Огањ. Но вем бра 1994. го ди не 
де ве де се то ги шњи ца је про сла вље на све ча ном ака де ми јом у 
са ли Са ве за син ди ка та. За бе ле же но је да је овом до га ђа ју при-
су ство ва ло 110 го сти ју, ко је је по здра вио та да шњи пред сед ник 
Ве ли ша По по вић го во ром о исто ри ја ту мо дер ног кре ми ра ња. 
Та да је упри ли чен и ре ци тал у ко ме су цен трал но ме сто има ли 
сти хо ви Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.523 Про сла ва на ред не го ди-
шњи це, 2004. го ди не, на ја вље на је и огла сом у днев ном ли сту 
По ли ти ка, у ко ме се чи та о ци оба ве шта ва ју да ће де ле га ци ја 
Удру же ња кре ма ти ста „Огањ“ (што је био про ме ње ни на зив 
Дру штва од 1995. го ди не) „по во дом сто го ди шњи це осни ва ња 
удру же ња, у пе так, 22. 10. 2004. го ди не у 11 ча со ва на Но вом 
гро бљу у Бе о гра ду, по ло жи ти цве ће на ро за ри јум бр. 1 свог 
осни ва ча др Во ји сла ва Ку јун џи ћа“.524 Док то ра Ку јун џи ћа су 
се по вре ме но из гле да се ћа ле и ње го ве ко ле ге ле ка ри, па је у 
Срп ском ле кар ском дру штву, апри ла 1986. го ди не, одр жа на 
ко ме мо ра ци ја.525

Суд би на је хте ла (ма да се мо жда ра ди ло и о ми стич ним 
пра ви ла ма са крал не ге о гра фи је гра да), да се ди ште Дру штва 
„Огањ“ то ком ду гог ни за де це ни ја бу де сме ште но у Ка та ни ће-
вој ули ци на Вра ча ру, тик уз Храм Све тог Са ве. Ово мо жда и 
не би био по себ но за ни мљив по да так да се Дру штво у сво јој 
про па ган ди ни је по зи ва ло и на при мер по смрт не суд би не нај-
ве ћег срп ског све ти те ља. Иако су ње го ве мо шти спа ље не, и то 
упра во ту, на Вра чар ском пла тоу, ње го ва сла ва и зна чај за срп-
ски на род ти ме ни су ни шта из гу би ли. На про тив, спа љи ва ње 

523 Ју би лар ни број Ог ња, 1.
524 По ли ти ка, че твр так 21. 10. 2014, Огла сна стра на.
525 Ар хив Му зе ја на у ке и тех ни ке у Бе о гра ду, 597/Т180.225.
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је за пра во до дат но под ста кло ре ли гиј ску има ги на ци ју, ко ја 
ви ше ни је по чи ва ла на ма те ри јал ним до ка зи ма све то сти, што 
је не тру ле жно те ло сва ка ко би ло, не го на чи стој ве ри у трај но 
по кро ви тељ ство и за ступ ни штво пр вог срп ског про све ти те ља. 

Тек не дав но, 2015. го ди не, због за ко на о ре сти ту ци ји, про-
сто ри је дру штва су пре се ље не у ули цу Си ме Игу ма но ва, ис под 
Ју жног бу ле ва ра. Ово из ме шта ње из сво је вр сног са крал ног 
цен тра гра да мо жда је на сим бо ли чан на чин све до чи ло о то ме 
да су на по чет ку 21. ве ка иде о ло шке им пли ка ци је кре ма ци је 
по ста ле са свим мар ги нал не. 

ле шће и ли сје – два но ва кре ма то ри ју ма

Као што смо спо ме ну ли, већ се дам де се тих го ди на 20. ве ка 
по ја ви ла се ини ци ја ти ва за из град њу но вог кре ма то ри ју ма у 
Бе о гра ду. Из рас по ло жи вих из во ра ни су са свим ја сни раз ло зи 
ко ји су до ве ли до ове ини ци ја ти ве. Да ли је пр во бит на за ми сао 
би ла да у функ ци ји оста ну оба кре ма то ри ју ма – ста ри и но ви, 
да ли се, с об зи ром на убр за ни раз вој и раст гра да по ја ви ла 
по тре ба за из ме шта њем кре ма то ри ју ма са Но вог гро бља, ко је 
се та да већ на ла зи ло у ши рем цен тру, или се про сто ка па ци-
тет ста рог зда ња по чео по ка зи ва ти као не до во љан и тех нич ки 
за ста рео? Би ло ка ко би ло, 1980. го ди не на обо ду Бе о гра да, у 
на се љу ле шће, отво ре но је но во, мо дер но зда ње гро бља, ко је 
је са др жа ло и кре ма то ри јум и са лу за ис пра ћај на кре ма ци је. 
Не ки по да ци го во ре да је кре ма то ри јум пу штен у по гон 1983. 
го ди не, али су се из гле да ис пра ћа ји за кре ма ци ју још не ко вре-
ме вр ши ли са Но вог гро бља. Тек од 1989. го ди не по че ло се са 
ин тен зив ни јим ор га ни зо ва њем ис пра ћа ја из са ле на ле шћу.526 

526 Encyclo pe dia, 88. Пoдаци до би је ни од струч них слу жби ЈКП. Ов де 
же лим да се за хва лим го спо ди ну Алек сан дру Ба ји ћу, ру ко во ди о цу кре ма-
то ри ју ма на гро бљу ле шће.
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Текст обра зло же ња про јек та но вог кре ма то ри ју ма пред-
ста вља за нас по себ ну за ни мљи вост. Ње го ва ре то ри ка се мо-
же чи та ти као од раз вре ме на у ко ме је смрт би ла већ со лид но 
упа ко ва на у пре ци зан би ро крат ски је зич ки код, ко ји, ме ђу тим, 
по ку ша ва да раз ре ши и оне еле мен те ве за не за са хра ну ко ји се 
још увек оти ма ју тех но крат ском при сту пу.

Та ко у де лу опи са про јек та сто ји да „са ма кре ма ци ја по 
ка рак те ру сво је функ ци је зах те ва ду жну по шту ис пра ћа ја, 
са од ли ка ма на сле ђа или без њих. Обје кат је та ко и ре шен са 
стро го одво је ним про сто ри ја ма и при сту пи ма“.527 У прак си, 
ово је зна чи ло на ме ру да се ар хи тек тон ским ре ше њи ма раз-
дво је де ло ви кре ма то ри ју ма пред ви ђе ни за ри ту ал и де ло ви у 
функ ци ји тех нич ких и тех но ло шких про це са кре ма ци је. Би ло 
је, да кле, ја сно да се од ре ђе ни сег мен ти про це ду ре ни ка ко не 
укла па ју у ри ту ал ну струк ту ру по смрт них оби ча ја, те да они 
при па да ју сво је вр сном про сто р но-вре мен ском ва ку у му, ко ји 
је тре ба ло по себ но де фи ни са ти. Из ван ри ту а ла, мр тво те ло је 
по ста ја ло са мо пред мет ко ји тре ба пре о бли ко ва ти или не при-
мет но вра ти ти у це ре мо ни ју ко ја је за по че та без ње га. Због 
то га је пред ви ђе но да се до во же ње и ис то вар сан ду ка вр ше у 
по кри ве ном тех нич ком про ла зу, ода кле се да ље пре но се би ло 
у хлад ња чу, би ло у оде ље ње са пе ћи ма (ово у слу ча ју ка да је 
ис пра ћај оба вљен на не ком дру гом гро бљу).528 На кон за вр-
ше ног ис пра ћа ја, сан ду ци се по мо ћу ко ли ца-но си ла до во зе у 
про сто ри ју са пе ћи ма. „Пред ви ђе не пе ћи – сто ји да ље у опи-
су – обез бе ђу ју по сту па ње са пи је те том и оби чај ним нор ма ма. 
Вра та пе ћи се отва ра ју ауто мат ски са елек тро мо то ром и у њих 
се уба цу ју сан ду ци. Ску пља ње оста та ка вр ши се у јед ну по су ду 
на кра ју пе ћи, по мо ћу гра би ли це – руч но. Оста ци се пре но се 
до кре му ла то ра, где се ме љу и ста вља ју у ур не.“529 Ови де ло ви 

527 IAB 27, 85/4/74.
528 Исто.
529 Исто.
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кре ма то ри ју ма оста ли су са свим из ван мо гу ћих ру та кре та ња 
ожа ло шће них. Уко ли ко је ис пра ћај вр шен из са ле на гро бљу 
ле шће, они су се са по кој ни ком, тј. са ков че гом сре та ли и ра-
ста ја ли у „са ли об ре да“, ка ко је на зи ва про јек тант. По про јек ту, 
на са лу је на сло њен атри јум, ко ји „има ва жан пси хо ло шки ка-
рак тер. Спољ ном ар хи тек ту ром ни је се те жи ло на гла ша ва њу 
са крал ног ка рак те ра у укуп ном во лу ме ну, не го са мо у де та љи-
ма. ло ка ци ја веч не ва тре, се ни це и клу па да ће се у де таљ ном 
ур ба ни стич ком ре ше њу“530 Са ла је би ла про јек то ва на за око 
150 љу ди, а би ло је пред ви ђе но да се, за рад што оп ти мал ни јег 
ко ри шће ња про сто ра, у њу не уно се вен ци и цве ће. Ова ква 
за ми сао је ве ро ват но би ла у ве зи са чи ње ни цом да у тре нут ку 
ка да је но ви кре ма то ри јум про јек то ван, све ште ни ци још увек 
ни су оба вља ли опе ло у са ли за ис пра ћај на кре ма ци је, не го у 
стан дар ним ка пе ла ма. Због то га су и цве ће и вен ци оста ја ли у 
ка пе ли из ко је је сан дук пре но шен у са лу за ис пра ћа је. 

Про грам са идеј ним ре ше њем кре ма то ри ју ма из ра ди ло 
је 1975. го ди не пред у зе ће Енер го про јект, ООУР за енер ге ти ку 
и ин ду стри ју. Уну тар фа сци кле са до ку мен та ци јом у ве зи са 
кре ма то ри ју мом на ла зи се и фа сци кла са де ло вод ним пе ча том 
град ског се кре та ри ја та за ко му нал не по сло ве од 28. но вем-
бра 1979. го ди не о из град њи „фа бри ке за спа љи ва ње сме ћа и 
кре ма то ри ју ма у Бе о гра ду.“531 Из пра те ћих до ку ме на та мо же 
се за кљу чи ти да је град скло пио уго вор са Енер го про јек том о 
из град њи два по стро је ња – јед ног за сме ће и јед ног за мр тве, 
ма да се из не ких де та ља мо же за кљу чи ти и да је сам кре ма то-
ри јум укљу чи вао пе ћи за спа љи ва ње сме ћа као што су ста ри 
сан ду ци, вен ци и „дру ги ви ше не у по тре бљив ма те ри јал“.532 
Иако то си гур но ни је би ла на ме ра ни на ру чи о ца про јек та ни 
про јек тан та, ови до ку мен ти на сим бо ли чан на чин од сли ка ва-

530 Исто.
531 Исто.
532 Исто.
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ју ста тус мр твог те ла у мо дер ном дру штву, по твр ђу ју ћи ре чи 
јед ног од ан ке ти ра них при ста ли ца кре ма ци је, ко је су 1974. 
го ди не об ја вље не у но ви на ма Огањ у ру бри ци За што смо се 
опре де ли ли за кре ма ци ју. Ан ке ти ра ни, ина че ле кар, де фи ни сао 
је те ско бу ко ју мо дер ни чо век осе ћа у до ди ру са смр ћу: „По-
сма тра ју ћи по греб ни чин, при су ству ју ћи са хра на ма, уве рио 
сам се да сва ка по ро ди ца же ли да се умр ли што пре из не се из 
ку ће и ма кар и ве ли ка жа лост и гу би так би ли, не ла год ност и 
страх и не ко нео пи си во ста ње вла да ју у до му, чак и на гро бу и 
у цр кви, све док се по кој ник не спу сти у гроб или кре ми ра“.533

У овом све тлу по сма тра но, за чу ђу ју ћа је чи ње ни ца да се, 
за раз ли ку од прак се у не ким дру гим зе мља ма, у Бе о гра ду не 
вр ши кре ма ци ја ме ди цин ског и ана том ског от па да. Он се за-
ко па ва у по себ на гроб на ме ста.534 С дру ге стра не, 2004. го ди не, 
на ле шћу је уста но вљен тзв. Беј би врт – ме сто за са хра њи ва ње 
спе пе ље них по смрт них оста та ка мр тво ро ђе не де це. До та да 
су мр тво ро ђе на де ца кре ми ра на груп но, по сед мо ро у јед ном 
сан ду ку, док је Врт за ми шљен као ме мо ри јал на це ли на. Пе-
пео се ра си па у за јед нич ку ка се ту ис под ба ште за са ђе не на 
не кој вр сти кру жног зе мља ног на си па огра ђе ног бе тон ским 
зи дом. У ба шти по сто ји од ре ђен број ма лих мер мер них пло-
ча, од ко јих не ке са др же са мо угра ви ра но име, не ке и го ди ну 
ро ђе ња/смр ти, не ке сти хо ве и ре чи ту ге. Ипак, у од но су на 
број кре ми ра них, спо мен-обе леж ја је сра змер но ма ло. Ро ди-
те љи ко ји су ово ме сто при хва ти ли као ме сто се ћа ња, у тра-
ви вр та, из ме ђу пло ча и цве ћа, оста вља ју раз ли чи те играч ке, 
фи гу ри це, лут ке, ауто мо би ле. Ре зул та ти јед ног бри тан ског 
ис тра жи ва ња су ге ри шу раз ло ге огра ни че нег ути ца ја ова квог 
ме ста у кре и ра њу се ћа ња. Они ука зу ју на то да су родитeљи 
мртворођенe а за тим и кре ми ра не де це ве о ма не срећ ни због 

533 Од лу чио естет ски мо ме нат. Огањ 1975, 7.
534 Из не то на осно ву тврд њи управ ни ка кре ма то ри ју ма на гро бљу 

ле шће.
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то га што на кон кре ма ци је пре о ста не ја ко ма ло оно га што би 
се са хра ни ло или ра су ло.535 Ово по твр ђу је чи ње ни цу да фор-
ма по смрт них оста та ка мо же би ти ве о ма ва жна у об ли ко ва њу 
се ћа ња на по кој ни ка.

Да ли је у на шој зе мљи мо гу ће са хра ни ти мр тво ро ђе но де-
те и да ли по сто је ова кви зах те ви, да ли и ко ли ко че сто ожа ло-
шће ни ро ди те љи по се ћу ју врт и да ли уоп ште же ле да се се ћа ју 
не ми лог до га ђа ја...? – пи та ња су ко ји ма би тре ба ло по све ти ти 
по себ но ис тра жи ва ње на лик на слич на и ве о ма раз ви је на ис-
тра жи ва ња ко ја у дру гим ака дем ским сре ди на ма, по гла ви то 
у Бри та ни ји и у САД, спро во де пси хо ло зи.

Го ди не 2004. Ср би ја је до би ла још је дан кре ма то ри јум, на 
гро бљу ли сје у Но вом Са ду. По ди за ње овог кре ма то ри ју ма 
ни је би ло пред мет пре ве ли ке јав не по ле ми ке. Цр ква се су прот-
ста вља ла овом про јек ту, а епи скоп бач ки Ири неј је за бра нио 
сво јим све ште ни ци ма да др же опе ло над они ма ко ји ће би ти 
кре ми ра ни. Ипак, кре ма то ри јум је на кра ју отво рен, а јав ност 
је у пот пу но сти утих ну ла.536 Ни је нам по зна то ко ли ко бач ки 
све ште ни ци по шту ју за бра ну уче шћа у об ре ду ис пра ћа ја на 
кре ма ци ју, али тре ба спо ме ну ти да је 2013. го ди не вла ди ка 
Пор фи ри је, та да епи скоп је гар ски (по хи је рар хи ји под ре ђен 
бач ком епи ско пу), слу жио опе ло на по гре бу Алек сан дра Ти-
ја ни ћа, бе о град ског но ви на ра и пу бли ци сте. Опе ло је слу же-
но у са ли за ис пра ћај на кре ма ци ју на Но вом гро бљу, ис пред 
ко је је би ло ра ши ре но ве ли ко би о скоп ско плат но ка ко би сви 
при сут ни мо гли да пра те де ша ва ња у са ли. На кон ис пра ћа ја, 
Алек сан дар Ти ја нић је кре ми ран. 

Би ло ка ко би ло, по след ње де це ни је два де се тог ве ка, а по-
себ но де ве де се те го ди не, до не ле су но ве мо мен те у раз во ју кре-
ма ци о ни стич ке прак се. Кре ма ци ја је из гу би ла сво ја иде о ло шка 

535 Da vi es, Cre ma tion, 11.
536 По сло бод ној про це ни управ ни ка кре ма то ри ју ма на гро бљу ле шће, 

у но во сад ском кре ма то ри ју му се го ди шње оба ви око 300 кре ам ци ја.
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обе леж ја и по ста ла је ствар сло бод ног из бо ра по је дин ца, на 
ко ји су, до ду ше, мо гла ути ца ти и ње го ва (а)(ан ти)ре ли гиј ска 
схва та ња, иде о ло шко опре де ље ње, али и кул тур ни ми ље из 
ко га је по ти цао. Основ на ка рак те ри сти ка но вих тен ден ци ја 
би ло је не ста ја ње чвр стих пра ви ла ко ја би по ве зи ва ла из бор 
по смрт не суд би не са со ци јал ним ста ту сом, ре ли гиј ским уве-
ре њи ма, про фе си о нал ним про фи лом и ста ро шћу по кој ни ка. 
У ра ни јем пе ри о ду кре ми ра не су ис кљу чи во ста ри је осо бе, 
за тим де кла ри са ни ате и сти, љу ди без по ро дич не гроб ни це, 
љу ди сред њег и ви шег ста ле жа, као и они чи ја је по ро ди ца же-
ле ла да их по сва ку це ну сме сти на пре сти жно Но во гро бље. 
У но ви је вре ме, кре ми ра ју се и де ца, и бо га ти и си ро ма шни, и 
вер ни ци и не вер ни ци, и они ко ји има ју по ро дич ну гроб ни цу 
и они ко ји је не ма ју. Осим то га, це на кре ма ци је и це на кла сич-
не са хра не су го то во исто вет не, та ко да ово ни је фак тор ко ји 
бит ни је ути че на из бор. 

Ипак, у на шем дру штву тра ди ци о нал на са хра на и да ље 
оста је до ми нат ни обра зац по на ша ња ве за ног за смрт. Иако у 
по ра сту, кре ма ци ја се ја вља тек као ал тер на тив ни на чин по сту-
па ња са мр тви ма. Мо же се чак по ста ви ти пи та ње у ко јој ме ри 
је она ал тер на тив на, а у ко јој за пра во пре сли ка ва мо де ле по-
на ша ња ка рак те ри стич не за кла сич ни укоп. За кључ ци јед ног 
ис тра жи ва ња Пи те ра Џа па о то ме да из ме ђу кре ма ци је и са-
хра не за пра во не ма ве ли ке раз ли ке, јер се ожа ло шће ни од но се 
пре ма ур ни го то во исто вет но као и пре ма сан ду ку, по зи ва ју и 
дру ге про у ча ва о це на опрез при за кљу чи ва њу.537 Но, ри ту ал но 
по на ша ње, мо ти ви за из бор кре ма ци је или са хра не, на чин ко-
ме мо ра ци је кре ми ра них или са хра ње них... те ме су ко ји ма ће мо 
се вра ти ти у на ред ном и ујед но по след њем по гла вљу књи ге. 

537 P. Jupp, In ver ness.
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Дру где у евро пи – ко му ни зам, цр ква, ре ли ги ја, 
на ци ја

Као што смо по ка за ли у прет ход ном из ла га њу, у Ср би ји 
су са вре ме на кре ма ци о ни стич ка иде ја и прак са би ле по ве за не, 
из ме ђу оста лог, и са ко му ни стич ким и ате и стич ким опре де ље-
њи ма и по гле ди ма на свет. На кон со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, 
ан ти кле ри кал ни и по зи ти ви стич ки окви ри кре ма ци је из пр ве 
по ло ви не 20. ве ка до би ли су ан ти дог мат ску и ан ти ре ли гиј ску 
са др жи ну. Ме ђу тим, пи та ње је да ли је у свим сре ди на ма би ло 
исто? Да ли су раз вој кре ма ци је у свим ко му ни стич ким зе мља-
ма ка рак те ри са ле исте осо би не и ди на ми ка? Ако на пра ви мо 
ко рак у нај бли же су сед ство Ср би је – у Хр ват ску и Сло ве ни ју, до 
1990-тих кон сти ту тив не ре пу бли ке за јед нич ке др жа ве, ви де ће-
мо да је од го вор на ова пи та ња не га ти ван. Иако у њи ма жи ви 
ве ћин ски ка то лич ко ста нов ни штво, обе ре пу бли ке су до би ле 
кре ма то ри ју ме знат но ка сни је не го Ср би ја. Упр кос чи ње ни ци 
да је ка то лич ка цр ква „по пу сти ла“ у од но су на кре ма ци ју 1963. 
го ди не, у Љу бља ни је кре ма то ри јум отво рен 1978, а у За гре бу 
тек 1985. го ди не. Ка ко об ја сни ти то што је у Ср би ји, у ко јој је 
по сто јао и још увек по сто ји сна жан от пор Цр кве, кре ма то ри-
јум отво рен 14 го ди на пре сло ве нач ког и чак 21 го ди ну пре 
хр ват ског? Да ли је узрок то ме ду жа и агил ни ја тра ди ци ја про-
па ган де кре ма ци је у Ср би ји, у од но су на дру ге две ре пу бли ке? 
Део од го во ра мо гао би да ле жи и у чи ње ни ци да је сло ве нач ким 
кре ма ци о ни сти ма при ру ци био кре ма то ри јум у Аустри ји, што, 
ме ђу тим, не об ја шња ва хр ват ски слу чај. 

Ре зул та ти раз ли чи тих про у ча ва ња про це са ате и за ци-
је и се ку ла ри за ци је, као и дру штве не уло ге цр кве у жи во ту 
ста нов ни штва раз ли чи тих ју го сло вен ских ре пу бли ка, мо-
жда ну де пот пу ни ји од го вор на ово пи та ње. На и ме, по зна то 
је да је при хва та ње те ко ви на со ци ја ли зма и ју го сло вен ства 
под ра зу ме ва ло, из ме ђу оста лог, и од ри ца ње од спе ци фич них 
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на ци о нал них и ре ли гиј ских тра ди ци ја. Овај про цес је из гле да 
био ин тен зив ни ји у Ср би ји не го у Хр ват ској, о че му све до чи 
по да так да је 1985. го ди не у Ср би ји би ло све га 18% ре ли ги о зног 
ста нов ни штва, док је у Хр ват ској овај про це нат из но сио 55%.538 
Иако је, као што смо ре кли, Ка то лич ка цр ква одо бри ла сво јим 
све ште ни ци ма да вр ше опе ло над по кој ни ци ма ко ји ће би ти 
кре ми ра ни, она је ипак и да ље су ге ри са ла кла си чан укоп као 
иде ал ни мо дел хри шћан ског по гре ба. По ред то га, за раз ли ку 
од пра во слав не цр кве, ка то лич ку је од у век ка рак те ри са ла раз-
ви је на со ци јал на док три на, те ње на дру штве на уло га ни је би ла 
до ве де на у пи та ње ни то ком вла да ви не ко му ни зма.539

Ипак, на осно ву по да та ка, до ду ше не са свим пре ци зних, 
до би је них од ко му нал не слу жбе Град ска гро бља За греб, то ком 
по след њих шест го ди на (2009–2015), у за гре бач ком кре ма то ри-
ју му се го ди шње спа љу је из ме ђу 20% и 25% умр лих. За ра ни је 
пе ри о де ни смо ус пе ли да до би је мо ин фор ма ци ју.540 

Што се Сло ве ни је ти че, она је 1980. го ди не има ла 6,38% 
кре ми ра них,541 1985. 14,95%, а про це нат је ра стао са при бли-
жа ва њем рас па да Ју го сла ви је.542 То ком де ве де се тих го ди на 
про це нат кре ми ра них је био већ ре ла тив но ви сок и кре тао се 
око 35%, али је пра ви бум Сло ве ни ја до жи ве ла тек то ком пр ве 

538 Зо ри ца Ку бу рић, Пра во слав на ре ли ги о зност у Ср би ји у 20. ве ку. 
Две хи ља де го ди на хри шћан ства на Бал ка ну. Ју нир, VII, Ниш, 2001, 101.

539 С. Ми ла ди но вић, Вла да ју ће ели те и то ле ран ци ја вер ског де ло ва ња у 
кон тек сту рас па да Ју го сла ви је. У: Ре ли ги ја и раз вој, ЈУ НИР II, Ниш, 1995: 148 

540 Љу ба зно шћу го спо ђе Са ње Маг зан, до би ла сам рад не та бе ле у ко-
ји ма су ре ги стро ва ни сви по сло ви у ве зи са пре ми ну ли ма на за гре бач ким 
гро бљи ма. У та бе ла ма ни су екс пли цит но на ве де ни про цен ти кре ми ра них, 
а мно штво ин фор ма ци ја је ме ни, као ла и ку, оте жа ло пре ци зно са би ра ње 
и кла си фи ка ци ју по да та ка.

541 Ов де ва жи иста опа ска као и у слу ча ју Ср би је. Са свим је мо гу ће да 
се про це нат од но си са мо на гра до ве ко ји има ју кре ма то ри ју ме, а у Сло ве ни ји 
су то Љу бља на и Ма ри бор. У том слу ча ју би уку пан про це нат кре ми ра них 
у од но су на са хра ње не у чи та вој ре пу бли ци био знат но ни жи! 

542 Encyclo pe dia, 452.
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де це ни је 21. ве ка, ка да се овај из нос пе ње на 74,93% 2009. го ди-
не, да би 2014. го ди не би ло за бе ле же но 82,98% кре ми ра них.543 
По раст ин те ре со ва ња за кре ам ци ју у Сло ве ни ји на кон рас па да 
за јед нич ке др жа ве имао је са вим по сред ну ве зу са овим до га-
ђа јем. На и ме, про цес се ку ла ри за ци је кроз ко ји су бр же или 
спо ри је про ла зи ла сва европ ска дру штва то ком дру ге по ло ви не 
20. ве ка, био је ов де до не кле оме тен им пе ра ти ви ма ате и за ци је. 
Ис по ста ви ло се, ме ђу тим, да су они има ли су про тан ефе кат од 
же ље ног: у оним сре ди на ма у ко ји ма је цр ква ус пе ла да за др жи 
со ли дан дру штве ни углед, ко му ни стич ка иде о ло ги ја је сво јим 
ате и стич ким пред зна ци ма до ве ла до кон зер ви ра ња тра ди-
ци о нал них ре ли гиј ских прак си. На кон сло ма ко му ни зма, у 
овим кра је ви ма је на ста вљен про цес се ку ла ри за ци је, ко ји се 
у Сло ве ни ји, ко ја се да нас из ја шња ва као из ра зи то се ку лар на 
др жа ва544, ма ни фе сто вао, из ме ђу оста лог, и у на глом ома со-
вље њу кре ма ци о ни стич ке прак се. 

Пра во сла вље се, ка ко пи шу Ђор ђе вић и Бла го је вић, по ка-
за ло као „нај ма ње от пор но на ра за ра ју ће де ло ва ње све тов них 
ин сти ту ци ја и од ре ђе них ви до ва со ци ја ли стич ке мо дер ни за-
ци је [...]. Иако су по пут пра во сла вља и дру ге ре ли ги је и кон-
фе си је на тлу Ју го сла ви је би ле под ути ца јем отво ре ног иг но-
ри са ња од стра не зва нич не, ате и стич ке кул ту ре, ате и зи ра ње 
ста нов ни штва [првенствено у Хр ват ској и Словенији] ни је 
би ло то ли ко ма сов но“.545 Ово об ја шње ње упот пу ња ва наш од-
го вор на пи та ње раз ли чи тих раз во ја кре ма ци о ни стич ке прак-

543 Encyclo pe dia, 455, 456; In ter na ti o nal Cre ma tion Sta ti stics 2010. Na: 
http://www.effs.eu/cms/fi le ad min/mem bers_only/do cu ments/In ter na ti o nal_cre-
ma tion_sta ti stics_2010__so ur ce_Pha ros_-_7_pa ges_.pdf По се ће но 20. ма ја 
2016. In ter na ti o nal Cre ma tion Sta ti stics. На: http://www.effs.eu/cms/fi le ad min/
mem bers_only/do cu ments/news_ar tic les/Cre ma tion_sta ti stics_2014.pdf По се-
ће но 17. ју ла 2016.

544 Wi ki pe dia: Slo ve nia: https://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Slo ve nia.
545 D. Đor đe vić, M. Bla go je vić, Re li gi o znost sta nov ni štva Ju go sla vi je. Te me 

1999, vol.23, br.1–2, 81–94, 84.
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се у раз ли чи тим де ло ви ма јед не мул ти на ци о нал не др жа ве. 
Ме ђу тим, ка ко он да об ја сни ти слу чај Цр не Го ре, ју го сло вен ске 
ре пу бли ке ко ја је би ла тра ди ци о нал но пра во слав на, у ко јој су 
ис тра жи ва ња за бе ле жи ла „на пре до ва ње про це са ате и за ци је, 
ма сов но одва ја ње од цр кве и за по ста вља ње ре ли гиј ских об-
ре да“546, а у ко јој ни на кон из ла ска из за јед ни це са Ср би јом, па 
до да нас, ни је отво рен кре ма то ри јум? Ка ко об ја сни ти слу чај 
Бо сне и Хер це го ви не, ко ја та ко ђе не ма кре ма то ри јум? Бу ду-
ћи да је од у век би ла из ра зи то ет нич ки хе те ро ге на сре ди на, 
БиХ је про шла кроз по себ но ин тен зив не про це се иде о ло шке 
ин док тир на ци је ју го сло вен ством и иде ја ма со ци ја ли стич ког 
дру штва.547 Не по сто ја ње кре ма то ри ју ма у овим бив шим ју го-
сло вен ским ре пу бли ка ма мо жда се мо же об ја сни ти ја ким ути-
ца јем на род них тра ди ци ја – у БиХ оних по ве за них са исла мом, 
а у Цр ној Го ри са ути ца јем еп ског фол клор ног на сле ђа у ко ме 
је по смрт ни ри ту ал имао сна жну и не за мен љи ву дру штве ну 
функ ци ју.

Ди на ми ка раз во ја и при хва та ња кре ма ци о ни стич ке прак-
се, очи глед но је, мо ра се са гле да ва ти у ши ро ком кул ту ро ло-
шком кон тек сту. По ли тич ка иде о ло ги ја, као што смо ви де ли, 
мо же али и не мо ра би ти кључ ни фак тор у од но ше њу пре ма 
кре ма ци ји. Ово по твр ђу ју и при ме ри дру гих европ ских зе ма ља 
ко је су све до 1989. го ди не при па да ле Ис точ ном бло ку. При мер 
Ру си је сли чан је при ме ру Ср би је. Без об зи ра на исто риј ски 
зна чај пра во слав не цр кве, то ком вла да ви не ко му ни зма, ко ја је, 
до ду ше, у Ру си ји от по че ла већ са Бољ ше вич ком ре во лу ци јом, 
до шло је до про па ги ра ња и ши ре ња кре ма ци о ни стич ке прак се. 
Пр ви кре ма то ри јум је отво рен у ле њин гра ду 1919. го ди не, али 
је он због сла бог од зи ва ста нов ни штва бр зо за тво рен. Дру ги 
кре ма то ри јум је про ра дио 1927. го ди не у Мо скви, у бли зи ни 

546 Исто, 86, 88.
547 S. Mi la di no vić, Et nič ki od no si i iden ti te ti. Fa kul tet or ga ni za ci o nih na-

u ka, Be o grad 2009, 14.
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на пу ште ног пра во слав ног ма на сти ра, али је и он на кон три ме-
се ца пре стао са ра дом због тех нич ких про бле ма.548 До ма сов ни-
јег при хва та ња кре ма ци о ни стич ке прак се до шло је тек на кон 
Дру гог свет ског ра та, а овај про цес ни је за у ста вљен ни на кон 
па да ко му ни зма, те је Ру си ја 2009. го ди не има ла ре ла тив но 
ви сок про це нат кре ми ра них – 46,29%.549 Го ди ну да на ка сни је, 
ме ђу на род не кре ма ци о ни стич ке ста ти сти ке по ка зу ју пад овог 
бро ја – на 37,23%, а о то ме да ли је тен ден ци ја па да на ста вље на 
на жа лост не по се ду је мо по дат ке. Ово би би ло за ни мљи во утвр-
ди ти и опет про ту ма чи ти у кон тек сту са вре ме них по ли тич ких 
стру ја ња уну тар ове нај ве ће европ ске др жа ве. Да ли се и ка ко 
(са вре ме не) иден ти тет ске по ли ти ке од сли ка ва ју на по смрт ним 
прак са ма? На су прот Ру си ји, има мо Ру му ни ју и Пољ ску, бив ше 
ко му ни стич ке др жа ве – јед ну тра ди ци о нал но пра во слав ну и 
дру гу тра ди ци о нал но ка то лич ку, са ве о ма ни ским сто па ма 
кре ма ци је.550 Као што смо спо ме ну ли још у пр вом по гла вљу 
књи ге, у Пољ ској је про ти вље ње кре ма ци ји би ло по ве за но са 
про ти вље њем оку па ци ји, а ка то лич ки по греб у том пе ри о ду 
по ста је сим бол по ља штва. Због то га је пр ви кре ма то ри јум ов-
де са гра ђен тек 1993. го ди не, а про це нат кре ми ра них је 2010. 
го ди не из но сио 9%.551 По ред то га, Пољ ску ка рак те ри ше и ре-
ги о нал на не у јед на че ност по пи та њу при хва та ња кре ма ци је. Е. 
Ја вор ски пи ше да се она мо же ту ма чи ти на два на чи на – ја чим 
ути ца јем про те стан ти зма у од но су на ка то ли чан ство на за па ду 

548 Encyclo pe dia, 369.
549 http://www.effs.eu/cms/fi le ad min/mem bers_only/do cu ments/In ter na-

ti o nal_cre ma tion_sta ti stics_2010__so ur ce_Pha ros_-_7_pa ges_.pdf По се ће но 
20. ма ја 2016. In ter na ti o nal Cre ma tion Sta ti stics. На: http://www.effs.eu/cms/
fi le ad min/mem bers_only/do cu ments/news_ar tic les/Cre ma tion_sta ti stics_2014.
pdf По се ће но 17. ју ла 2016.

550 Tony Wal ter, Why diff e rent co un tri es ma na ge de ath diff e rently: a com-
pa ra ti ve analyses of mo dern ur ban so ci e ti es. The Bri tish Jo ur nal of So ci o logy 2012, 
Vol.63, Is sue 1, 123–145,131; Ja wor ski, n.d.

551 Ме ђу на род не ста ти сти ке за 2010 на на ве де ном сај ту.
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зе мље, као и се ћа њем на на ци стич ке кам по ве у Аушви цу, ко ји 
су би ли ло ци ра ни у ју жној Пољ ској.552 У Ру му ни ји је ре жим 
пред сед ни ка Ча у ше скуа под ра зу ме вао ја сну про на ци о нал ну и 
ан ти со вјет ску по ли ти ку,553 што је, на из ве стан на чин, по го до ва-
ло очу ва њу ауто ри те та цр кве у не ким сег мен ти ма жи во та ста-
нов ни штва. Смрт и по греб ни ри ту ал сва ка ко су би ли је дан од 
тих сег ме на та, те је про це нат кре ми ра них у Ру му ни ји и дан-да-
нас ве о ма ни зак. Го ди не 2014. он је из но сио све га 0.32%. Ни ске 
про цен те кре ми ра них има и Бу гар ска – 5,7%, за бе ле же но 2007. 
го ди не.554 На су прот овим др жа ва ма са ни ским вред но сти ма 
кре ма ци је сто ји још јед на бив ша ко му ни стич ка зе мља – Че-
шка Ре пу бли ка, са сто па ма кре ма ци је ко је су ме ђу нај ви ши ма 
у Евро пи. Од тра ди ци о нал но ка то лич ке зе мље, у ко јој ду го 
вре ме на ни је по сто ја ла ре ал на, ни дру штве на ни прак тич на, 
по тре ба за кре ма то ри ју мом, Че шка је по ста ла сре ди на у ко јој 
се да нас кре ми ра ви ше од 80% мр твих.555 То ком 60-тих и 70-
тих го ди на 20. ве ка, ов де се по чи ње са ин тен зив ном из град њом 
кре ма то ри ју ма из ван гра да, са кри ве них од очи ју јав но сти, 
че сто и без це ре мо ни јал них са ла. Да нас се ти кре ма то ри ју ми 
сма тра ју нај е фи ка сни ји ма у Евро пи. Чи тав овај про цес је био 
у ди рект ној ве зи са чи ње ни цом да је у Че шкој и на пу шта ње 
цр кве би ло нај ма сов ни је у Евро пи. Пли ша на ре во лу ци ја по-
чет ком 1990. на крат ко је ре ак ту е ли зо ва ла ин те ре со ва ње за цр-
кву и ре ли ги ју, да би се бр зо на кон то га ста нов ни штво Че шке 
вра ти ло сна жном на сле ђу ан ти кле ри ка ли зма, али и ра сту ћем 
ин те ре со ва њу за не цр кве ну ду хов ност.556

Ко му ни стич ки ре жи ми у Ру си ји, Че шкој, Ру му ни ји, Ис-
точ ној Не мач кој ра ди ли су на ус по ста вља њу мо де ла се ку лар ног 

552 Ja wor ski, 39.
553 Wal ter, Why diff e rent co un tri es, 131; 
554 Ста ти сти ке 2010.
555 Ста ти сти ке 2010, 2014; Ne špor, 279.
556 Исто, 286.
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по гре ба, с ти ме да он ни је у свим овим сре ди на ма ну жно под-
ра зу ме вао кре ма ци ју. Би ло је бит но рас крин ка ти тра ди ци о-
нал на ве ро ва ња у за гроб ни жи вот, па је у ту свр ху у Ру си ји 
из дат Ате и стич ки во дич – вр ста но вог ду хов ног упут ства за 
по на ша ње у раз ли чи тим жи вот ним си ту а ци ја ма. Ру мун ска 
вер зи ја во ди ча, под на зи вом Ca la u se Ate i stu li штам па на је 1962. 
го ди не, са мо го ди ну да на на кон ру ске,557 а при руч ник су има ли 
и ко му ни сти у Ис точ ној Не мач кој.558 Та мо је го вор био цен-
трал ни део по греб не це ре мо ни је, а би ло је про пи са но да га 
мо ра одр жа ти члан со ци ја ли стич ке пар ти је.559 Оно ли ко ко ли ко 
се кре ма ци ја сма тра ла ате и стич ком оп ци јом, то ли ко је би ло и 
оче ки ва но да иде о ло шки пр во све ште ни ци сво јим при ме ром 
по ве ду и дру ге у ог ње ну веч ност. Ру мун ски ко му ни сти су чак 
же ле ли да Ће ну ша кре ма то ри јум пре тво ре у сво је ме мо ри јал но 
ме сто. Због то га је, у знак се ћа ња на зна чај ног ре во лу ци о на ра 
и во ђу рад нич ког по кре та, ко ји је по смр ти кре ми ран, у Ће-
ну ши уста но вљен Бе ла Бре нер-ку так и у ње га је сме ште но око 
100 ур ни. Овај ку так је по стао вр ста на ци о нал ног пан те о на са 
ур на ма на ко ји ма су би ла обе леж ја као што су срп и че кић или 
ци та ти не ког иде о ло шког тек ста.560 Ме ђу тим, ка ко пи ше М. 
Ро тар, ко му ни сти на нај ви шим др жав ним по ло жа ји ма рет ко 
су кре ми ра ни, што по твр ђу је на ше ра ни је за па жа ње о нео п-
ход но сти по сто ја ња мр твог те ла ра ди ор га ни зо ва ња по греб-
ног спек та кла, ко ји тре ба да по твр ди кон ти ну и тет иде о ло ги је. 
Уоста лом, као што је и по зна то, те ла ве ли ких ко му ни стич ких 
во ђа – Јо си фа Ви са ри о но ви ча Ста љи на, че шког пред сед ни ка 
Кле ме та Го твал да и бу гар ског ли де ра Ге ор ги Ди ми тро ва – 

557 Ro tar, 291.
558 Chri sti ne Schlot, A Last Gre e ting to the De ce a sed – Se cu lar Fu ne ral 

Ser vi ce in Le ip zig, East Ger many. An na les Uni ver si ta tis Apu len sis Hi sto ri ca, 
2010, p. 463–468, 465.

559 Исто, 466.
560 Ro tar, 314.
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нај пре су му ми фи ци ра на и из ло же на у ма у зо ле ји ма, да би, са 
сме ном по ли тич ких вла сти би ла, го то во као по ка зни, кре ми-
ра на.561 До ду ше, Го твал до во те ло је из гле да кре ми ра но јер је 
по че ло да се рас па да због ло ше ура ђе не му ми фи ка ци је, али је 
од лу ка о кре ма ци ји укло пље на и у кри ти ку кул та лич но сти 
чи ји су но си о ци би ли Го твал до ви на след ни ци.562

И дру где у Евро пи кре ма ци о ни стич ки трен до ви су би ли у 
ве зи са исто риј ским, ре ли гиј ским, дру штве ним и кул тур ним 
фак то ри ма, као и са сте пе ном се ку ла ри зо ва но сти др жа ве и/
или дру штве них ин сти ту ци ја. У Бри та ни ји и у Швед ској, кре-
ма ци ја пред ста вља до ми нан тан на чин по сту па ња са по смрт-
ним оста ци ма. И у јед ној и у дру гој др жа ви до ома со вље ња 
кре ма ци о ни стич ке прак се до шло је тек то ком дру ге по ло ви не 
20. ве ка. Бри та ни ја је 1939. го ди не има ла 3,8% кре ми ра них, 
1967. је број кре ма ци ја пр ви пут пре ва зи шао број са хра на, а 
1991. је за бе ле же но 70% кре ма ци ја од укуп ног бро ја умр лих.563 
Го ди не 2014. ме ђу на род не ста ти сти ке бе ле же 74,77% кре ми-
ра них у Ује ди ње ном Кра љев ству.564 У Шкот ској је при хва та-
ње кре ма ци је ишло спо ри је, што се мо же об ја сни ти ду жим 
оп стан ком ло кал них тра ди ци ја. Џе фри Го рер је 1963. го ди не 
за бе ле жио да се две тре ћи не пре зви те ри јан ских ис пра ћа ја у 
Шкот ској од и гра ва у ку ћи, пре са ме са хра не.565 Ме ђу тим, вре-
ме ном је и по греб по стао део про це са хо мо ге ни за ци је ста нов-
ни штва Ује ди ње ног Кра љев ства, па је у Шкот ској 2008. го ди не 
за бе ле же но 63,8% кре ми ра них. 

Кроз Швед ску је 1930-тих го ди на про шао та лас из град ње 
кре ма то ри ју ма, али се и ов де ду го кре ми рао сра змер но ма ли 

561 Euro pe Com mu nist Ba stion Fi nally Crum bles: http://news.bbc.co.uk/2/
hi/euro pe/431854.stm При сту пље но 2. ав гу ста 2016.

562 Ro tar, 330.
563 P. Jupp, Cre ma tion or bu rial, 169.
564 Ста ти сти ке 2014.
565 P. Jupp, In ver ness, 275, 276.
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број мр твих. Го ди не 1936. би ло је 4.53% кре ми ра них, а већ 1946. 
11,85%. Да нас се у Швед ској кре ми ра око 80% умр лих,566што се 
мо же по сма тра ти као по сле ди ца из ра зи тих се ку ла ри за ци о них 
тен ден ци ја. По ре чи ма мо јих та мо шњих ин фор мант ки ња,567 у 
Швед ској је то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка до шло до дра стич-
ног сма ње ња бро ја при пад ни ка цр кве. Око 60% ста нов ни штва 
се из ја шња ва као ре ли ги о зно, али све га 10% уче ству је у жи-
во ту цр кве. При пад ни ком цр кве се сма тра онај ко ји, из ме ђу 
оста лог, пла ћа го ди шње цр кве не так се, што му, по ред дру гих 
бе не фи ци ја, обез бе ђу је пра во на ре ли гиј ску слу жбу при ли ком 
са хра не, као и пра во на гроб но ме сто. Ме ђу тим, овај си стем 
ни је до кра ја уре ђен, јер је код не ких гро ба ља не ја сно ко ме 
при па да ју – оп шти ни или цр кви. По себ ну за ни мљи вост швед-
ског слу ча ја пред ста вља чи ње ни ца да је кре ма ци ја ску пља од 
кла сич ног уко па. Осим то га, то ком по след њих го ди на по сто ји 
сна жна по ле ми ка око за га ђе ња при род не сре ди не, при че му 
се кре ма то ри ју ми сма тра ју ве ли ким за га ђи ва чи ма и по тро ша-
чи ма енер ги је. Овај по крет је по себ но при су тан ме ђу мла дим 
љу ди ма, те је у бу дућ но сти мо гу ће оче ки ва ти стаг на ци ју, а 
мо жда и сма ње ње про цен та кре ми ра ња и ши ре ње прак се тзв. 
„зе ле них по гре ба“, без о па сних за окру же ње. Слич но се де ша ва 
и у Бри та ни ји где по сто ји оп ци ја „шум ског по гре ба“ (Wo o dland 
bu rial), ко ја под ра зу ме ва са хра ну у не ком при род ном окру-
же њу по из бо ру по кој ни ка или ње го ве по ро ди це.568 Су прот но 
овим тен ден ци ја ма сто ји по да так да у Швед ској ини ци ја ти ва 
за ко ри шће ње еко ло шких сан ду ка за кре ма ци ју (на пра вље-
них од јеф ти ни јих и лак ших ма те ри ја ла или чак кар тон ских 

566 Ста ти сти ке 2014.
567 То ком сту диј ског бо рав ка у Уп са ли 2013. го ди не, раз го ва ра ла сам 

са све ште ни цом Швед ске цр кве Ин грид Пер се ни ус (In grid Per se ni us) и 
со ци о ло шки њом из Цен тра Ху го Ва лен тин, Ма длин Сул тан Сјок свит (Ma-
de le i ne Sul tan Sjoq vist).

568 Ha nah Rumblle, н. д.
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уло жа ка ко ји би се уме та ли у др ве ни сан дук на ме њен ви ше-
крат ној упо тре би) ни је на и шла на ма сов ни је при хва та ње. Мо је 
са го вор ни це ово по ве зу ју са оп ште при хва ће ним схва та њем 
да „за по кој ни ка и смрт тре ба ура ди ти све нај бо ље, а то че сто 
зна чи и нај ску пље“. 

У овој Скан ди нав ској зе мљи би о ло зи су чак раз ви ли ме тод 
ису ши ва ња те ла на ни ској тем пе ра ту ри.569 Тре нут но не по се-
ду је мо по дат ке о то ме ко ли ко су Шве ђа ни за ин те ре со ва ни за 
овај вид са хра не, али је чи ње ни ца да он, као и мно ги дру ги, 
још увек не до вољ но по пу лар ни ме то ди тре ти ра ња по смрт них 
оста та ка, све до чи о то ме да по се бан од нос пре ма мр твом те лу 
оста је трај на ка рак те ри сти ка људ ског по на ша ња, без об зи ра на 
вр сту и пра вац про ме на ко је се у овој обла сти де ша ва ју.

Спе ци фич ност са вре ме не си ту а ци је у Бри та ни ји пред-
ста вља кам па ња да се одо бре отво ре не ло ма че за при пад ни ке 
хин ду зи ма и за Си ке. За при пад ни ке ових ре ли гиј ских гру-
па ци ја, мо дер на кре ма ци ја за пра во пред ста вља све то гр ђе, јер 
се тех но ло ги ја кре ми ра ња не за сни ва на упо тре би ва тре, не го 
вре лог ва зду ха. У оним сре ди на ма где је кре ма ци ја тра ди ци-
о нал но ве ко ви ма при сут на, упра во је пре да ва ње те ла ва три, 
као по след ња жр тва бо жан ству, оно што да је сми сао ри ту а лу. 
Он се за вр ша ва про си па њем пе пе ла у све ту ре ку.570 Бри тан ски 
за ко ни отво ре не ло ма че не сма тра ју не за ко ни том, али на ла жу 
ства ра ње по себ них усло ва ве за них за еко ло шку без бед ност 
и без бед ност окру же ња ра ди одо бра ва ња по је ди нач них зах-
те ва. Сли чан про блем по сто ји и у Нор ве шкој, ко ја, ме ђу тим, 
и са ма усва ја кре ма ци ју да ле ко спо ри је не го што је то слу чај 
са Швед ском и Дан ском. Го ди не 2001. ов де је за бе ле же но 37% 
кре ми ра них, а 2014. тек не што ма ло ви ше – 38,42%.571 Раз лог 
та кве раз ли ке из ме ђу ге о граф ски, ма да и исто риј ски бли ских 

569 Ahren, 143.
570 Encyclo pe dia, XIX.
571 Ста ти сти ке 2014; Had ders, 198.
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др жа ва, на ла зи се у дру штве ној уло зи цр кве, ко ја је у Нор ве-
шкој из гле да би ла зна чај ни ја не го у дру ге две зе мље. На и ме, 
Ханс Ха дерс пи ше да су ов де тек 2007. го ди не др жа ва и цр ква 
пре ба ци ле над ле жност за са хра ну на оп штин ске вла сти. Ме ђу-
тим, цр ква је и по сле ово га оста ла у ве ли кој ме ри ан га жо ва на, а 
по себ но у ве зи са жи во том ет нич ких и ре ли гиј ских гру па ци ја, 
за чи је при пад ни ке су 2012. го ди не одво је не по себ не пар це ле на 
гро бљи ма. Око 90% са хра на се и да нас од ви ја уз уче шће цр кве 
(од то га 30% кре ма ци ја), а ра си па ње пе пе ла је до зво ље но тек 
2012. го ди не, али уз озбиљ на огра ни че ња. Са вет би ску па је ову 
прак су сма трао ин ди ви ду а ли стич ком и пан те и стич ком, те се, 
и на кон до зво ле ра си па ња, оно вр ши у све га 1% слу ча је ва.572

Пер ја ни це кре ма ци о ни стич ке иде је, Фран цу ска, Ита ли ја 
и Не мач ка, да нас има ју са свим раз ли чи те суд би не у по гле ду 
кре ма ци о ни стич ке прак се. Не мач ка пред ња чи са 55% кре ми-
ра них 2014. го ди не, Фран цу ска се на ла зи у сре ди ни са 34%, 
док Ита ли ја има све га 19,71% кре ми ра них.573 Без об зи ра на 
то што је би ла ко лев ка мо дер не де мо кра ти је и сво је вр сни ра-
сад ник се ку лар них иде ја, у Фран цу ској су из гле да ка то лич ке 
тра ди ци је ус пе ле да па ри ра ју се ку ла ри за ци о ним про це си ма 
и да про цен те кре ма ци је за у ста ве на ре ла тив но уме ре ном ни-
воу. Тим пре, ово ва жи за Ита ли ју, у ко јој је ве за ност на ро да 
за ка то лич ку цр кву ствар не са мо ре ли ги је, не го и фол кло ра и 
ак ту ел них по ли тич ких и кул тур них иде о ло ги ја.574 

Од пра во слав них др жа ва, Грч ка је нај ду же одо ле ва ла иза-
зо ви ма мо дер ног до ба. За кон ко јим се одо бра ва кре ми ра ње 
мр твих усво јен је од стра не та мо шњег пар ла мен та у фе бру а ру 
2006. го ди не, али се због про ти вље ња Грч ке пра во слав не цр-
кве, кре ма ци ја и да ље не прак ти ку је.575 При ста ли це кре ма ци је 

572 Had ders, 201.
573 Ста ти сти ке 2014.
574 Encyclo pe dia, 197–206, 273–275. 
575 Pra vo slav na cr kva ne da svo je ver ni ke; G. Bla go je vic, n. d.
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у Грч кој сна ла зе се на раз ли чи те на чи не. Је дан грч ки ре жи сер, 
трај но на се љен у Ка ли фор ни ји, же ле ћи да му очев гроб бу де 
у бли зи ни ме ста ста но ва ња, ор га ни зо вао је пра ву кре ма ци о-
ни стич ко-ту ри стич ку ту ру са ње го вим по смрт ним оста ци ма. 
Нај пре их је тран спор то вао у Бу гар ску, где је оба вље на кре ма-
ци ја, за тим их је, да би из бе гао ад ми ни стра тив не про це ду ре, 
про швер цо вао на зад у Грч ку, а ка сни је и у Аме ри ку. Пе пео је 
са хра нио у ба шти сво је ку ће у лос Ан ђе ле су и на том ме сту је 
за са дио нар. При ја те љи при ча ју да ка да цве та, тај нар пред ста-
вља нај леп ше др во у кра ју. 
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Vi. антРоПологиЈа КРемациЈе576 
чо век мр твог те ла или те ло мр твог чо ве ка?

Из све га што смо до са да ре кли, ја сно је да је мо дер на кре-
ма ци ја би ла мно го ви ше од еко ло шке иде је и мно го ви ше од 
прак тич ног, чи стог и еко но мич ног укла ња ња мр твог те ла из 
све та жи вих. Уоста лом, ка ко пи ше Аре но ва, по тре ба за ње ним 
по ја вљи ва њем са свим је спор на.577 Мр тви су хи ља да ма го ди-
на са хра њи ва ни у бли зи ни жи вих, кре ма ци ја је би ла ску пља 
и пред ста вља ла је но ви из вор за га ђе ња, а уре ђе ње гро ба ља, 
ко ја, исто вре ме но са раз во јем кре ма ци о ни стич ке иде је, по ста-
ју зе ле не оазе на ме ње не кон тем пла тив ним рас по ло же њи ма, 
све до че да су раз ло зи ње ног по ја вљи ва ња би ли са свим дру ге 
при ро де од про кла мо ва них. 

Кре ма ци о ни стич ка иде ја је би ла из раз дру штве ног и по-
ли тич ког про те ста, про све ти тељ ског ра ци о на ли зма, про до ра 
ли бе рал но-де мо крат ских иде ја, али и про ме на у раз ли чи тим 
сфе ра ма ми шље ња и по на ша ња. ла ку ер пи ше да је ра ђа ње 

576 За по тре бе овог по гла вља спро ве де но је кла сич но ет но ло шко ис-
тра жи ва ње – пу тем по лу струк ту ри ра них ин тер вјуа и пу тем упит ни ка он да 
ка да ни је би ло мо гу ће оба ви ти раз го вор са са го вор ни ци ма. Ис тра жи ва ње 
је оба вља но у два на вра та: 2004. го ди не, ка да је спро ве де на ан ке та ме ђу чла-
но ви ма Удру же ња „Огањ“, на ко ју је од го во ри ло 30 ис пи та ни ка, и у пе ри о ду 
2009–2011, ка да сам оба ви ла раз го во ре са 26 ви со ко о бра зо ва них осо ба из 
Бе о гра да. Узо рак об у хва ћен ис тра жи ва њем и за кључ ци из ве де ни на осно-
ву ње га има ју ис кљу чи во ква ли та тив ну, а не кван ти та тив ну вред ност. На 
осно ву раз го во ра, као и на осно ву по сма тра ња и по сма тра ња са уче шћем, 
из вр ше на је ре кон струк ци ја иде ал тип ског по греб ног ри ту а ла, као и ста во ва 
и прак си у ве зи са смр ћу, уми ра њем и по себ но – кре ми ра њем по смрт них 
оста та ка. По ред то га, као што је у тек сту већ на ве де но, оба ви ла сам и раз го-
во ре са за по сле ни ма на два бе о град ска гро бља – „Но во гро бље“ и „ле шће“.

577 Ahren, 144.
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кре ма ци о ни стич ког по кре та и ши ре ње иде је би ло у ве зи са 
по ја вом нео кла си ци зма, со ци ја ли зма, спи ри ту а ли зма, окул-
ти зма, са ни тар ног ин же њер ства, са од ла га њем сме ћа, пла ни-
ра њем гра до ва, раз во јем ме ди ци не, са хе те ро док сним ту ма-
че њи ма хри шћан ства...578 Кре ма ци ја је би ла од раз ду бин ских 
ци ви ли за циј ских про ме на, ко је су се, с об зи ром на ства ра лач ке 
осо би не кул та, не ми нов но мо ра ле од ра зи ти и у сфе ри смр ти 
и уми ра ња. Ипак, уко ли ко при хва ти мо то схва та ње – да култ 
пред ста вља из во ри ште кул ту ре, од но сно да су, ка ко пи ше ла-
ку ер, мр тви за ду же ни за ње но ства ра ње, ка ко он да об ја сни ти 
то што се но ви од нос пре ма мр тви ма ја вља као по сле ди ца, а не 
као узрок гло бал них про ме на у кул ту ри? Та на на нит ду хов ног 
пре о бра жа ја хри шћан ске ци ви ли за ци је до не кле от кри ва пра-
ви ла тог узроч но-по сле дич ног од но са. По ја вљи ва ње иде је кре-
ма ци је би ло је и на ја ва и од раз пре о бли ко ва ња са др жа ја ве ре у 
за гроб ни жи вот. При хва та ње мо гућ но сти спа љи ва ња мр твог 
те ла де ша ва се тек на кон упи си ва ња но вих зна че ња и вред но-
сти у ње га (уз по моћ на прет ка ме ди ци не), док је ома со вље ње 
кре ма ци о ни стич ке прак се би ло мо гу ће тек он да ка да је ве ра у 
вас кр се ње те ла по ста ла са мо ре то рич ко-дог мат ска фло ску ла 
без ствар ног ути ца ја на сва ко дне ви цу хри шћан ског све та. Ако 
се по слу жи мо ме та фо ра ма, мо гли би смо да за кљу чи мо да се 
про ме на од но са пре ма те лу мр твог чо ве ка или чо ве ку мр твог 
те ла (?), на ла зи ла иза по след њих, ма сив них и чвр стим бра ва-
ма обез бе ђе них вра та кул тур ног те за у ру са, иза утвр ђе ња до 
ко га се до ла зи тек на кон про ла ска кроз ла ви ринт кул тур них 
сим бо ла и зна че ња. У том све тлу, кре ма ци ја се ја вља као но ви 
(ре зер вни) ме ха ни зам ства ра ња кул ту ре –до вољ но ра ди ка лан 
да по кре не ор га ни зам за пао у кри зу услед ци ви ли и за циј ског 
пре о кре та, али и да тај ор га ни зам по ве де у са свим дру гом 
прав цу од до та да шњег. Да ли је кре ма ци ја би ла ко рак ка за бо-
ра ву смр ти, део ци ви ли за циј ског то ка ко ји те жи што бр жем 

578 La qu e ur, 132.
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и нео сет ни јем укла ња њу тра го ва тру ле жи и про па да ња, или 
је то са мо но ва фор ма око ко је се оку пља ју жи ви, осми шља-
ва ју ћи но ви култ? Јед но не ис кљу чу је дру го! Уко ли ко мр тви 
за и ста ства ра ју кул ту ру, да ли тај ства ра лач ки чин би ва бит-
но из ме њен у од но су на фор му у ко јој се мр тви на ла зе? Ако 
го во ри мо о ко лек тив ним иден ти тет ским стра те ги ја ма, ви де-
ли смо да фор ма по смрт них оста та ка ути че и на по смрт ни 
ри ту ал и на тех ни ке се ћа ња. Ви де ли смо да су, без об зи ра на 
пре о вла ђу ју ће по ли тич ке иде о ло ги је, сим бо ли на ци о нал не 
по себ но сти код мно гих на ро да би ле упра во тра ди ци о нал не 
по греб не прак се. И по смрт но про сла вља ње по зна тих, јав них 
лич но сти под ра зу ме ва ло је при су ство мр твог те ла, око ко га 
је ор га ни зо ван по греб ни спек такл... А ка ко ови иден ти тет ски 
обра сци функ ци о ни шу на ра зи ни ин ди ви ду ал ног или, тач ни је 
го во ре ћи – ин ди ви ду а ли зо ва ног при сту па? Да ли је од ре ђе на 
фор ма по гре ба део пер со нал ног иден ти те та? Ви де ли смо да 
је сте и то је да нас да ле ко из ра же ни је не го у ра ни јим исто риј-
ским раз до бљи ма. 

Мо дер но спа љи ва ње мр твих по ста је ствар на ал тер на ти-
ва кла сич ном уко пу у тре нут ку ка да сла бе или у пот пу но сти 
не ста ју иде о ло шке им пли ка ци је кре ма ци је. Би ло да се ра ди о 
ан ти кле ри ка ли зму, со ци ја ли зму, ате и зму, ли бе ра ли зму, ега-
ли та ри зму, иде о ло шки при ти сак се че сто по ка зи вао као онај 
за хва љу ју ћи ко ме је из вр ше но кон зер ви ра ње тра ди ци о нал них 
фор ми по гре ба. Ка да по пу шта при ти сак раз ли чи тих по ли тич-
ких и кул тур них иде о ло ги ја (до че га до ла зи услед усту па ња 
про сто ра на чел но не спе ци фич ној, гло бал ној иде о ло ги ји тр жи-
шта), на сце ну сту па „при род но“ ста ње хри шћан ске ци ви ли-
за ци је, чи је је основ но обе леж је, у ме ђу вре ме ну, по ста ла ње на 
се ку лар ност и ње на ато ми зи ра ност.579 

579 Вол тер чак твр ди да је се ку лар ност од у век би ла ин хе рент на хри-
шћан ству и ју да и зму. Wal ter, Se cu la ri za tion, 174.
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од па ган ског ри ту а ла до мо дер не кре ма ци је

Упи та ни шта ми сле о спа љи ва њу мр твих, ве ћи на мо јих са-
го вор ни ка је као пр ву асо ци ја ци ју има ла ар ха ич не и прет хри-
шћан ске прак се, за ко је се уоби ча је но сма тра да су прет хо ди ле 
оби ча ју ин ху ма ци је. Ово ко ло кви јал но ми шље ње пред ста вља-
ло је и је дан од нај фре квент ни јих ар гу ме на та кре ма ци о ни-
стич ке про па ган де, ко ја је тре ба ло да су ге ри ше кре ма ци ју као 
ста ри ји, па сто га и при род ни, про ве ре ни и бо љи на чин по сту-
па ња са мр твим те ли ма. Го то во да не ма штам па ног ма те ри ја ла 
Дру штва „Огањ“ у ко ме се овај ар гу мент не по ја вљу је. 

Ме ђу тим, ар хе о ло шка на у ка све до чи са свим дру га чи је. 
Мно го број на ар хе о ло шка ис тра жи ва ња по ка зу ју да је са хра-
њи ва ње те ла у зе мљу прет хо ди ло спа љи ва њу, а у од ре ђе ним 
обла сти ма и од ре ђе ним пе ри о ди ма прак ти ко ва ни су па ра лел-
но и ин ху ма ци ја и кре ма ци ја.580 Тек у „но ви јим“ раз до бљи ма, 
са при бли жа ва њем пе ри о ду исто ри је, кре ма ци ја по чи ње да 
пре о вла ђу је код не ких на ро да.581 Не ки ра ни ји ис тра жи ва чи 
су за кључ ке о спа љи ва њу до но си ли на осно ву тра го ва упо тре-
бе ва тре у још увек жи вим по греб ним ри ту а ли ма или пак на 
осно ву тра го ва па ље ви не на гро бо ви ма ко ји су би ли пред мет 
ар хе о ло шких ис ко па ва ња.582 Ме ђу тим, ови тра го ви су мно го 
ви ше упу ћи ва ли на спе ци фич ну при ме ну ва тре у по гре бу, 

580 Sa lis bury, 20, 22.
581 Алек сан дар ло ма, Ди мом у не бо. Об ред спа љи ва ња мр твих у ста-

рим и тра ди ци о нал ним кул ту ра ма са по себ ним освр том на па ган ске Сло-
ве не. Ко до ви сло вен ских кул ту ра ). Бе о град 2004: Clio, 7–64. Ми ло је Ва сић, 
Ста ри сло вен ски по греб. Бран ко во ко ло VII, 33, Срем ски Кар лов ци 1901, 
1040–1053. Ми ло је Ва сић, Гро бо ви и по греб ни оби ча ји у Вин чи. Збор ник 
Фи ло зоф ског фа кул те та I, 1948, 85–237. Vla di mir Ćo ro vić, Pri log pro u ča va-
nju na či na sa hra nji va nja i po di za nja nad grob nih spo me ni ka u na šim kra je vi ma 
u sred njem vi je ku. Na še sta ri ne knj. III, Sa ra je vo, 1956, 127–147. 

582 Јо ван Ер де ља но вић, Ни дер ле о во де ло о Ста рим Сло ве ни ма. Гла сник 
Ге о граф ског дру штва 7–8, Бе о град, 1922, 218–239, 228.
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на ње ну очи шћу ју ћу моћ или уло гу у раз ли чи тим ви до ви ма 
при но ше ња по греб не жр тве, не го што су су ге ри са ли прак су 
спа љи ва ња ле ше ва. Осим то га, ва тра је ко ри шће на и у про це су 
му ми фи ка ци је ле ше ва, да кле, не у прав цу њи хо вог уни шта-
ва ња, не го упра во ра ди трај ног очу ва ња те ла.583 Тро ја но вић 
је чак сма трао да се спа љи ва ње мр твих код Ср ба одр жа ло све 
до 14. ве ка, по зи ва ју ћи се на од ред бу Ду ша но вог за ко ни ка о 
за бра ни овог оби ча ја.584 Ме ђу тим, он је у истом тек сту, од но-
сно у ње го вом дру гом де лу, при знао да се овај члан За ко ни ка 
од но сио на за бра ну спа љи ва ња по тен ци јал них вам пи ра, што 
је у сво јој кри ти ци Тро ја но ви ћа на гла сио и чу ве ни срп ски ар-
хе о лог Ми ло је Ва сић.585 Ва си ће ва ис тра жи ва ња по твр ди ла су 
и са по сто ја ње кре ма ци је и ин ху ма ци је и на гла си ла ну жност 
по зна ва ња ши рег кул тур ног кон тек ста ра ди ис прав ни је ин-
тер пре та ци је по смрт них оби ча ја.586 

Ми лен ко Фи ли по вић, по зи ва ју ћи се на на ла зе Ве се ли на 
Чај ка но ви ћа, на во ди спа љи ва ње као пре о вла ђу ју ћи, ма да не 
и ис кљу чи ви оби чај код бал кан ских Сло ве на, а ка да је реч о 
срп ској ста ри ни, он сма тра да је ту је ди но из ве сно би ло спа-
љи ва ње по тен ци јал них вам пи ра.587 Код Чај ка но ви ћа, ко ји је, 
уз гред бу ди ре че но, био члан Ог ња588, чак на ла зи мо и по да так 
о по след њем (по зна том) слу ча ју спа љи ва ња абе рат ног по кој-
ни ка, ко ји се де сио у се лу Ту ма на ри ма, у Бо сни, 23. ма ја 1923. 

583 ло ма, 25. 
584 Си ма Тро ја но вић, Ста ри сло вен ски по греб. Срп ски књи жев ни гла

сник, књ. III, 1901, 50–60 и 125–137, 57
585 Ва сић, Ста ри сло вен ски по греб. 
586 Ва сић, Гро бо ви и по греб ни оби ча ји. 
587 Ве се лин Чај ка но вић, Сту ди је из срп ске ре ли ги је и фол кло ра 1910 – 

1924. Бе о град: Про све та, 1994, 221–239. Ми лен ко Фи ли по вић, Спа љи ва ње 
мр твих код ју жних Сло ве на. Рад Вој во ђан ских му зе ја 8, Но ви Сад 1959, 
119–131, 120.

588 Рад I го ди шње скуп шти не 12. де цем бар, 1921, 40.
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го ди не.589 По се бан ку ри о зи тет пред ста вља по да так ко ји, у свом 
из у зет но ана ли тич ном пре гле ду по греб них прак си у ста рим и 
тра ди ци о нал ним кул ту ра ма, из но си А. ло ма. Он та мо пи ше 
да је „реч вам пир у европ ске је зи ке ушла из срп ског у пр вој 
по ло ви ни 18. ве ка [...]. Ети мо ло шки, вам пир би био мр твац 
ко ји је про тив но оби ча ју остао не спа љен – А – pyros (ста ро-
грч ки – без ва тре)“.590

ло ма та ко ђе на во ди да је код ста рих Сло ве на, спа љи ва ње 
би ло основ ни по греб ни об ред, али је у епо ха ма и кул ту ра ма 
ко је су прет хо ди ле овом пре по зна ва њу пле ме на ин ху ма ци ја 
би ла до ми нант на.591 Европ ски ене о лит (3000–2000 г. пне) до но-
си по сте пе ну екс пан зи ју кре ма ци је, а кул ту ре ко је се ве зу ју за 
овај пе ри од озна че не су као би ри ту ал не.592 По себ ну за ни мљи-
вост у овом ма те ри ја лу пред ста вља ју по да ци да се спа љи ва ње 
не ка да вр ши ло „по за слу зи“, а не ка да „по ка зни“, те да оно, у 
за ви сно сти од кул тур них, али и од еко ло шких спе ци фич но-
сти обла сти, при па да од ре ђе ним дру штве ним ка те го ри ја ма. 
ло ма до но си сли ко ви ти при мер ове се лек тив но сти при сут не 
у ве ди зму и хин ду и зму у да на шње вре ме. Ов де, је, ка ко пи ше 
аутор, „спа љи ва ње ис кљу чи ви по греб ни об ред ви ших ка сти.“593 

Ипак, ни је нам на ме ра да се де таљ ни је ба ви мо овом вр-
стом ар гу ме на та, јер су они, са јед не стра не, већ до вољ но ела-
бо ри ра ни, а са дру ге, јер при па да ју пот пу но дру га чи јем кул-
тур ном и идеј ном кон тек сту. Спа љи ва ње мр твих у прет хри-
шћан ским (и не хри шћан ским) кул ту ра ма и епо ха ма има ја сну 
ре ли гиј ску са др жи ну. Би ло да сле ду је по је дин цу као на гра да 
за рат ну по бе ду или при па да ње од ре ђе ном дру штве ном сло ју 

589 Чај ка но вић, исто, 221.
590 ло ма, н.д, 54.
591 ло ма, 8, 9, 10.
592 Исто, 11.
593 ло ма, 20.. О ово ме ви ди још и: Ива на Ба шић, Сли ке у ре чи ма... По-

себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та 85. Бе о град, 2016.
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или он би ва спа љи ван по ка зни, од но сно због сво је не до стој-
но сти, иде ја се же ди рект но у област ве ро ва ња и пред ста ва о 
за гроб ном жи во ту и ва три као вр сти ме ди ју ма из ме ђу овог 
и оног све та. С дру ге стра не, овај кон текст до но си и од ре ђе-
не па ра диг мат ске окви ре ко ји, као не ма ре ћи за ми ле ни ју ме 
уда ље но сти, на ла зе при ме ну и у на шем вре ме ну. На и ме, ка да 
пи ше о из вор ној мо ти ва ци ји об ре да, ло ма на рав но го во ри о 
ма гиј ско-ре ли гиј ским раз ло зи ма, ко ји се раз ли ку ју у раз ли чи-
тим кул ту ра ма. Пра те ћи ли ни ју ди хо том не по де ле, он на јед ној 
стра ни ви ди кул ту ре на ступ њу ани ми зма, у ко ји ма је „сми сао 
спа љи ва ња мр твих све ден на пот пу но осло бо ђе ње жи вих од 
њи хо вог не по жељ ног при су ства, док би на дру гој стра ни ста-
ја ли ви ши ре ли гиј ски си сте ми са раз ви је ном ес ха то ло ги јом, 
по ко јој је тре нут но уни ште ње мр твог те ла ва тром нај бр жи 
на чин да се из ње га осло бо ди бе смрт на ду ша и от пра ви у сво је 
веч но бо ра ви ште на не бу.“594 Очи глед но је да ови си сте ми ве-
ро ва ња мо гу си мул та но по сто ја ти у ис тој кул ту ри, као и то да 
ова ре ли гиј ска хе те ро ге ност од ли ку је и иде о ло шки кон текст 
мо дер ног кре ми ра ња мр твих.

На фрон тал ној ли ни ји мо дер не кре ма ци о ни стич ке про па-
ган де на ла зи се кон цепт кре ма ци је као аре ли ги о зног, ра ци о-
нал ног, се ку лар ног чи на. Ме ђу тим, ви де ли смо да је кре ма ци ја 
од са мог по чет ка би ла да ле ко од ре ли гиј ске не у трал но сти – не 
са мо за то што је ње на ре то ри ка че сто по чи ва ла на про ти вље њу 
цр кви и ре ли ги ји, не го и због то га што су у њу би ле угра ђе не 
иде је и мо ти ви из ши ро ке ле пе зе ани ми стич ких, пан те и стич-
ких и де и стич ких схва та ња при ро де и при род них сти хи ја, на 
пр вом ме сту – ва тре. Осим то га, кре ма ци о ни стич кој про па ган-
ди је ишла на ру ку и не хо мо ге на хри шћан ска дог ма о од но су 
те ла и ду ше, те су се кре ма ци о ни сти ве о ма че сто по зи ва ли на 
кар те зи јан ске по де ле ду хов ног и ма те ри јал ног аспек та људ ског 
по сто ја ња, ко ји ма је оправ да ва но уни шта ва ње мр твог те ла.

594 Исто, 33.
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Сход но то ме, па ган ски ри ту а ли у на сло ву ове књи ге ни-
су се то ли ко од но си ли на ар ха ич не, прет хри шћан ске прак се, 
већ на оне њи хо ве аспек те и сег мен те ко ји су на ста ви ли да 
по сто је упо ре до са хри шћан ством. У окви ри ма тзв. на род них 
ре ли ги ја или чак са мо стал но, они су оп ста ја ли у хри шћан ском 
окру же њу и че сто пред ста вља ли ком би на ци ју па ган ских и 
хри шћан ских ри ту а ла и ве ро ва ња. Кре ма ци о ни стич ка иде ја 
а за тим и прак са умно го ме су по чи ва ли, а и да нас по чи ва ју, 
упра во на та квим хи брид ним кон цеп ти ма. На лик на ар ха ич не 
би ри ту ал не кул ту ре у ко ји ма је од су ство би ло ка квих об ред них 
рад њи при спа љи ва њу мр тва ца ишло упо ре до са не га тив ном 
ко но та ци јом кре ма ци је (нпр.ка да се она спро во ди по ка зни),595 
мо же би ти и тен ден ци ја ре дук ци је, па чак и пот пу ног из о ста-
ја ња об ре да при мо дер ној кре ма ци ји. Да ли се па ган ска ка зна 
за дру штве ну не по доб ност пре но си и у на ше до ба као ка зна за 
про па дљи вост, бо лест и не у спех те ла да у исто риј ском вре ме ну 
до сег не веч ност?

Ри ту ал – од смр ти до се ћа ња

У да на шње вре ме, по себ но у град ским сре ди на ма, по смрт-
ни ри ту ал има све ма ње ве зе са мр твим те лом. То ни је та ко 
са мо због то га што од мах на кон смр ти те ло по ста је обје кат 
про фе си о на ли зов них и би ро кра ти зо ва них про це ду ра, већ и 
због чи ње ни це да је оно у ве ли кој ме ри мар ги на ли зо ва но и 
у са мом об ре ду. М. Ро тар сма тра да је до то га до шло услед 
ши ре ња кре ма ци је, што ипак мо ра мо при хва ти ти са мо као 
де ли мич но об ја шње ње.596 По ти ски ва ње мр твог те ла и ома со-
вље ње кре ма ци је би ли су па ра лел ни про це си, чи ји је за јед нич-
ки узрок би ла про ме на од но са пре ма мр твом те лу у мо дер ном 

595 ло ма, 28.
596 Ro tar, 1, 3.
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дру штву. Оно је по ста ло из вор не при јат но сти, га ђе ња и стра ха 
од за ра зе.597 Кре ма ци ја је сте би ла је дан од од го во ра на ово осе-
ћа ње и до дат но је мар ги на ли зо ва ла те ло, али сва ка ко ни је би ла 
при мар ни узроч ник овог про це са.

Чо век да нас нај че шће уми ре у бол ни ци, а чак и ако га 
смрт за тек не у ку ћи, ефи ка сност град ских слу жби до ла зи до 
из ра жа ја у екс трем но бр зој ин тер вен ци ји: леш у ве о ма крат-
ком ро ку би ва пре ба чен у мр твач ни цу, а бде ње ожа ло шће них 
нај че шће по чи ње тек на кон то га. Уко ли ко ни су би ли крај са-
мрт ни ко ве по сте ље, чла но ви по ро ди це су про пу сти ли по след-
њу при ли ку да се са њи ме по здра ве. Ово тим пре што обич но 
ни у си ту а ци ја ма очи глед ног при бли жа ва ња кра ја, бли жњи 
не при зна ју не ми нов ност смр ти. На да уми ре по след ња, а то је 
нај че шће тек он да ка да је и бо ле сник пре ми нуо. По кој ни ка ће 
има ти при ли ке да ви ди са мо још она осо ба ко ја ће, оце ње на као 
емо тив но нај чвр шћа, од не ти у мр твач ни цу оде ло спре мље но 
за укоп. Она је та ко ја ће, пред по че так ис пра ћа ја, из вр ши ти 
иден ти фи ка ци ју мр твог те ла. То ће ујед но би ти и по след ње 
из јед на ча ва ње ле ша са лич но шћу.598 У ка пе ли за ис пра ћа је 
на ла зи се за тво ре ни ков чег, пре кри вен цве ћем до не пре по зна-
ва ња. Уз ње го во уз гла вље по ро ди ца пре ми ну лог при ма са у че-
шће, а ожа ло шће ни оби ла зе око ков че га, по здра вља ју ћи се са 
по кој ни ком на раз ли чи те на чи не: це ли ва њем кр ста (уко ли ко 
га има), це ли ва њем сан ду ка, крат ким, не мим за у ста вља њем 
по ред ње га, до ди ри ва њем... Ка пе ле за ис пра ћај на кла сич ну 
са хра ну су ви ше су ма ле да би се у њи ма ду же за др жа ва ло, та-
ко да, на кон из ја ве са у че шћа, по се ти о ци из ла зе ис пред ка пе ле. 
Че сто у њу ви ше и не ула зе, чак јој се ни не при бли жа ва ју ка-
да за поч не ре ли гиј ска слу жба. У ри ту ал ни по ре дак они ће се 

597 Ahren, 19.
598 У сре ди на ма у ко ји ма се још увек бде ње и опе ло ор га ни зу ју око 

отво ре но ков че га, мр тво те ло је то ком це лог ри ту а ла из јед на че но са сво јим 
(жи вим) вла сни ком.
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вра ти ти ка да на сту пи ње гов цен трал ни део – ка да се по вор ка 
упу ти ка гроб ном ме сту, где ће по кој ник би ти са хра њен. На 
хум ци се оба вља дру ги део опе ла, че сто и по смрт ни го вор, а 
по след њи „ди рект ни“ до дир са пре ми ну лим пред ста вља ба ца-
ње гру ме на зе мље на ков чег спу штен у ра ку. Тре ну так у ко ме 
рад ни ци поч ну да за тр па ва ју сан дук, тре ну так је за јед нич ке 
ти ши не и кон цен тро ва не са бор но сти. На кон ње га, круг не ба 
по чи ње да се ши ри, при сут ни се уда ља ва ју, а на хум ци обич но 
оста ју са мо нај бли жи по кој ни ко ви срод ни ци. Они нај че шће до 
кра ја ис пра те про цес на ста ја ња гро ба. 

На гро бље се у гра ду из ла зи она ко ка кав је оби чај у од ре-
ђе ној по ро ди ци, она ко ка ко то са ве ту ју екс пер ти (ком ши је, 
при ја те љи, они ко ји су у ско ри је вре ме има ли смрт ни слу чај), 
а по нај ви ше она ко ка ко то осе ћа ју по кој ни ко ви на след ни ци. 
Не ко га ту га на го ни да та мо од ла зи сва ко днев но, а не ко га опет 
та иста ту га те ра да од гро бља бе жи, не би ли лак ше за бо ра вио 
бол ни гу би так. Ста ри ји љу ди, за пра во ста ри је же не, јер су оне 
и да ље за ду же не за одр жа ва ње кул та, сле де тра ди ци јом утвр-
ђе не вре мен ске ин тер ва ле да ћа, па на гроб из ла зе су тра дан по 
са хра ни, по след ње су бо те пре ис те ка се дам да на од са хра не, 
на че тр де сет ни цу, на кон по ла го ди не и на кон го ди ну да на од 
смр ти. Ова ка те го ри ја ис пи та ни ца пра ти и цр кве ни ка лен дар 
за ду шни ца. У лич ним ка лен да ри ма по се те гро бу, код мно гих 
се на ла зе и ро ђен да ни, го ди шњи це бра ка, ва жни да ту ми за-
јед нич ког жи во та са по кој ни ком.599 

Да ли кре ми ра ње по смрт них оста та ка ме ња ри ту ал и оби-
ча је? У на уч ној ли те ра ту ри по сто је раз ли чи ти од го во ри на ово 
пи та ње. Не ки ауто ри твр де да је кре ма ци ја до ве ла до ре дук ци је 
оби ча ја, те да је основ на тен ден ци ја са вре ме ног по гре ба, ко ја је 
у скла ду са кре ма ци о ни стич ком прак сом, пот пу на де ри ту а ли-
за ци ја смр ти.600 Дру ги пак ауто ри сма тра ју да из ме ђу тре ти ра-

599 Па ви ће вић, Вре ме (без) смр ти, 54–56. 
600 Encyclo pe dia, 64; Ja wor ski, 37, 40. 
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ња те ла (у ков че гу) и тре ти ра ња пе пе ла не ма ве ли ке раз ли ке, 
те да ри ту а ли ко ји пра те кре ма ци ју пред ста вља ју си му ла ци ју 
ин ху ма ци је.601 Ева Арен за сту па став да је, услед не по сто ја ња 
мр твог те ла, до шло до про ме не ста ре и ус по ста вља ња но ве 
ри ту ал не струк ту ре, али да то ни је су штин ски про ме ни ло 
сми сао по греб ног ри ту а ла.602 Деј вис пи ше да у Бри та ни ји иде ја 
кла сич ног по гре ба још увек до ми ни ра у ри ту а лу кре ма ци је, 
а да се „ри ту ал но го во ре ћи, пе пео тре ти ра исто као и те ло“.603 
Ана ли зи ра ју ћи но вин ске умр ли це у Ру му ни ји, Ро тар за кљу-
чу је да су у све сти љу ди са хра на и кре ма ци ја из јед на че не – ба-
рем тер ми но ло шки. Чи ту ља оба ве шта ва за ин те ре со ва не да ће 
„кре ма ци ја би ти оба вље на на том и том гро бу“.604 Пи тер Џап 
по твр ђу је да су са вре ме ни Бри тан ци не дво сми сле но опре де-
ље ни за кре ма ци ју, али за кљу чу је да по ступ ци са пе пе лом су-
ге ри шу не што дру го. На и ме, из бор из ме ђу са хра не и ра си па ња 
пе пе ла от кри ва ве за ност за тра ди ци о нал не, од но сно, мо дер не 
кон цеп те по гре ба и се ћа ња. За не ке од ње го вих ис пи та ни ка, 
са хра на пе пе ла омо гу ћа ва фо кус, ме сто жа ље ња, док за дру ге, 
ра си па ње пред ста вља оба ве зан сим бол сло бо де и не за ви сно сти 
од ро ђа ка и од ло кал но сти.605 Ра си па ње је че шће у гра ду, док 
са хра њи ва ње при па да се о ској сре ди ни.

У на шој сре ди ни, ства ри су до не кле јед но став ни је. Тра-
ди ци о нал но сна жан и рас про стра њен култ мр твих об ли ку је 
по смрт не прак се, а за ко ни и по сто је ћа ин фа струк тур на ре ше-
ња ја сно огра ни ча ва ју мо гућ но сти по сту па ња са по смрт ним 
оста ци ма.606 Ипак, та на не спе ци фич но сти ри ту ал ног по на ша-

601 Jupp, Cre ma tion or Bu rial, 175; Ro tar, 341; Da vi es, Cre ma tion, 6.
602 Ahren, 153, 155.
603 Da vi es, Cre ma tion, 6, 13.
604 Ro tar, 341.
605 Jupp, Cre ma tion, 175, 186.
606 У ве ћи ни европ ских зе ма ља, а по себ но у они ма у ко ји ма при пад-

ни ци про те стант ске ве ро и спо ве сти пред ста вља ју ве ћи ну, кре ма то ри ју ми 
су не за ви сне це ли не са соп стве ним гро бљем.
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ња ко је се по ја вљу ју при ли ком кре ма ци је су ге ри шу да се ства-
ри ипак ме ња ју. Да ли због кре ма ци је или због ду ха вре ме на, 
дру го је пи та ње!

Уко ли ко ожа ло шће ни на ме ра ва ју да ор га ни зу ју ис пра ћај, 
про це ду ре ко је прет хо де кре ма ци ји, као ни оби ча ји, не раз-
ли ку ју се мно го од про це ду ра и оби ча ја ко ји пра те кла сич ну 
са хра ну – све до тре нут ка са мог ис пра ћа ја. Ка да од ла зе да 
од не су оде ло и иден ти фи ку ју по кој ни ка, срод ни ци му, упр-
кос су ге сти ја ма по греб ни ка, у џеп ста вља ју не ке лич не ства-
ри – ци га ре те, че шаљ, огле да ло, сат, на о ча ре или не ки дру ги 
пред мет за ко ји је овај био по себ но ве зан или ко ји га по себ но 
опи су је. Том при ли ком се са слу жбе ни ци ма до го ва ра и вр ста 
по греб не опре ме у ко јој ће по кој ник би ти ис пра ћен, а за тим и 
кре ми ран. По ре чи ма за по сле них у овој слу жби, опре ма ко ја се 
би ра у слу ча ју кре ми ра ња, нај че шће ни је скром ни ја не го она 
за са хра ну. Као и у спо ме ну том при ме ру из Швед ске, слу жбе-
ни ци сма тра ју да иде ја о упо тре би тзв. „еко ло шких сан ду ка“, 
ко ји би би ли на пра вље ни од је фи ни јих ма те ри ја ла – иве ри-
це или чак кар то на, ни ка ко не би про шла код нас, јер се „за 
смрт увек узи ма нај бо ље“. На осно ву ис тра жи ва ња, мо гло би 
се за кљу чи ти да ква ли тет опре ме не пра ти вр сту са хра не, већ 
је управ но сра зме ран сна зи емо тив ног стре са због гу бит ка 
ко ји су ожа ло шће ни до жи ве ли. Уко ли ко се ра ди о смр ти ко ја 
„ни је ишла по ре ду“, од но сно, уко ли ко је умр ла мла ђа осо ба, 
а по себ но ако има још жи ве ро ди те ље, по пра ви лу се узи ма и 
ску пља опре ма. Иако се че сто ту ма чи да по тро шња у сфе ри 
смр ти пред ста вља са мо још је дан вид дру штве не пре зен та ци је 
по ро ди це и ње ног еко ном ског ста ту са (што она у не ким слу-
ча је ви ма и је сте), чи ни се да ов де она од сли ка ва дру ги сег мент 
по тро шач ког ме на ли те та за чи је је учвр шћи ва ње би ла нео п-
ход на те мељ на се ку ла ри за ци ја дру штва – у не до стат ку на де, 
ро ба оста је је ди на уте ха. 

На дан ис пра ћа ја, у за ка за ном тер ми ну, ожа ло шће не у 
ка пе ли или са ли за ис пра ћа је (оба тер ми на су у упо тре би) 
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до че ку је за тво ре ни ков чег на ка та фал ку. Са ла за ис пра ћај на 
кре ма ци ју на Но вом гро бљу и на гро бљу ле шће је ве ћа од оста-
лих ка пе ла, те сви ожа ло шће ни при су ству ју ри ту а лу. Осим са 
ве ли чи ном про сто ра, ово мо же би ти у ве зи са чи ње ни цом да 
је при ли ком кре ма ци је, ис пра ћај цен трал ни, а по ка за ће се, и 
по след њи јав ни део ри ту а ла. Опро штај од по кој ни ка се вр ши 
на исти на чин као и при ли ком кла сич не са хра не, а из јед на ча-
ва њу ова два ри ту а ла до при но си и при су ство све ште ни ка на 
ис пра ћа ју за кре ма ци ју, ко је је у по след ње вре ме ве о ма че сто. И 
ре ли гиј ска слу жба ко ју он оба вља исто вет на је као и при ли ком 
тра ди ци о нал ног по гре ба. Бу ду ћи да ни је при хва ти ла кре ма-
ци ју, Цр ква ни је ни кре и ра ла по себ но опе ло ко је би упу ћи ва ло 
на то да, на кон ис пра ћа ја, те ло не ће би ти са хра ње но не го спа-
ље но. Ожа ло шће ни оби ла зе око ков че га, из ја вљу ју са у че шће 
по ро ди ци и че сто па ле све ће на чи ра ци ма ко ји сто је уз уз гла-
вље сан ду ка.607 Основ ну спе ци фич ност ис пра ћа ја за кре ма ци ју 
пред ста вља по смрт ни го вор, ко ји је по стао ско ро оба ве зан део 
ри ту а ла. Мо гу ће је да се он по ја вио као за ме на за опе ло у пе ри-
о ду со ци ја ли зма, док се да нас у окви ру истог ис пра ћа ја прак-
ти ку ју и опе ло и го вор. Шлот пи ше да је у ис точ ној Не мач кој, 
по ред по смрт ног сло ва, оба ве зан део ри ту а ла по стао и ми нут 
ћу та ња.608 Та ком би на ци ја го во ра и ти ши не, про ту ма че на у 
кон тек сту из ме ње ног ри ту а ла, све до чи о ње го вим су штин ским 
од ли ка ма и тен ден ци ја ма про ме не. На и ме, ри ту ал пред ста-
вља го вор о смр ти, го вор о не ис ка зи вом и не из ре ци вом. У 
си ту а ци ји уз др ма них те ме ља ри ту ал не кон струк ци је (те мељ 
те кон струк ци је је од ре ђе на вр ста ме та фи зич ког осе ћа ња и 
уве ре ња), у њу се уно се но ви об ли ци го во ра, са да ма ње сим-
бо лич ни – раз ли чи те фор ме из ја ве са у че шћа, по смрт ни го вор, 
стрикт но огра ни че но вре ме ћу та ња. На тај на чин се из бе га ва 

607 Од не дав но се па ље ње све ћа оба вља ис пред ула за у ка пе лу, где су 
по ста вље на гво зде на ко ри та са пе ском.

608 Schlot, 464.
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опа сност да се за јед ни ца пре пу сти ду бо ком ћу та њу на ко је је 
до га ђај смр ти по зи ва. У слу ча ју кре ма ци је, не до ста так ти ши не 
је упа дљив. На са мом кра ју ис пра ћа ја, све ча ној ат мос фе ри до-
при но си му зи ка ко ја се пу шта у ка пе ли. Она пра ти спу шта ње 
ков че га „у зе мљу“, од но сно у про стор ис под ка та фал ка. Из бор 
му зи ке за ви си од же ље по ро ди це, а уко ли ко ни је би ло по себ-
них зах те ва, за по сле ни пу шта ју ком по зи ци је ре ли ги о зне му-
зи ке, у из во ђе њу че тво ро гла сних хо ро ва (нај че шће ли тур гиј ске 
пе сме, као што су Свја ти Бо же, Те бе по јем и сл.). Не ста ја ње 
ков че га из ви до кру га при сут них и по след њи так то ви ком по-
зи ци је озна ча ва ју и крај тер ми на пред ви ђе ног за ко ри шће ње 
са ле. Ис пред ка пе ле на Но вом гро бљу или у атри ју му на гро бљу 
ле шће, при сут не че ка тра ди ци о нал но по слу же ње за по кој ду-
ше – жи то, ра ки ја, во да и, евен ту ал но, со ко ви. На кон ча ши це 
пи ћа и раз го во ра, по се ти о ци се нај че шће ра зи ла зе или од ла зе 
на ру чак ко ји ор га ни зу је по ро ди ца по кој ни ка. По то ње је да ле-
ко ре ђе ка да је у пи та њу крем ци ја не го ин ху ма ци ја, а од свих 
мо јих ис пи та ни ка, ни ко ни је ор га ни зо вао ру чак у ре сто ра ну, 
што је ина че све че шћа прак са на кон кла сич не са хра не. Да ли 
је то та ко због то га што по кој ник још ни је са хра њен или због 
чи ње ни це да кре ма ци ју би ра ју љу ди чи је су ве зе са тра ди ци-
о нал ним мо де ли ма по на ша ња и ми шље ња до не кле осла би ле, 
пи та ње је за бу ду ћа ис тра жи ва ња.

Од 1982. го ди не, ис пра ћај за кре ма ци ју се од ви ја на че ти-
ри бе о град ска гро бља – Но вог гро бља, Ор ло ва че, Зе мун ског 
гро бља и гро бља ле шће. На кон за вр ше ног ри ту а ла на би ло 
ком од ових гро ба ља, ков чег са по кој ни ком се тран спор ту је 
на гро бље ле шће, где у хлад ња чи че ка свој ред за кре ма ци ју. 
Уко ли ко не ма прав них пре пре ка, те ло се кре ми ра у на ред них 
не ко ли ко да на, за ви сно од оп те ре ће но сти слу жбе. Де ша ва се, 
ме ђу тим, да у по ро ди ци не по сто ји са гла сност око на чи на тре-
ти ра ња по кој ни ко вог те ла, те у тим слу ча је ви ма леш оста је на 
ле ду – по не кад и ви ше ме се ци. Та кав је био слу чај са из ве сном 
го спо ђом ко ја је пре ми ну ла у Бе о гра ду и ко ја је тре ба ло да бу де 
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кре ми ра на, ве ро ват но по соп стве ној же љи, али и по од лу ци 
сво је ћер ке. Ме ђу тим, син до тич не се ус про ти вио ова квој се-
стри ној од лу ци и зах те вао да мај ка бу де са хра ње на. По што је 
жи вео у Аме ри ци и ни је мо гао да на пу сти по сао, се стра је са-
ма ор га ни зо ва ла ис пра ћај за кре ма ци ју и од лу чи ла да је ти ме 
ње на ду жност ис пу ње на. леш по кој ни це је на кон ис пра ћа ја 
пре ве зен у мр твач ни цу, где је на до ла зак си на че као ви ше од 
два ме се ца. 

За по сле ни у кре ма то ри ју му твр де да је пра ва рет кост да 
не ко зах те ва да при су ству је са мом чи ну кре ма ци је. Ова квих 
зах те ва је би ло ра ни је, и то углав ном у ве зи са сум њом да се 
мр тви кре ми ра ју за јед но, као и да се по греб на опре ма пре про-
да је ви ше пу та, а ни ка да због же ље да се при су ству је по след-
њем чи ну пре не стан ка мр твог те ла. За раз ли ку од от по ра ко ји 
наш свет по ка зу је у од но су на иде ју при су ство ва ња кре ма ци ји, 
у Ја па ну чак по сто ји мо гућ ност да се чи тав про цес пра ти пре ко 
ди рект ног сним ка, чи ме је уда ље ним ро ђа ци ма омо гу ће но да 
уче ству ју у ри ту а лу. У хин ду и зму, као што смо већ спо ме ну ли, 
глав ни до га ђај пред ста вља упра во спа љи ва ње, те при пад ни ци 
ове ре ли ги је ко ји жи ве у хри шћан ским др жа ва ма, до жи вља ва-
ју пра ву фру стра ци ју због прин ци па на ко ји ма по чи ва мо дер но 
кре ми ра ње, а ко ји се умно го ме за сни ва ју на са кри ва њу оно га 
што се за и ста де ша ва са те лом.

По ла га ње ур не са пе пе лом по кој ни ка вр ши се у ро ку од 
40 да на, а оно се нај че шће од ви ја без при су ства све ште ни ка и 
без по себ них ри ту а ла. По ла га њу обич но при су ству је са мо нај-
бли жа род би на, ко ја са ма или уз по моћ за по сле них на гро бљу 
ста вља ур ну на пред ви ђе но ме сто. По на ша ње при сут них, као 
и ка сни је обе ле жа ва ње пр ве по лу го ди шњи це и го ди шњи це 
смр ти, углав ном се не раз ли ку је код по ро ди ца ко је су кре ми-
ра ле, од но сно са хра ни ле свог по кој ни ка. Ипак, при мет но је 
да из ка лен да ра се ћа ња из о ста је из ла зак на гро бље су тра дан и 
сед мог да на по смр ти (гроб још не по сто ји!), као и че тр де се тог 
да на по смр ти или по са хра ни (раз ли чи та су ту ма че ња), што 
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је ве ро ват но у ве зи са чи ње ни цом да се са мо по ла га ње ур не 
де си ло знат но ка сни је и у од но су на да тум смр ти или у од но су 
на ис пра ћај. Раз ли ке су, ви дљи ве и у од но су пре ма по се та ма 
гро бљу ван тра ди ци јом утвр ђе них да ту ма, као и у ве зи са за-
ду шни ца ма. По том ци кре ми ра них, ге не рал но, ре ђе од ла зе на 
гро бље, а то ком за ду шни ца је око ро за ри ју ма и ко лум ба ри ју ма 
уоч љив да ле ко ма њи број по се ти ла ца и да ле ко је ре ђе оста вља-
ње хра не не го око гроб них ме ста. Ка да је реч о Вр ту се ћа ња, он 
то ком це ле го ди не пред ста вља нај сла би је по се ћи ван про стор, 
а о за бо ра ву оних ко ји ту по чи ва ју све до чи и текст об ја вљен у 
днев ном ли сту По ли ти ка, у ко ме се го во ри о „ожа ло шће ни ма“ 
ко ји ни су мо гли да се се те где је тач но ра сут пе пео њи хо вог 
по кој ни ка.609 По себ но фа сци нан тан по да так пред ста вља чи-
ње ни ца да је до 2006. го ди не са ку пље но 700 ур ни са по смрт-
ним оста ци ма ко је ни ко ни је до шао да по диг не и по ло жи на 
од го ва ра ју ће ме сто.610 Очи глед но је да је у све сти на след ни ка 
ових љу ди са хра на за вр ше на у са ли за ис пра ћај на кре ма ци ју.

Из гор њих опи са ви де ли смо да су ри ту а ли у слу ча ју ин-
ху ма ци је и у слу ча ју кре ма ци је до не кле исти. Ипак, ако при-
ме ни мо тра ди ци о нал ну ше му об ре да пре ла за – се па ра ци ја 
– ли ми нал на фа за – ре а гре га ци ја, ви де ће мо да је об ред ко ји се 
спро во ди при ли ком кре ма ци је кра ћи и јед но став ни ји. ли ми-
нал ну фа зу у ње му пред ста вља сам чин ис пра ћа ја, на кон ко га 
по чи ње ре а гре га ци ја. Са хра на по смрт них оста та ка, од но сно 
пе пе ла, прак тич но оста је из ван стан дард не ри ту ал не ше ме или 
се мо же по сма тра ти као не за ви сни ри ту ал, ко ји, ме ђу тим, ни је 
оме ђен при прем ном и за кључ ном фа зом. Деј вис чак сма тра 
да се по ла га ње ур не не мо же сма тра ти дру штве ним об ре дом 
пре ла за.611 Он при ме ћу је и сво је вр сни па ра докс до ко га ов де 

609 Ми лен ко Пе шић, Опе ло с пре ћут ном до зво лом, По ли ти ка, не де ља 
12. март 2006, 12.

610 M. Mi rić, Ne osta nu ni dug mi ći, Ku rir, 23. de cem bar 2004.
611 Da vi es, Cre ma tion, 41.
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до ла зи, а то је да се кре ма ци ја, од но сно ис пра ћај те ла, де ша ва 
у отво ре ној, јав ној це ре мо ни ји, док се пе пео тре ти ра у при ват-
ном и лич ном об ре ду. „Дру гим ре чи ма, те ло, лич ни сим бол, 
тре ти ра се ма ње лич но од пе пе ла, ко ји је ма ње лич ни сим бол, а 
тре ти ра се лич ни је“.612 Ева Арен за па жа дру ге про ме не у струк-
ту ри ри ту а ла. Она пи ше да је, у од но су на тра ди ци о нал не мо-
де ле, се па ра ци ја по ста ла из ра же ни ји део ри ту а ла, не го што су 
то ли ми нал на и фа за ин кор по ра ци је.613 Ме ђу тим, мо же мо ре ћи 
да ова по ја ва не ма то ли ко ве зе са на чи ном тре ти ра ња по смрт-
них оста та ка, ко ли ко са чи ње ни цом не ла год но сти ко ју бо лест, 
уми ра ње и смрт иза зи ва ју у са вре ме ном дру штву. Сла бље ње 
мре же дру штве них од но са, ко је је у не ким сре ди на ма по себ но 
из ра же но, си гур но до при но си по тре би по ро ди це да се огра ди 
од уоби ча је ног дру штве ног окру же ња. 

Ипак, то ком ис тра жи ва ња за бе ле же на је још јед на ва ри-
јан та ри ту а ла. На и ме, у слу ча ју кре ма ци је по кој ни ка, по ро ди ца 
се не ка да од лу чу је да не ор га ни зу је ис пра ћај. У овим окол но-
сти ма, леш, са до го во ре ном по греб ном опре мом, би ва пре ба чен 
ди рект но из мр твач ни це (ако је чо век умро у бол ни ци) или из 
ку ће (ако га је смрт за те кла у до му) у кре ма то ри јум. ли ми нал ну 
фа зу у овом слу ча ју пред ста вља по ла га ње ур не (или ра си па ње 
пе пе ла), те се прак тич но чи тав ри у тал од и гра ва без при су ства 
мр твог те ла!

Ка ко год да про ту ма чи мо ове ри ту ал не фор ме, чи ње ни ца 
је да кре ма ци ја ода ши ље по себ ну по ру ку – у мно гим сег мен ти-
ма дру га чи ју од оне на ко јој се за сни ва тра ди ци о нал ни по греб. 
Ово је по себ но из ра же но у про те стант ским зе мља ма, у ко ји ма 
је кре ма ци ја већ по ста ла део при лич но уте ме ље не тра ди ци је 
се ку лар ног дру штва, а у на шем слу ча ју, за па жа ња стра них 
ауто ра мо гу по слу жи ти као по ка за тељ мо гу ћих тен ден ци ја 
са вре ме них по смрт них прак си. 

612 Исто, 15.
613 Ahren, 155.
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У Бри та ни ји у ве ли кој ве ћи ни од по ла ми ли о на кре ма ци ја 
го ди шње уче ству ју све ште ни ци. Ри ту а ли ко је они спро во де 
још увек под ра зу ме ва ју иде је ко је по ти чу из тра ди ци о нал не 
по греб не слу жбе.614 Са свим на лик на наш слу чај. Ипак, од ла га-
ње је, ка ко пи ше Џап, одав но из гу би ло свој ре ли гиј ски оквир, 
што је би ло по ве за но упра во са про ме ном фо ку са ри ту ал не 
ре то ри ке. Док се тра ди ци о нал ни об ред са хра не усред сре ђу је 
на те ло и ње го во бу ду ће вас кр се ње, об ред мо дер не кра ма ци је 
екс пли цит но пра ти обра зац и по ру ку да је „те ло до шло до кра ја 
и да је ду ша оти шла“.615 То је ујед но и је ди на на да ко ја се ов де 
мо же на го ве сти ти. Деј ви со во ис тра жи ва ње је, слич но на шем, 
по ка за ло да они ко ји евен ту ал но ве ру ју у жи вот по сле смр ти, 
углав ном не ве ру ју у вас кр се ње те ла, као и то да ар гу мент да 
Бог мо же да вак ср са ва и из пе пе ла има ве о ма ма лу те жи ну у 
по пу лар ном ми шље њу“.616 Про те стант ско уче ње о бе смрт но сти 
ду ше са мо је још ви ше по мо гло опа да њу ве ро ва ња у вас кр се ње 
фи зич ког те ла.

Вол тер чак при ме ћу је да и ар хи тек ту ра бри тан ских кре-
ма то ри ју ма оте жа ва евен ту ал ну же љу по се ти ла ца да ор га ни за-
ци јом по гре ба из ра зе од ре ђе на схва та ња смр ти и вас кр се ња.617 

И за и ста, спа љи ва ње ле ше ва за сни ва се на уве ре њу да те ло 
ни је ва жно. „Истин ска осо ба“, ка ко је на зи ва Про те ро ви ше 
је ду хов на не го ма те ри јал на ка те го ри ја. Ипак, да је то ствар-
но та ко и са мо та ко и да љу ди ово при хва та ју као не у пит ну 
исти ну, зар би би ло по треб но та ко мно го вре ме на да кре ма ци ја 
бу де при хва ће на као уоби ча је ни чин? Да ри ту ал са хра њи ва ња 
мр твог те ла ни је то ли ко су штин ски ва жан за хри шћан ску 
кул ту ру, зар би про шло два ве ка од пр вих иде ја мо дер не кре-
ма ци је до ње ног ома со вље ња? Да се те ло не иден ти фи ку је са 

614 Da vi es, Cre ma tion, 6.
615 Jupp, Cre ma tion or bu rial, 194.
616 Da vi es, Cre ma tion, 33.
617 Wal ter, Com mi tal, 208.
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осо бом ко ју смо во ле ли, зар би нам би ло уоп ште бит но шта 
ће се са њи ме де си ти на кон што осо бе ви ше не ма? Зар би се у 
ре кла ми по греб ног пред у зе ћа ин си сти ра ло на то ме да те ло не 
осе ћа ни ка кав бол и „да је кре ма ци ја не жна, до сто јан стве на и 
при стој на“?618 И на кра ју, да је те ло са мо љу шту ра ко ја се од ба-
цу је ка да до тра је, зар би страх од тру ље ња и под зем не фа у не 
био је дан од при сут ни јих раз ло га за из бор кре ма ци је? У овом 
све тлу де лу је са свим су ви сло и ко мен тар ко ји да је Аре но ва о 
кон цеп ту кре ма то ри ју ма. Они су, уме сто да бу ду јед но став не, 
функ ци о нал не гра ђе ви не за ре ша ва ње про бле ма мр твих те-
ла, од по чет ка гра ђе ни као згра де са до ми нан том ри ту ал ном 
функ ци јом. Ово све до чи да су кре ма ци о ни стич ка иде ја а за-
тим и прак са те жи ле мно го ви ше пре о бра жа ју не го уки да њу 
тра ди ци о нал них по смрт них ри ту а ла.619 Основ на про ме на до 
ко је је до шло је сте, као што смо ре кли и на по чет ку, мар ги на-
ли зо ва ње мр твог те ла. Не са мо да су уми ру ћи чо век, а за тим 
и ње го ви по смрт ни оста ци па жљи во са кри ве ни те мељ ним и 
раз ра ђе ним ме ди цин ским и би ро крат ским про це ду ра ма, не-
го је и при су ство мр твог те ла у ри ту а лу, ко ји се кре и ра због 
ње га и око ње га, до крај но сти ре ду ко ва но. Сна жне емо тив не, 
али и ка тар зич не ре ак ци је ко је се мо гу ви де ти на кла сич ним 
са хра на ма, ре ак ци је ко је пра те кре та ње ков че га/те ла – од ње-
го вог из но ше ња из ка пе ле, пре ко пре ла же ња ста зе ко ја во ди 
ка хум ци, до ста вља ња ков че га по ред гро ба и ње го вог ко нач-
ног спу шта ња у ра ку – из о ста ју у слу ча ју кре ма ци је. Бол, ту га 
и плач ко ји се код ин ху ма ци је отво ре но ис по ља ва ју, пра те ћи 
опи са не мо мен те ри ту а ла, у слу ча ју кре ма ци је оста ју у при
ват ном по се ду, пре пу ште не по је дин цу и ње го вој уме шно сти 
да кон струк тив но уре ди сво ја се ћа ња. 

Су де ћи по не ким ауто ри ма, раз ли ка из ме ђу спа љи ва ња и 
са хра њи ва ња нај ек спли цит ни је се огле да упра во у тој сфе ри 

618 Encyclo pe dia, 20.
619 Ahren, 138.
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– у сфе ри се ћа ња. Као што смо по ка за ли, код нас се ин тен зи-
тет по се та веч ном пре би ва ли шту по кој ни ка до не кле раз ли ку је 
у од но су на фор му у ко јој се оно на ла зи – у од но су на то да 
ли се ра ди о гроб ном ме сту, ро за ри ју му или ко лум ба ри ју му. 
Нај сла би је гроб по се ћу ју они чи ји су по кој ни ци ра су ти у Вр ту 
се ћа ња. Гроб је ме сто ап стракт ног су сре та са мр твим, али је 
успо ме на ко ја се не гу је не за ви сно од би ло ка квог ме ста се ћа-
ња, још ап стракт ни ја. Та ко не ки од ис пи та ни ка ко ји су бли-
жње са хра ни ли у Вр ту се ћа ња, и та мо го то во да и не од ла зе, 
на гла ша ва ју да успо ме ну чу ва ју у ср цу. Да ли ова кве тех ни ке 
се ћа ња, ко је под ра зу ме ва ју не до ста так би ло ка квих об ре да или 
њи хо ву ре дук ци ју и, у крај њем, при ва ти за ци ју, про из ла зе из 
од ре ђе не прак се по сту па ња са по смрт ним оста ци ма, или оне, 
као од ли ка од ре ђе не жи вот не фи ло со фи је пред ста вља ју пред-
у слов да се са оста ци ма на од ре ђе ни на чин и по сту пи – те шко 
је одо го во ри ти.

Сва ка ко, Деј вис при ме ћу је да „пе пео пред ста вља ма ње 
пер со нал ни, ви ше дис тан ци ра ни иден ти тет пре ми ну лог. Он 
не ево ци ра емо ци је на исти на чин као мр тво те ло или чак као 
гроб. Пе пео пред ста вља оно што би смо мо гли да на зо ве мо 
пост пер со нал но ста ње пре ми ну лог.“620

Не ки од стра них ауто ра сма тра ју да ка да је са хра њен, од-
но сно по ло жен у ро за ри јум или ко лум ба ри јум, пе пео има исту 
функ ци ју као и гроб. Та ко, Ја вор ски пи ше да у Пољ ској ме мо-
ри ја ли у ве зи са кре ма ци јом пра те иста дру штве на пра ви ла као 
и тра ди ци о нал ни. „Они пред ста вља ју ми ни ја тур не гро бо ве и 
по др жа ва ју исту дру штве ну ло ги ку.“621 И Пи тер Џап пи ше да 
се са хра ном пе пе ла кон стру и ше ме сто жа ље ња,622 док се ствар 
ком пли ку је ње го вим ра си па њем. Ка да се пе пео у пот пу но сти 
на ла зи у при ват ним ру ка ма, по ста је го то во не мо гу ће го во ри ти 

620 Da vi es, Cre ma tion, 15.
621 Ja wor ski, 46.
622 Jupp, Cre ma tion or bu rial, 186.



Антропологија кремације

227

о дру штве ним об ре ди ма пре ла за, као и о ри ту а ли ма ве за ним 
за пе ри о дич на или ма ка ква се ћа ња.623 Осим то га, ра си па ње до-
при но си да љем раз гра ђи ва њу по ру ке ко ју је но сио тра ди ци о-
нал ни по греб. Ов де се вр ши дру га чи је кон стру и са ње веч но сти 
ко ја са да не ма то ли ко ве зе са ес ха то ло шким пер спек ти ва ма, 
ко ли ко са ис пу ња ва њем ово зе маљ ских же ља, би ло по кој ни ка, 
би ло ње го ве по ро ди це.624

Ко ли ко год да прак се у ве зи са пе пе лом ва ри ра ју, од но сно 
ко ли ко год да иза зи ва ју раз ли чи те, нај че шће са свим ин ди ви-
ду а ли зо ва не од го во ре оних ко ји су кре ми ра ли сво је бли жње, 
јед на ствар је из ве сна – спе пе ље ни по смрт ни оста ци ни ка ко 
ни су у фо ку су ко лек тив них тех ни ка и ри ту а ла се ћа ња. Гро бо-
ви јав них лич но сти ко је су кре ми ра не (код нас су то нај че шће 
умет ни ци, на уч ни ци, ин те лек ту ал ци, спор ти сти) ни су ме ста 
хо до ча шћа. Мо ра се, до ду ше, при зна ти да у по след ње вре ме 
то ни су ни гро бо ви јав них лич но сти са хра ње них кла сич ним 
по гре бом, што је по сле ди ца оп ште мар ги на ли за ци је смр ти из 
јав ног про сто ра и ко лек тив них иден ти тет ских стра те ги ја, али 
то је по себ но пи та ње о ко ме смо већ пи са ли на дру гом ме сту.625 
Ро за ри ју ми и ко лум ба ри ју ми са пе пе лом по зна тих ни су ни ка да 
би ли ва жне тач ке на ци о нал не ме мо ри је.

Ипак, по сто ји је дан из у зе так, да нас по себ но ак ту е лан. Ра-
ди се о кре ми ра ним по смрт ним оста ци ма ве ли ког свет ског 
на уч ни ка, срп ског по ре кла, Ни ко ле Те сле, ко ји се на ла зе у 
Бе о гра ду, у му зе ју ко ји но си ње го во име.

623 Da vi es, Cre ma tion, 41.
624 Исто, 15, 41.
625 Па ви ће вић, Спо ме ни ци и/или гро бо ви.
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Сту ди ја слу ча ја бр. 2:  
од му ње до пра ха:  
посмртна суд би на ни ко ле те сле

То ком по след њих не ко ли ко го ди на, у ви ше на вра та, јав-
ност у Ср би ји је по тре са ла по ле ми ка по во дом ини ци ја ти ве 
за пре но ше ње по смрт них оста та ка Ни ко ле Те сле из му зе ја 
у ко ме се они на ла зе у Храм Све тог Са ве на Вра ча ру. Го ди не 
2014. пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је (та да у остав ци) 
и по гла вар Срп ске пра во слав не цр кве, па три јарх СПЦ Ири неј, 
пот пи са ли су спо ра зум о по ди за њу спо ме ни ка и пре ме шта-
њу по смрт них оста та ка у пор ту Хра ма Све тог Са ве. По што 
спо ра зум ни је ре а ли зо ван, две го ди не ка сни је, 2016 го ди не, 
пи та ње је ак ту е ли зо ва но, а пред лог је по те као од па три јар ха 
Ири не ја, ко ји је о то ме раз го ва рао са пред сед ни ком Ср би је 
То ми сла вом Ни ко ли ћем: ур ну са Те сли ним пе пе лом тре ба ло 
би са хра ни ти ис пред Хра ма, где је пред ви ђе но и по ди за ње 
спо ме ни ка овом ве ли ка ну свет ске на у ке.626 У, ме ђу вре ме ну, то-
ком пи са ња ове књи ге, спо ме ник је и по диг нут, из ме ђу згра де 
На род не би бли о те ке и Хра ма Све тог Са ве. За ни мљи во је да он 
ви зу ел но под се ћа да ле ко ви ше на над гроб ни спо ме ник, не го 
на скулп ту ру у јав ном се ку лар ном про сто ру. По ста мент је на-
пра вљен од цр ног мер ме ра, на лик на вер ти кал ну над гроб ну 
пло чу на ко јој су упи са ни име и пре зи ме и го ди на ро ђе ња и 
смр ти (по кој ни ка), а на ње му се на ла зи до по ја сна фи гу ра Ни-
ко ле Те сле.627 По све му су де ћи, ва јар је спо ме ник осми слио као 
бу ду ћи над гроб ни бе лег. 

626 Спо ме ник Ни ко ли Те сли у пор ти Хра ма Све тог Са ве. По ли ти ка, 
1. март, 14; Te slu pre me sti ti u por tu Hra ma Sve tog Sa ve. Na: http://www.te le-
graf.rs/ve sti/be o grad/2169346-te slu-sa hra ni ti-u-por ti-hra ma-sve tog-sa ve-pa-
tri jarh-pred lo zio-ni ko li cu-pre me sta nje-po smrt nih-osta ta ka-srp skog-na uc ni ka 
При сту пље но 20. ју на 2016.

627 https://www.go o gle.rs/se arch?q=Po dig nut+spo me nik+Ni ko li+Te sli При-
сту пље но 1. ав гу ста 2016.
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Сва ка ко, ово су би ле са мо по след ње у ни зу ини ци ја ти-
ва ко ји ма се то ком прет ход не де це ни је на сто ја ло про ме ни ти 
ме сто веч ног пре би ва ли шта пра ха ве ли ког на уч ни ка. „Слу чај 
Те сла“ спе ци фи чан је по то ме што је ов де реч о кре ми ра ним 
по смрт ним оста ци ма, што је са свим не ти пич но за по смрт не 
ри ту а ле и ве ли ча ња у окви ри ма на шег под не бља. Због то га, 
про цес и раз вој по смрт не гло ри фи ка ци је Ни ко ле Те сле пред-
ста вља ју по себ но за ни мљи во по ље та на то ан тро по ло шких 
про у ча ва ња. 

1. По смрт но пу то ва ње 

По чи нак у ми ру и веч ни спо кој – уоби ча је не же ље ко ји-
ма жи ви ис пра ћа ју по кој ни ка на онај свет ис по ста ви ле су се 
као са свим не до сти жне ка да је реч о Ни ко ли Те сли, ве ли ком 
срп ском, ју го сло вен ском, аме рич ком и свет ском на уч ни ку. 
Ње го во по смрт но пу то ва ње от по че ло је не по сред но на кон 
ње го ве смр ти у хо те лу Њу јор кер, у Њу јор ку, 7. jануара 1943. 
го ди не.628 Бри гу о са хра ни пре у зео је Те слин се стрић Са ва 
Ко са но вић, уз по др шку ју го сло вен ске вла де у из гнан ству, у 
чи јој се слу жби Ко са но вић у том тре нут ку на ла зио и ко ја је 
би ла зва нич ни по кро ви тељ са хра не.629 У ор га ни за ци ји чи та вог 
до га ђа ја уче ство ва ли су и мно ги Те сли ни при ја те љи – др жа-
вља ни Аме ри ке, на уч ни ци, умет ни ци и јав не лич но сти. У име 
ју го сло вен ске вла де, ис пра ћа ју је при су ство вао ју го сло вен ски 
ам ба са дор Кон стан тин Фо тић, а ме ђу цвет ним аран жма ни ма 

628 Нај ве ћи део по да та ка ко ји се ти чу смр ти и са хра не Ни ко ле Те сле 
до би ла сам из ма те ри ја ла за из ло жбу „70 го ди на од смр ти Ни ко ле Те сле“, 
ко ја је одр жа на у Му зе ју Ни ко ле Те сле, у Бе о гра ду, 2013. го ди не. Ма те ри јал 
ми је ста вљен на увид у Му зе ју, љу ба зно шћу аутор ке из ло жбе, ку сто ски ње 
Ми ли це Ке слер.

629 Sa hra na Ni ko le Te sle oba vi će se u uto rak. Ju go slo ven ska vla da je od re di la 
da se po greb oba vi o dr žav nom tro šku. To ron to Ont. če tvr tak 21. ja nu ar 1943.
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ко ји су при сти гли од ра зних углед них лич но сти на ла зио се и 
ве нац ју го сло вен ског кра ља Пе тра II.630 Це ре мо ни ја ис пра ћа ја 
од и гра ла се 12. ја ну а ра у Ка те дра ли Све тог Јо ва на, ко ја ина че 
при па да про те стант ској адвен ти стич кој за јед ни ци, што је, 
сва ка ко, чи ње ни ца ко ја бу ди по зор но сти ис тра жи ва ча: са свим 
про тив но пра во слав ним ка но ни ма, ре ли гиј ску слу жбу др жа ли 
су за јед но про те стант ски и пра во слав ни све ште ни ци. Раз ло-
зи за ова кав из бор ме ста ис пра ћа ја би ли су, по све му су де ћи, 
ви ше стру ки. На пр вом ме сту, у то вре ме Срп ска пра во слав на 
цр ква још увек ни је има ла свој храм у Њу јор ку. Ме ђу тим, из-
ве сно је да је по сто ја ла мо гућ ност да Те сла бу де ис пра ћен из 
хра ма не ке дру ге пра во слав не за јед ни це.631 Дру го, Те сли на 
смрт де си ла се у тре нут ку ве ли ких и раз ли чи тих по де ље но-
сти уну тар ју го сло вен ске еми гра ци је у Аме ри ци, као и у тре-
нут ку ин тен зив них срп ско–хр ват ских пре ви ра ња и су ко ба у 
до мо ви ни.632 Ка ко је по ре клом био Ср бин из Хр ват ске, пи та ње 
ње го вог при па да ња, ма кар и на кон смр ти (или упра во та да), 
мо гло је до дат но по гор ша ти (или, пак, по пра ви ти) на ру ше не 
од но се при пад ни ка срп ске и хр ват ске еми грант ске за јед ни це. 
Мо гу ће је сто га да се са крал ни про стор не у трал не вер ске за-
јед ни це по ка зао као по год но ме сто ис пра ћа ја, ко јим је на гла-
ше на уни вер зал ност Те сли ног де ла и ко смо по ли ти зам ње го вог 

630 Ame rič ka štam pa o po gre bu Ni ko le Te sle. Yugo sla via, Su tar day Ja nu-
ary 23. 1943.

631 Још 1902. го ди не у Њу јор ку је, у окви ру Ру ске пра во слав не цр-
кве, за по че ла са ра дом Цр ква Све тог Ни ко ле (http://www.ruschur chu sa.org/
en/8/53/96/92). Та ко ђе, 1905. го ди не уста но вље на је и њу јор шка па ро хи ја 
Грч ке пра во слав не цр кве Све те Тро ји це (http://www.go arch.org/ar chdi o ce se/
in sti tu ti ons/holytri nity). 

632 Мир ја на Па вло вић, Ср би у Чи ка гу. Про бле ми ет нич ког иден ти
те та. Бе о град: По себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 32 1990, 
65–67; Ми ро сла ва лу кић Кр ста но вић, Ср би у Ка на ди. Жи вот и сим бо ли 
иден ти те та.Бе о град: По себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ 36, 
1992, 40, 51; Мар га рет Чеј ни, Смрт и пре о бра жај. У: Са ва Н. Вуј но вић, Ни
ко ла Те сла и ње го во вре ме. То рон то 2005, 765–775, 774.
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при па да ња. По сто је чак и по да ци да су то ком ис пра ћа ја при-
пад ни ци срп ске еми гра ци је се де ли са јед не, а при пад ни ци 
хр ват ске – са дру ге стра не цр кве, те да је ан гли кан ски би скуп 
Ви ли јам Ме нингс за бра нио др жа ње опро штај них го во ра због 
опа сно сти да до ђе до по ли тич ких раз ра чу на ва ња.633 Тре ће 
мо гу ће об ја шње ње, ко је не ис кљу чу је и прет ход на два, ти че 
се чи ње ни це да у тре нут ку Те сли не са хра не ње гов на след ник 
Са ва Ко са но вић још увек ни је до нео од лу ку о то ме на ко ји 
на чин ће Те сла би ти са хра њен – уко пом или кре ма ци јом, као 
ни да ли прах ге ни ја тре ба да оста не у Аме ри ци, или га тре ба 
пре не ти у Ју го сла ви ју.634 О овој нео д луч но сти све до че на пи си 
из но ви на у ко ји ма се на во ди да је „Те сли но те ло од не то на 
гро бље Фер нклиф, где ће би ти за др жа но у мр твач ни ци док 
се не до не се ко на чан план“.635 О ово ме све до чи и чи ње ни ца да 
та да шњи епи скоп Срп ске пра во слав не цр кве Ди о ни си је ни је 
лич но при су ство вао ис пра ћа ју, не го су у ње го во име опе ло 
слу жи ла два пра во слав на па ро хиј ска све ште ни ка. Из њи хо-
вог пи сма упу ће ног епи ско пу ви ди се да су слу жи ли за јед но 
са ко ле га ма про те стант ске ве ро и спо ве сти, а да на кон слу жбе 
у цр кви ни су оти шли на гро бље, на са му са хра ну. Са свим је 
мо гу ће да је на ја ва евен ту ал не кре ма ци је Те сли них по смрт них 
оста та ка ус кра ти ла овом ге ни ју пра во на уоби ча је ни пра во-
слав ни об ред. 

633 Го вор ко ји је бан Хр ват ске Иван Шу ба шић же лео да одр жи то ком 
це ре мо ни је ис пра ћа ја об ја вљен је ка сни је у но ви на ма „Хр ват ски глас“ (26. 
ја ну ар 1943). Тру де ћи се да не про пу сти ни је дан аспект Те сли ног иден ти-
те та, Шу ба шић се од на уч ни ка опро стио сле де ћим ре чи ма: „Као бан Ба-
но ви не Хр ват ске, као Хр ват, Ју го сла вен, Сла вен и на да све као чо вјек, ја се 
кла њам тво јој сје ни, Те сла, јер си тво јом ве ли чи ном про сла вио свој срп ски 
род, сво ју ужу хр ват ску до мо ви ну, сво ју др жа ву Ју го сла ви ју, сла вен ство и 
ве ли ку Аме ри ку“.

634 Шар ло та Му жар, Те сли ни спи си. У: Са ва Н. Вуј но вић, Ни ко ла Те сла 
и ње го во вре ме. То рон то, 624–633, 632.

635 Ame rič ka štam pa…, Yugo sla via, 23. jan. 1943.
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Но, Ни ко ла Те сла је са хра њен на њу јор шком гро бљу Фер-
нклиф, али су два и по ме се ца на кон то га, 25. мар та, ње го ви 
по смрт ни оста ци екс ху ми ра ни и кре ми ра ни. У по сто је ћим 
до ку мен ти ма о жи во ту Ни ко ле Те сле, као и о оно ме што се 
де ша ва ло на кон ње го ве смр ти, не по сто ји об ја шње ње овог 
од ло же ног чи на. За што је Те сла кре ми ран и за што је то учи-
ње но тек на кнад но? Оно што је из ве сно на осно ву до са да шњих 
са зна ња је сте чи ње ни ца да кре ма ци ја ни је би ла же ља са мо га 
Те сле. За пра во, у ње го вој за о став шти ни се не на ла зи ни је дан 
траг би ло ка кве ње го ве же ље или раз ми шља ња ве за ног за соп-
стве ну по смрт ну суд би ну. Осим то га, на осно ву не ких пи са ња 
мо же се за кљу чи ти да су у Те сли ном жи во ту ре ли ги о зност 
од но сно при пад ност пра во слав ном хри шћан ском кул тур ном 
ми љеу и тра ди ци ји би ле под ра зу ме ва не, али не и пре ви ше 
ис ти ца не вред но сти.636 Те сла је био у пот пу но сти по све ћен 
на уч ном ра ду и де лу је као да се ни је пре ви ше ба вио овим пи-
та њи ма. Тре ба, ме ђу тим, по ме ну ти два по да тка ко ја до дат но 
рас плам са ва ју има ги на ци ју ис тра жи ва ча. Пр во, Те сла је био 
ве ли ки по што ва лац Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, срп ског пе сни ка, 
ле ка ра и пи о ни ра кре ма ци о ни стич ке иде је у Ср би ји.637 Те сла 
и Змај су се сре ли 1892. го ди не, при ли ком је ди ног Те сли ног 
бо рав ка у Бе о гра ду. За пи са но је да је су срет био дир љив и да 
је дао под сти ца ја пи са ној пре пи сци ова два ве ли ка на срп ске 
кул ту ре. И сам Те сла пи ше о Зма ју, на по ми њу ћи и по да так да 
је овај био ве ли ки по бор ник кре ма ци је. Оно, ме ђу тим, што 
оста је као не по зна ни ца је сте пи та ње да ли су Зма је ве иде је на 
овом по љу на би ло ко ји на чин ути ца ле на Те сли не ста во ве о 
прак си кре ми ра ња по смрт них оста та ка. По ред ово га, ка да је 
реч о ре ли ги о зно сти ве ли ког на уч ни ка, Јо ван Бра тић пи ше да 

636 Ni ko la Te sla, re print. Pro blem po ve ća va nja ljud ske ener gi je. Be o grad: 
Mu zej Ni ko le Te sle i Elek tro pri vre da Sr bi je, 11.

637 Ни ко ла Те сла, Змај Јо ван Јо ва но вић – нај ве ћи срп ски пе сник да на-
шњи це. У: Са ва Н. Вуј но вић, Ни ко ла Те сла и ње го во вре ме, 676–679.
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су се у Те сли ном бли ском окру же њу на ла зи ле осо бе спи ри ту а
ли стич ког опре де ље ња. Та кав је био Те слин пр ви би о граф Џон 
О’Нил,638 но ви нар њу јор шког ли ста Хе ралд три бјун, као и сер 
Ви љем Крукс, ен гле ски хе ми чар и фи зи чар, са ко јим је Те сла, 
боравeћи у лон до ну, по се тио не ки скуп на ко ме се на вод но 
рас пра вља ло о спи ри ту а ли зму.639 Ме ђу ма ло број ним ин фор ма-
ци ја ма о Те сли ном при ват ном жи во ту на и ла зи се и на при чу о 
ње го вом ми стич ном ис ку ству, од но сно – о ви ђе њу ве за ном за 
смрт ње го ве мај ке.640 И сам Те сла је пи сао о соп стве ној спо соб-
но сти ви зу е ли за ци је од ре ђе них мен тал них пред ста ва, али је 
на чел но од би јао ре пу та ци ју чо ве ка са нат при род ним спо соб-
но сти ма, ко ју су му че сто при пи си ва ли ње го ви са рад ни ци. Но, 
мо гу ће је да су ова ис ку ства, као и Те сли на ду хов на кон сти ту
ци ја, до при не ли ње го вом ин те ре со ва њу за спи ри ту а ли стич ке 
иде је. Чо век ко ји је по ме рао гра ни це фи зич ког све та ве ро ват но 
ни је сум њао у њи хо ву ме та фи зич ку ди мен зи ју.

Ипак, и по ред све га, тре ба та ко ђе има ти на уму да је кре-
ма ци ју ини ци рао Те слин на след ник Са ва Ко са но вић, па би 
за пра во би ло до бро од го во ри ти на не ка пи та ња о ње го вим 
евен ту ал ним мо ти ви ма за спро во ђе ње овог чи на. Је дан од 
мо гу ћих и нај че шће спо ми ња них узро ка за екс ху ма ци ју и 
кре ми ра ње по смрт них оста та ка Ни ко ле Те сле је сте по тре ба 
да се спре чи евен ту ал но скр на вље ње ње го вог гро ба од стра-
не екс трем них на ци о на ли стич ких ор га ни за ци ја и гру па ци ја 
фор ми ра них ме ђу та да шњим ју го сло вен ским еми гран ти ма у 

638 Џон О’Нил (John J. O’Ne ill), аутор књи ге о Ни ко ли Те сли „Pro di-
gal Ge ni us“, http://www.rast ko.rs/isto ri ja/te sla/oni ell-te sla.html; Ви љем Крукс 
(Wil li am Cro o kes), про на ла зач Та ли ју ма и „кру ко ве це ви“. http://www.nndb.
com/pe o ple/965/000100665/ .

639 Јо ван Бра тић, Те сли на ре ли ги ја. У: Са ва Н. Вуј но вић, Ни ко ла Те сла 
и ње го во вре ме, 634–650, 641, 642.

640 http://www.bi bli o te ca pleyades.net/te sla/lo stjo ur nals/lo stjo ur nals04.htm 



Александра Павићевић, Пламена тела

234

Аме ри ци.641 Ме ђу тим, иако је ово би ла ре ал на опа сност, она 
ни је би ла зна чај ни је ума ње на про ме ном фор ме Те сли них по-
смрт них оста та ка. Ја сно је да ко лум ба ри јум или ро за ри јум 
мо гу би ти пред мет скр на вље ња под јед на ко као и „кла си чан“ 
гроб. Мо гу ће је и то да је кре ма ци ја тре ба ло да олак ша пре-
нос по кој ни ка у до мо ви ну, што је та ко ђе би ла јед на од оп ци ја 
о ко јој је Ко са но вић раз ми шљао. С дру ге стра не, с об зи ром на 
углед ко ји је Те сла ужи вао и у до мо ви ни и ме ђу су на род ни ци-
ма у еми гра ци ји, као и с об зи ром на чи ње ни цу да је ју го сло-
вен ска вла да узе ла ди рект но уче шће у ње го вој са хра ни, ма ло 
је ве ро ват но да је услов пре но са оста та ка у до мо ви ну би ла 
њи хо ва кре ма ци ја. Тран спорт ур не сва ка ко је би ла јеф ти ни ја 
оп ци ја, али ни тран спорт ков че га ни је био не из во дљив. Оно 
што се на ме ће као јед но од мо гу ћих об ја шње ња је сте и лич но 
иде о ло шко опре де ље ње са мог Ко са но ви ћа. Ре кли смо, на и ме, 
да је он у вре ме Те сли не смр ти бо ра вио у Аме ри ци, као члан 
ју го сло вен ске кра љев ске вла де. Ме ђу тим, већ та да се у ње го-
вим раз ми шља њи ма на зи ру сна жне ле ви чар ске иде је и ста во-
ви. Ово по твр ђу је и чи ње ни ца да се 1946. го ди не Ко са но вић 
по ја вљу је као ам ба са дор но ве др жа ве (ФНРЈ), ко ја је на кон 
Дру гог свет ског ра та на ста ја ла на те ме љи ма со ци ја ли стич ких 
и ко му ни стич ких иде ја и иде о ло ги ја. 

По смр ти Са ве Ко са но ви ћа, 1956. го ди не, спо ме ник на 
ње го вом гро бу из ра дио је чу ве ни ју го сло вен ски и хр ват ски 
ва јар Иван Ме штро вић. На цр ној, вер ти кал ној мер мер ној пло-
чи, Ме штро вић је ис кле сао Ко са но ви ћев лик, а осим име на, 
пре зи ме на и го ди не ро ђе на и смр ти, на пло чи ни је би ло ни-
ка квих дру гих обе леж ја. Не по се ду је мо по дат ке о то ме да ли 
је сам Ко са но вић кре ми ран. Фор ма ње го вог гро ба пре упу ћу је 
на ин ху ма ци ју, али је из ве сно да Ме штро вић је сте кре ми ран 
и да је био ма сон. Иако га Зо ран Не не зић не спо ми ње у спи ску 

641 Са ва Ко са но вић, По след њи да ни и смрт Ни ко ле Те сле. У: Са ва Н. 
Вуј но вић, Ни ко ла Те сла и ње го во вре ме, 715–720,717.
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сло бод них зи да ра, мо гу ће је да је и Ко са но вић при па дао не кој 
ма сон ској ло жи. Као што смо ра ни је по ка за ли, ши ре ње кре ма-
ци о ни стич ке иде је на гло бал ном ни воу че сто је би ло у ве зи са 
ак тив но сти ма и схва та њи ма ма сон ских ор га ни за ци ја, док су 
јој у усло ви ма вла да ви не ле ви чар ских по ли тич ких иде о ло ги ја 
до да ва ни сна жни ега ли та ри стич ки, ан ти кле ри кал ни и ан ти-
цр кве ни са др жа ји. Сто га је са свим мо гу ће да је ко нач на фор ма 
Те сли них по смрт них оста та ка би ла по сле ди ца Ко са но ви ће вих 
иде о ло шких убе ђе ња. 

И на кра ју, оста је још јед но пи та ње, мо жда и нај ком плек-
сни је: за што се тран спорт ур не са Те сли ним пе пе лом де сио 
тек на кон че тр на ест го ди на, 1957 го ди не? Са свим је ло гич но 
што то ни је ура ђе но од мах на кон кре ма ци је, па ни у на ред них 
не ко ли ко го ди на. У Ју го сла ви ји је у том пе ри о ду би ло до вољ но 
све же смр ти и до вољ но мр твих. Но, без об зи ра на чи ње ни цу да 
је по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, у но вој др жа ви, Са ва Ко-
са но вић до био та кву дру штве ну и по ли тич ку по зи ци ју са ко је 
је мо гао да ути че на суд би ну Те сли них по смрт них оста та ка, он 
то очи глед но ни је ура дио. Узрок то ме мо же би ти ње го во дво-
у мље ње да ли Те слин прах при па да Аме ри ци или Ср би ји/Ју-
го сла ви ји. Ме ђу тим, да ле ко је ве ро ват ни је да је ви ше го ди шње 
од ла га ње тран спор та би ло усло вље но иде о ло шком кли мом 
ко ја је вла да ла у ФНРЈ и ко ја је на ла га ла про сла вља ње хе ро ја 
зна чај но дру га чи јег про фи ла не го што је то био Ни ко ла Те сла. 

Ме ђу тим, иако се си ту а ци ја ни је зна чај ни је про ме ни ла 
ни то ком на ред них не ко ли ко де це ни ја, ур на са пра хом Ни ко-
ле Те сле сти гла је у Бе о град 13. ју ла 1957. До не ла ју је Шар ло та 
Му жар, лич на се кре та ри ца Са ве Ко са но ви ћа, ко ји је умро у 
Бе о гра ду го ди ну да на пре то га.642 По ра ни јем до го во ру са Ми-

642 У Му зе ју Ни ко ле Те сле на ла зе се до ку мен ти ко ји све до че о то ме да 
је Шар ло та Му жар у ви ше на вра та пла ти ла ле жа ри ну за ур ну, као и то да 
су над ле жни на гро бљу Фер нклиф по сла ли ур ну ју го сло вен ској ам ба са ди 
у Ва шинг то ну. Осим то га, за ни мљи во је спо ме ну ти да у днев ном ли сту 
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ли цом Тр бо је вић, Те сли ном се стри чи ном, и Вељ ком Ко ра ћем, 
ди рек то ром Му зе ја Ни ко ле Те сле, ур на је пре да та Му зе ју на 
трај но чу ва ње.643 Ме ђу тим, увид у му зеј ске до ку мен те о овом 
до га ђа ју, као и у из ве шта ва ња ме ди ја, не да је ја сну сли ку о то ме 
ка ко и ка да је за пра во ур на пре да та и где се она на ла зи ла из ме-
ђу да ту ма при спе ћа и да ту ма при мо пре да је. Тек 28. сеп тем бра 
1957. го ди не у По ли ти ци је об ја вљен текст ко ји до но си вест 
о при спе ћу ур не, али без тач ног да ту ма ка да се то де си ло.644 
На пис је ка рак те ри са ло сна жно на сто ја ње да се Те сли но име 
по ве же са по др шком на род но о сло бо ди лач кој бор би ју го сло-
вен ских на ро да, док је суд би на Те сли них по смрт них оста та ка 
са свим мар ги на ли зо ва на. У тек сту се чак ка же да ће ур на би ти 
пре да та Му зе ју тек „ка да се за то бу ду сте кли усло ви“. Из му-
зеј ске до ку мен та ци је, пак, до би ја мо две опреч не ин фор ма ци је: 
у јед ној се ка же да је ур на пре да та 17. ју ла 1957. и да је тим по-
во дом ор га ни зо ва на скром на све ча ност, а дру га ин фор ма ци ја 
упу ћу је на то да се до га ђај од и грао у сеп тем бру, при ли ком бо-
рав ка у Бе о гра ду Ке не та Сви зи ја, но ви на ра и до брог Те сли ног 
при ја те ља. Оно што је из ве сно је сте чи ње ни ца да је ур на би ла 
из ло же на и до ступ на јав но сти тек од 1961. го ди не, ка да је у 
Му зе ју отво ре на ме мо ри јал на со ба.

За не мар љи ва ме диј ска па жња по кло ње на овим до га ђа ји ма 

По ли ти ка, у да ни ма на кон смр ти Са ве Ко са но ви ћа, ни је би ло ни по ме на 
тог до га ђа ја.

643 Му зеј је отво рен 1955. го ди не. За да так Му зе ја је био да чу ва и пре-
зен ту је јав но сти за о став шти ну Ни ко ле Те сле, ко ја је у зе мљу сти гла ју ла 
1952. го ди не. Не ко ли ко ме се ци пре то га, од лу ком Јо си па Бро за Ти та, осно-
ван је Др жав ни од бор за про сла ву сто го ди шњи це ро ђе ња и де се то го ди-
шњи це смр ти Ни ко ле Те сле. Од лу ка је до ступ на у ар хи ву Му зе ја. Иван ка 
Бе ше вић, По смрт ни пе пео Ни ко ле Те сле пре нет из Њу јор ка у Бе о град. 
По ли ти ка, су бо та 28. септ. 1957, 7; Те сли на за о став шти на на ла зи се у на шој 
зе мљи. Бор ба 15. ју ли 1952; Осно ван је др жав ни од бор за про сла ву сто го-
ди шњи це ро ђе ња и де се то го ди шњи це смр ти Ни ко ле Те сле. По ли ти ка 10. 
ја ну ар 1952, 3.

644 Бе ше вић, 6.
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ве ро ват но се мо же об ја сни ти већ по ме ну том чи ње ни цом – Те-
слин лик је у том тре нут ку био иде о ло шки сла бо упо тре бљив. 
Та да шњи ак ту ел ни про цес уоб ли ча ва ња Ју го сла ви је као др-
жа ве ко ја по чи ва на тра ди ци ја ма со ци ја ли стич ке ре во лу ци је 
зах те вао је про мо ви са ње дру га чи је вр сте хе ро ја и све ти те
ља. У њи хо ве ауре мо ра ла је би ти угра ђе на бор бе на ре то ри ка, 
ре то ри ка жр тви и му че ни штва, ре то ри ка ко ја је по зи ва ла на 
удар нич ку об но ву др жа ве, у чи јим те ме љи ма се на ла зи ла про
ли ве на крв бо ра ца за на род но осло бо ђе ње и но ви дру штве ни 
по ре дак.645 

По ред ме диј ске мар ги на ли за ци је са мо га до га ђа ја, оно што 
фа сци ни ра је сте чи ње ни ца да је из овог по смрт ног пу то ва ња 
Ни ко ле Те сле за пра во из о ста ла се кун дар на са хра на ње го вих 
по смрт них оста та ка. Уме сто оно га што Ке трин Вер де ри на зи-
ва до лич на са хра на (pro per bu rial), Те сла је до био ме мо ри јал ну 
со бу, ко ја је би ла де ло еми нент них ју го сло вен ских умет ни ка 
то га вре ме на.646 Ова про сто ри ја би ла је за ми шље на као вр ста 
по себ ног ме ста се ћа ња: гроб ко ји не иза зи ва ту гу не го ра до зна-
лост и ди вље ње, ма у зо леј у ко ме не ста ну је бе смрт ни вла дар 

645 Та ко По ли ти ка од 13. и 14. ју ла 1957. го ди не из ве шта ва о са хра ни 
по смрт них оста та ка 62 на род на хе ро ја у за јед нич ку гроб ни цу у Под го ри ци, 
док о при спе ћу ур не Ни ко ле Те сле не ма ни по ме на.

646 Со ба је би ла де ло зна чај них ју го сло вен ских умет ни ка то га до ба: 
про јек то вао ју је ар хи тек та Ми лан Па ли са шки, идеј ни на црт по сто ља за 
ур ну из ра дио је Ма рио Ма ска ре ли, а злат ну сфе ру у ко ју је сме штен пе пео 
– Не бој ша Ми трић. Ми трић је ка сни је про јек то вао крст ко ји се на ла зи на 
ку по ли Хра ма Све тог Са ве. Из глед кр ста – са че ти ри сфе ре (са свим на лик 
на оне у ко ји ма је Те слин пе пео) на сва че ти ри кра ка кр ста – био je пред мет 
јав не по ле ми ке. Окру гли за вр ше ци под се ћа ли су на тач ке ко је за у ста вља ју 
хо ри зон тал ну и вер ти кал ну ли ни ју исто ри је, не отва ра ју ћи их пре ма веч-
но сти. Крст је био по след ње Ми три ће во де ло. Го ди не 1989. он је тра гич но 
за вр шио свој жи вот, из вр шив ши са мо у би ство. Ви ди у: Алек сан дра Па ви-
ће вић, Од му ње до пра ха.Смрт, са хра на и по смрт на суд би на Ни ко ле Те сле. 
ГЕИ СА НУ LXII/2. Бе о град 2014, 125–138, 132.
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не го по кре тач ка иде ја,647 из ло жбе ни про стор ко ји по чи ва на 
та на то ло шкој сим бо ли ци, али у ко ме је за пра во из вр ше на мар-
ги на ли за ци ја са ме смр ти. Чи тав Му зеј Ни ко ле Те сле је за пра во 
кон ци пи ран као му зеј бу дућ но сти, а не – ка ко је то уоби ча је но 
– као све до чан ство про шло сти; у вре ме осни ва ња и ду го го-
ди на на кон то га, Му зеј је за пра во тре ба ло да бу де од раз ве ре у 
не за у ста вљи ви на пре дак (ју го сло вен ског) дру штва – на пре дак 
у ко ме је Те сли но де ло, али опет са мо по сред но, има ло зна чај ну 
уло гу. У чи та вом кон цеп ту, по смрт ни оста ци су пред ста вља ли 
не на ме тљи ви га рант ве ро до стој но сти иде је ко ја се, ме ђу тим, 
су штин ски за сни ва ла на не ги ра њу смр ти уоп ште. Не слу ће не 
ви си не људ ских до ме та ко је је обе ћа ва ла ко му ни стич ка со-
ци јал на док три на ни су ра чу на ле са чи ње ни цом ко нач но сти 
људ ског жи во та, јер би та пер спек ти ва не ми нов но ука за ла на 
од ре ђе не па ра док се и не до стат ке нео гра ни че не ве ре у људ ске 
по тен ци ја ле. 

Без об зи ра на то што су ви со ки естет ски стан дар ди, као и 
чи тав кон цепт ме мо ри јал не со бе, до при не ли из ве сној са кра-
ли за ци ји му зеј ског про сто ра и оста ви ли мо гућ ност да се он 
по сма тра као ле ги тим но ме сто чу ва ња (са хра њи ва ња) кул тур-
них вред но сти, на ме ће се пи та ње ка ко би овај слу чај из гле дао 
да Те сла ни је био кре ми ран, од но сно – да је у Бе о град уме сто 
ур не сти гао ков чег са ње го вим по смрт ним остат ци ма. Да ли 
би при су ство ков че га усло ви ло раз ви је ни ји по греб ни це ре-
мо ни јал, ко ји би – ка ко то обич но би ва ка да су у пи та њу јав не 
лич но сти – за по чео све ча ним до че ком и за вр шио се исто та ко 
све ча ном са хра ном? И ка ко би из гле да ла ко ме мо ра ци ја ко ја се 
не би од ви ја ла у Му зе ју? Да ли би „кла си чан“ гроб уоп ште био 

647 Уоби ча је ни кон цеп ти излга ња те ла то ком ко му ни зма (ма да се то 
мо же ре ћи и за ра ни је пе ри о де) под ра зу ме ва ли су при ка зи ва ње „не у мр-
лих“, од но сно бе смрт них све та ца ак ту ел не иде о ло ги је. Љи ља на Га ври ло-
вић, Кул ту ра у из ло гу. Бе о град: По себ на из да ња Ет но граф ског ин сти ту та 
СА НУ 60, 2007, 59.



Антропологија кремације

239

ме сто ко лек тив ног се ћа ња, или би он био још ви ше мар ги на-
ли зо ван не го што је то слу чај са пе пе лом из ло же ним у Му зе ју?

Би ло ка ко би ло, злат на сфе ра са Те сли ним пра хом са да 
већ де це ни ја ма по чи ва у Му зе ју, до ступ на по се ти о ци ма, али 
са свим не ви дљи ва у ши рем јав ном про сто ру. Све до по чет ка 
но вог ми ле ни ју ма, пе ри о дич но про сла вља ње ге ни ја – углав-
ном у окви ри ма ју би ле ја (го ди шњи це ро ђе ња или го ди шњи це 
смр ти) – ни је се де ша ва ло око Те сли них по смрт них оста та ка, 
ни ти се на њих по зи ва ло. Све ча не ака де ми је пра ће не по ли-
тич ким го во ри ма, на уч ни ску по ви, по ди за ње спо ме ни ка и 
от кри ва ње спо мен-пло ча би ли су нај че шћи са др жа ји про сла ва. 
Спо ме ни мо са мо не ке од њих: 1952. го ди не осно ван је Др жав ни 
од бор за про сла ву де се то го ди шњи це смр ти и сто го ди шњи це 
ро ђе ња Ни ко ле Те сле. Го ди не 1955. отво рен је Му зеј, а 1963. 
по ста вљен је спо ме ник Ни ко ли Те сли ис пред Елек тро тех нич-
ког фа кул те та у Бе о гра ду. Спо ме ни ци су по ди за ни и у дру гим 
де ло ви ма Ју го сла ви је, те је, на при мер, 1981. го ди не по ста вље на 
ста туа Ни ко ле Те сле у Го спи ћу. На згра ди Ин сти ту та „Ни ко-
ла Те сла“, у Бе о гра ду је 1996. го ди не от кри ве на спо мен-пло ча, 
а исте го ди не је, у ор га ни за ци ји СА НУ, при ре ђе на и све ча на 
ака де ми ја у са ли Ко лар че ве за ду жби не.648 То ком 2006. го ди не 
по ста вље на су још два спо ме ни ка у Ср би ји – на Аеро дро му 
Бе о град, ко ме је при то ме и про ме ње но име у Aеродром „Ни-
ко ла Те сла“.649 Дру ги спо ме ник по ста вљен је у Но вом Са ду. Две 
го ди не ка сни је, и Ужи це је до би ло свог Те слу у ви ду ста туе 
по ста вље не ис пред хи дро цен тра ле – јед не од пр вих у све ту 
чи ји је рад био за сно ван на Те сли ним па тент ни ма. По во дом 
сто пе де сет го ди на од ро ђе ња на уч ни ка (2006), одр жа на је и 
ве ли ка про сла ва у Сми ља ну, у ли ци – Те сли ном род ном кра ју. 

648 Спо мен-пло ча на згра ди Ин сти ту та Ни ко ла Те сла. По ли ти ка 10.јул 
1996, 19. 

649 http://www.b92.net/te sla/ve sti.php?nav_id=204151, при сту пље но 
20.де цем бра 2013.
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Про сла ви су при су ство ва ли та да шњи пред сед ни ци Ср би је и 
Хр ват ске, Бо рис Та дић и Сти пе Ме сић, за тим Ро берт Брет ке, 
ам ба са дор Аме ри ке у Хр ват ској, Иво Са на дер, пре ми јер Хр-
ват ске, и Вла ди мир Шекс, пред сед ник Хр ват ског са бо ра.650 С 
об зи ром на ова ко ви со ке зва ни це, као и на са др жај про то ко-
лар ног де ла и го во ра ових по ли ти ча ра и ди пло ма та, ја сно је да 
је до га ђај имао при мар но по ли тич ку по ру ку, ве за ну, са јед не 
стра не, за ак ту ел ни про цес по ми ре ња из ме ђу Ср би је и Хр-
ват ске, а са дру ге – за ре форм ско, про за пад но и про е вроп ско 
опре де ље ње на ро да ових др жа ва за пад ног Бал ка на. лик и де ло 
Ни ко ле Те сле по ја ви ли су се ов де као га ран ци ја вред но сти и 
бо гат ства срп ског и хр ват ског на ро да, као и га ран ци ја њи хо ве 
мо гућ но сти да де ле за јед нич ку бу дућ ност. 

2. По нов но „от ко па ва ње“

По нов но „от ко па ва ње“ Те сле по чи ње по ло ви ном пр ве де-
це ни је 21. ве ка (2006), ка да се у јав но сти по ја вљу је ини ци ја ти ва 
за пре ме шта ње ње го вог пе пе ла у Храм Све тог Са ве на Вра ча-
ру.651 Док је у ра ни јим пе ри о ди ма, као што смо то по ка за ли, 
Те сли на иде о ло шка бе зна чај ност усло ви ла са свим уме ре не и 
у ши рој јав но сти до не кле не ви дљи ве фор ме се ћа ња, чи ни се 
да је у но ви је вре ме од лу чу ју ћа би ла упра во иде о ло шка ис-
пра жње ност Те сли ног ли ка и де ла, ко ја се са да по ја вљу је као 
по жељ на вред ност и ко ја го вор о овом на уч ни ку пла си ра на 
пр ве стра ни це во де ћих штам па них ме ди ја у Ср би ји. У си ту а-
ци ји не баш сјај ног угле да ко ји је Ср би ја, то ком по след ње две 
де це ни је, ужи ва ла у све ту, Те сла по ста је до стој ни ре пре зент и 
ап со лут но по зи ти ван сим бол на ци је, рас те ре ћен од исто ри-
је, исто риј ских гре ша ка и гре хо ва. Наш, а свет ски, Ср бин, а 

650 М. Јак шић, У сла ву ге ни ја. По ли ти ка 11. јул 2006, 1. 
651 Пе шић, Са хра на Те сли ног пра ха у ок то бру. По ли ти ка 10. јул 2006, 9.
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сла ван, Те сла се по ја вљу је као вр хун ско кул тур но до бро, као 
све до чан ство ква ли те та це ло куп не срп ске на ци је, као бренд 
иза ко га се мо же са кри ти сва ка по ли тич ка иде о ло ги ја. Но, 
овој иде ји се су прот ста вио део ин те лек ту ал не за јед ни це, али 
и део ви со ког кле ра СПЦ-а ко ји је сма трао да би ова кав чин 
био про ти ван пра во слав ној тра ди ци ји.652 Про ти вље ње пред-
став ни ка цр кве је по себ но би ло по ве за но са чи ње ни цом да 
је реч о кре ми ра ним по смрт ним оста ци ма, док су гра ђа ни 
про те ство ва ли про тив ма ни пу ли са ња Те сли ним пе пе лом у 
днев но-по ли тич ке свр хе.

Пре кри ве на уз бур ка ном и ак ту ел но сти ма оп те ре ће ном 
сва ко дне ви цом, по ле ми ка око суд би не Те сли ног пе пе ла при-
вре ме но је па ла у за бо рав. У епи цен тар ин те ре со ва ња вра тио 
ју је спо ра зум, по ме нут ра ни је у тек сту, ко ји су у је ку пред из-
бор не кам па ње, мар та 2014, пот пи са ли ми ни стар ка енер ге ти ке 
(као пред став ни ца вла де у остав ци) и па три јарх СПЦ.653 Овај 
до га ђај је, на рав но, опет иза звао јав ну по ле ми ку, са да у ши рој 
јав но сти – из ме ђу оних ко ји су сма тра ли да Те сла тре ба да 
бу де са хра њен и оних ко ји су сма тра ли да ње гов прах тре ба 
да оста не та мо где је сте. Ар гу мен ти пр вих ти ца ли су се углав-
ном пра ва на са хра ну као еле мен тар ног људ ског пра ва,654 као 
и пра ва на по ча сну и до лич ну са хра ну, ка ква сва ка ко при па-
да Те сли као нај ве ћем ге ни ју срп ског на ро да. Дру ги су, пак, у 
овом на сто ја њу ви де ли гру бо по ли тич ко сво ја та ње, по нов ну 
кле ри ка ли за ци ју и екле си ја ли за ци ју јав ног про сто ра и гру бу 
ма ни пу ла ци ју иден ти тет ским сим бо ли ма. 

Иако сма трам да се о са хра ни Ни ко ле Те сле мо же 

652 Исто.
653 Спо ра зум је пред ви ђао да по смрт ни остат ци Ни ко ле Те сле бу ду 

са хра ње ни на вра чар ском пла тоу, ис пред Хра ма Све тог Са ве, и да на истом 
ме сту бу де по диг нут спо ме ник.

654 Ан тић, Пра во на са хра ну и гроб као људ ско пра во. По ли ти ка, че-
твр так 6. март, 2014, 22.
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раз го ва ра ти, али ар гу мен то ва но и уз кон сул та ци је са ре ле-
вант ним и ком пе тент ним са го вор ни ци ма, ре ак ци ја про тив-
ни ка пре ме шта ња ур не из Му зе ја – у дру штве ном, по ли тич-
ком и кул тур ном кон тек ту у ко ме се де си ла – де лу је са свим 
оправ да но. Мо же се ре ћи да је њи хо ву огор че ност иза зва ла 
чи ње ни ца да је из овог по ли тич ког и цр кве ног сво ја та ња Те сле 
за пра во је ча ла иде ја ис пра жње на од сва ког сми сла. Она ни је 
има ла ни ка кве ве зе са Те слом, јер је све оно што је post mor
tem ре че но у ње го во име би ло и оста ло да ле ко од пред ме та и 
су шти не Те сли не по све ће но сти. Она ни је има ла ни ка кве ве зе 
ни са иден ти те том на ци је, по што је исти то ком по след њих 
го ди на то ли ко де гра ди ран да га јед но „ис ко па ва ње“ те шко 
мо же укре пи ти. Ини ци ја ти ва за пре ме шта ње Те сли ног пра-
ха и по ди за ње спо ме ни ка ни је чак има ла ве зе ни са не ком 
по ли тич ком иде о ло ги јом, јер та ква код нас одав но ви ше не 
по сто ји. Сми сао це ле ства ри би ло је ба ца ње пра ши не у очи, 
по ку шај још јед не јеф ти не спек та ку ла ри за ци је сва ко дне ви це, 
кре и ра ње до га ђа ја у ко ме је тре ба ло да до ђе до крат ко трај не 
ин вер зи је ствар но сти – до за ме не оно га што је смо оним што 
би смо же ле ли да бу де мо.

Оно што нас ов де по себ но за ни ма је сте чи ње ни ца да, су-
прот но ра ни јим пе ри о ди ма ка да су би ли мар ги на ли зо ва ни, 
Те сли ни по смрт ни остат ци у но вом та ла су ин те ре со ва ња до-
спе ва ју у пр ви план. Ово по твр ђу је су штин ску ис пра жње ност 
ак ту ел ног си сте ма вред но сти и иден ти те та јед не кул ту ре, ко ја 
у усло ви ма кри зе по се же за смр ћу и уз по моћ та на то ло шке 
ре то ри ке кре и ра култ као је ди ни мо гу ћи из вор дру штве не 
ре ге не ра ци је. 

До ду ше, са да се тај култ гра ди на не ти пич ној фор ми по-
смрт них оста та ка. Ово је ути ца ло на са др жај јав не по ле ми ке, а 
мо гу ће је и да је ус по ри ло ре а ли за ци ју до го во ра о пре ме шта њу 
ур не. Ни на кон нај но ви је ини ци ја ти ве, из 2016. го ди не, до пре-
ме шта ња ни је до шло. Да ли је то та ко због про ти вље ња јав но-
сти, да ли услед не ре ше ног пи та ња ко има пра во да рас по ла же 
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Те сли ним пе пе лом, или због то га што су по смрт ни оста ци 
ов де са мо по шта па ли ца по љу ља ног угле да и ре ли гиј ских и 
све тов них ин сти ту ци ја?

Те сла је не сум њи во био и остао хе рој 20. ве ка – ве ка обе-
ле же ног тех но ло шком ре во лу ци јом, за ко ју је у ве ли кој ме ри 
и сам био за слу жан. Не про цен љи во вред но, зна чај но и је дин-
стве но на уч но де ло ко је је оста вио иза се бе, али и ве ли ки број 
за го нет ки ко је су се ти ца ле ка ко ње го вих не за вр ше них па те на-
та та ко и ње го вог лич ног жи во та, по ста ли су – то ком де це ни ја 
на кон ње го ве смр ти – из вор и око сни ца раз ли чи тих ту ма че ња, 
пред ста вља ња и упо тре бе ње го вог ли ка и де ла.

У чи та вом спле ту по сто је ћих ин тер пре та ци ја, је ди но што 
је из ве сно је сте то да је Ни ко ла Те сла био ве ли ки иде а ли ста и 
да је га јио ис кре не на де у мо гућ но сти су штин ског пре о бра жа-
ја све та и дру штве них прин ци па ко ји њи ме вла да ју. О не ким 
мо гућ но сти ма из овог до ме на и сâм је пи сао, сма тра ју ћи да 
на уч на до стиг ну ћа мо гу те мељ но про ме ни ти свет на бо ље.655 
Осим то га, на ви ше ме ста у до ку мен ти ма и у дру гим из во ри ма 
на во ди се Те сли но оче ки ва ње да се „из овог ра та [Други свет-
ски рат] мо ра ро ди ти но ви свет ко ји ће оправ да ти жр тве што 
их чо ве чан ство под но си... тај свет мо ра би ти свет у ко ме не ће 
би ти екс пло а та ци је сла бог од стра не ја ког, до брог од стра не 
злог; свет у ко ме не ће би ти по ни жа ва ња си ро ма шног од си-
ло ви то сти бо га тог; где ће де ла ума, на у ке и ве шти не слу жи ти 
за јед ни ци за олак ша ње и улеп ша ње жи во та, а не по је дин ци ма 
за сти ца ње бо гат ства. Тај свет не ће би ти свет по тла че них и 
по ни же них, не го сло бод них љу ди и на ро да, јед на ких у до стиг-
ну ћи ма и по тре ба ма чо ве ка“.656

Ге о по ли тич ка, еко ном ска и еко ло шка сли ка све та на кра ју 
20. ве ка, као и ул ти ма тив на ко мер ци ја ли за ци ја зна ња и ве-
шти на, те не до ступ ност ци ви ли за циј ских бла го да ти ве ли ком 

655 Те сла, н. д.
656 Ко са но вић, 718; Бе ше вић, н. д.
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де лу Пла не те, си гур но би пред ста вља ли огром но раз о ча ра ње 
за Ни ко лу Те слу, на уч ни ка ко ји је про ме нио пер спек ти ву са-
гле да ва ња ма те ри јал ног све та и упра вља ња њи ме, али, на жа-
лост, ни је ус пео да бит ни је ути че на ду хов не прин ци пе ко ји 
њи ме вла да ју. По све му су де ћи, Те сли но по смрт но пу то ва ње 
још ни је за вр ше но и ко зна ка да ће и да ли ће ика да и би ти. 
Мо жда би, у ци љу спре ча ва ња но вих и но вих „ис ко па ва ња“, 
нај по ште ни је би ло ис ко ри сти ти мо гућ ност ко ју пру жа ју не ка 
по греб на пред у зе ћа у Аме ри ци, а то је лан си ра ње пра ха по кој-
ни ка у ор би ту.657 Ма ко ли ко зву ча ло фан та стич но, па мо жда 
и гро теск но, ово би се ре ше ње у слу ча ју Те сле – „го спо да ра“ и 
„при ја те ља“ гро мо ва и му ња – мо гло ис по ста ви ти као нај по-
е тич ни ји и нај пле ме ни ти ји по тез свих оних ко ји се сма тра ју 
ње го вим на след ни ци ма.

Страх, кон тро ла и за бо рав:  
мо ти ви из бо ра и етич ке  
им пли ка ци је кре ма ци је

За што љу ди би ра ју кре ма ци ју? Ви де ли смо да су у раз ли-
чи тим епо ха ма и у окви ри ма раз ли чи тих ге о граф ских ко ор-
ди на та мо ти ви ин те ре со ва ња за кре ма ци ју би ли са свим раз-
ли чи ти. Кре ма ци о ни стич ка иде ја а за тим и прак са би ли су 
из раз по бу не про тив цр кве ног мо но по ла над смр ћу и мр тви ма, 
по твр да при па да ња од ре ђе ном ин те лек ту ал ном и дру штве ном 
ста ле жу, на чин из ра жа ва ња иде о ло шких уве ре ња и ате и стич-
ких или ан ти те и стич ких ста во ва, по сле ди ца се ку ла ри за ци је 
дру штва и опа да ња ве ре у вас кр се ње те ла, знак при вр же но сти 
спи ри ту а ли стич ким, те о соф ским и нео па ган ским кул то ви ма и 

657 http://www.cre ma ti o nas so ci a tion.org/?pa ge=Scat te ringYourAs hes, при-
сту пље но 20. де цем бра 2014.
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ис точ њач ким ре ли ги ја ма и фи ло со фи ја ма... На кра ју ове две-
сто го ди шње исто ри је, кре ма ци ја је по ста ла са мо је дан од два 
основ на, го то во рав но прав на на чи на по сту па ња са по смрт ним 
оста ци ма, ствар још јед ног од мно гих сло бод них из бо ра ко ји 
се на ла зе пред са вре ме ним чо ве ком. Они ко ји да нас би ра ју 
кре ма ци ју, чи не то без опа сно сти да ће тим из бо ром би ло шта 
из гу би ти – ни од зе маљ ског, ни од не бе ског има ња и обе ћа ња, 
ни у исто ри ји, ни у веч но сти.

Мо ти ви за из бор кре ма ци је да нас су ра зно вр сни. Они 
мо гу би ти у ве зи са еко ло шким и хи ги јен ским на зо ри ма по-
је дин ца, са ње го вим естет ским и етич ким схва та њи ма, са не-
ком ње го вом емо тив ном, ин те лек ту ал ном или иде о ло шком 
ре зиг на ци јом или пак на сто ја њем да се по том ци ма олак ша 
бри га о гроб ном ме сту. Кре ма ци ја се не ка да би ра ра ди лак шег 
тран спор та по кој ни ка у ино стран ство или из ино стран ства, 
за тим, ра ди лак ше ко ме мо ра ци је. Ка да су чла но ви по ро ди це 
са хра ње ни на раз ли чи тим ме сти ма при бе га ва се чак њи хо вој 
на кнад ној кре ма ци ји да би се сви на шли на јед ном ме сту.

Џаповa истраживањa по ка зу ју да је ва жан раз лог за из бор 
кре ма ци је при мер ко ји су сво јом од лу ком оста ви ли ро ди те љи 
или пре ми ну ли брач ни друг. Та ко ђе, ме ђу ње го вим ис пи та ни-
ци ма као ва жан мо тив за из бор кре ма ци је на ла зи се и страх од 
за по ста вља ња гро ба.658 Оно што је ов де ин ди ка тив но, и што 
и сам Џап при ме ћу је, је сте да се на ли сти раз ло га ни је дан не 
од но си на ре ли гиј ска схва та ња. Ипак, он та ко ђе при ме ћу је и 
то да од 55 ње го вих ис пи та ни ка, ни ко не ве ру је у вас кр се ње 
те ла. Слич на је си ту а ци ја и са на шим ис пи та ни ци ма. Иако их 
се ве ћи на из ја сни ла у тер ми ни ма пра во слав ног хри шћан ства 
тра ди ци о на ли стич ког ти па, нај ве ћи део њих је сво ја уве ре ња 
опи сао као аг но стич ка. Ипак, ни ко од оних ко ји се опре де љу ју 
за кре ма ци ју не ве ру је у дог му о вас кр се њу.

Џап још пи ше да је „са сла бље њем ре ли гиј ских и 

658 Jupp, Cre ma tion or bu rial, 175.
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ко му нал них при ти са ка на од лу ку у ве зи са по гре бом, глав ни 
при о ри тет по стао иден ти тет по ро ди це и прак тич не по год но-
сти“659, а и Деј ви со во ис тра жи ва ње ово по твр ђу је. Он ка же да 
се оп ци ја кре ми ра ња рет ко до во ди у ве зу са уште дом про сто-
ра, а оно што је при мар но је су „лич ни раз ло зи по ве за ни са 
се ћа њем, ко ји су да ле ко бли же ср цу не го про бле ми упо тре бе 
зе мље.“660

У од го во ри ма на ан ке ту, ко ју сам то ком 2004. го ди не спро-
ве ла ме ђу три де сет ис пи та них чла но ва Дру штва „Огањ“, као 
и у ин тер вју и ма спро ве де ним 2009–2011. го ди не, еко ло шки 
раз ло зи за из бор кре ма ци је се спо ми њу тек ус пут, и то у све га 
че ти ри слу ча ја, док у свим обра зло же њи ма до ми ни ра страх 
од про па да ња те ла. Уоста лом, по дроб ни опи си стра хо та ко је 
се де ша ва ју са мр твим те лом на кон са хра не, пред ста вља ли су 
ве о ма че сту те му тек сто ва об ја вљи ва них у но ви на ма Огањ. Ако 
зна мо да по бор ни ци кре ма ци је углав ном не ве ру ју у за гроб ни 
жи вот, а по себ но не у по смрт ну ег зи стен ци ју те ла, овај страх 
де лу је по ма ло па ра док сал но! За што се пла ши ти не че га што 
ви ше не ма ве зе са на ма? Да ли страх од ду го трај ног про па да-
ња, тру ље ња и по смрт не де гра да ци је те ла за пра во пред ста вља 
пре о бли ко ва ни страх од смр ти? Да ли је то онај страх ко ји је 
по ти ски ван упо ре до са по ти ски ва њем сли ка уми ра ња и смр-
ти из сва ко дне ви це мо дер ног дру штва, упо ре до са про ме ном 
од но са пре ма мр твом те лу? Да ли је при хва та ње кре ма ци је 
до не ло при вид ни за бо рав тог стра ха, ко ји се, ме ђу тим, са да 
по ја вљу је у са свим но вим, че сто не пре по зна тљи вим об ли ци ма, 
али и са са свим из ве сним етич ким им пли ка ци ја ма?

Мно ги ауто ри, ан тро по ло зи, со ци о ло зи, фи ло со фи ко ји су 
се ба ви ли та на то ло шким те ма ма, за кљу чи ли су да је кре ма ци ја 
би ла ко рак ка за бо ра ву смр ти и мр твих.661 Овај пак за бо рав, 

659 Исто, 170.
660 Da vi es, Cre ma tion, 27.
661 Ja wor ski, 37. 



Антропологија кремације

247

од но сно из оп ште ње мр твих, на ла зи се, ка ко пи ше Бо дри јар, у 
те ме љи ма ра ци о нал но сти на ше кул ту ре и пред ста вља мо дел 
за сва дру га из оп ште ња.662

Роб Ве де рил, бри тан ски пси хо а на ли ти чар зна лач ки ис цр-
та ва спој из ме ђу жи во та и смр ти и ука зу је на кон струк тив ну, 
сим бо лич ку сна гу овог су сре та: „Жи вот мо же да се ус по ста ви 
је ди но ако се до ве де у ве зу са смр ћу. Ка да је она прог на на из 
жи во та он да не ма ни жи вот не сна ге. [...] Жи вот се пре тва ра у 
јед но лич но по сто ја ње, а смрт не пре ста но пре ти да ће се вра-
ти ти. [...] Ако чо век не схва та да ње го ву сло бо ду и же љу мо ра 
да до ти че смрт, што пред ста вља основ на ше мо рал но сти, он да 
ни те о рет ски ни прак тич но не ма кра ја ни гра ни ца оно ме што 
је он у ста њу да учи ни. Ти ме се оства ру ју ве ли ке мо гућ но сти 
за сва ку вр сту ма сов не на стра но сти“.663

Као што смо ра ни је већ ре кли, кре ма ци ја ни је би ла узрок, 
већ по сле ди ца про ме ње ног од но са пре ма смр ти и те лу, по себ но 
мр твом те лу. Она је би ла од го вор кул ту ре на ци ви ли за циј ски 
пре о крет, од раз ње не спо соб но сти да се из но ва ства ра и об-
на вља. У том про це су, ме ђу тим, био је до ми нан тан обра зац 
про гре си ви стич ке иде о ло ги је – ства ра ње но вих об ли ка ко-
ји „по твр ђу ју пра во ли ниј ски ход и спре ча ва ју нај ве ћи ужас 
мо дер но сти – по вра так на ста ро“. Кре ма ци ја је до не кле би ла 
уси ље ни ход уна пред, при нуд на про из вод ња но вог, усме ре на 
ка одр жа ва њу „раз дво је но сти су бјек та и објек та“.664 Мо дер на 
кре ма ци ја је до при не ла ра ди кал ном од су ству смр ти, ко је је 
дру штву ус кра ти ло мо гућ ност ње не сим бо ли за ци је и од ре-
ђи ва ња зна че ња.665

Мо же се ре ћи да су две но ви је прак се ве за не за мр тво те ло 

662 Žan Bo dri jar, Sim bo lič ka raz me na i smrt. Gor nji Mi la no vac: De či je 
no vi ne, 1991, 141.

663 Rob Ve de ril, Ko laps кulture. Be o grad: Clio, 2005, 119, 122.
664 A. Пе тро вић, 13.
665 Ve de ril, 117.
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би ле сво је вр сни пост мо дер ни ва пај за зна че њем: аутоп си ја 
и до на ци ја ор га на. Аутоп си ја, као ме тод от кри ва ња узро ка 
смр ти, по ста ла је кра јем 20. ве ка не из о став ни део по смрт них 
про це ду ра, а с об зи ром на то да пре жи ве ли ма да је осе ћај си-
гур но сти и кон тро ле над смр ћу, Аре но ва је сма тра чак де лом 
по смрт ног ри ту а ла, од но сно, мо дер ним об ре дом пре ла за.666 
Ерих Тин кер, 1998. го ди не пи ше о по тре би уво ђе ња слу жбе ис-
пра ћа ја ко ја би пра ти ла по греб оних ко ји су до ни ра ли сво ја те-
ла у свр ху ана том ске еду ка ци је. Ро ђа ци се, го то во по пра ви лу, 
не ин те ре су ју шта се де ша ва са до ни ра ним те ли ма, а чи ње ни ца 
је да се она не мо гу упо тре бља ва ти бес ко нач но.667 Пре ма чла ну 
233 За ко на о здрав стве ној за шти ти Ре пу бли ке Ср би је, „по сле 
за вр ше ног про це са прак тич не на ста ве из ана то ми је, те ло умр-
лог ли ца се са хра њу је. Чин са хра не на ја вљу је се у ви ду са оп-
ште ња и пла ће ног огла са у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, 
а це ре мо ни ја са хра не под ра зу ме ва др жа ње по ча сне стра же од 
стра не на став ни ка и сту де на та фа кул те та, као и од го ва ра ју ћег 
вер ског об ре да, ако је умр ло ли це то за жи во та зах те ва ло“.668

Не ке од идеј них им пли ка ци ја мо дер не кре ма ци је са свим 
су у скла ду са са вре ме ним ме ди цин ским кла си фи ка ци ја ма: 
смрт је трај но за у ста вља ње ви тал них те ле сних функ ци ја. Она 
је при род на, а не кул тур на чи ње ни ца.669 У том кон тек сту, кре-
ма ци ја се, на ма ни фест ном ни воу, по ја вљу је као на сто ја ње да 
се убр за про цес по врат ка мр твог те ла при ро ди. На ла тент ном 
ни воу зна че ња, кре ма ци ја по ста је на чин да се ус по ста ви сна-
жна дру штве на кон тро ла над про це сом тран сфе ра те ла из 
кул ту ре у при ро ду.

666 Ahren, 48.
667 Eric Tin ker, An unu sual Chri stian Ser vi ce: for tho se who ha ve do na ted 

the ir bo di es for me di cal edu ca tion and re se arch. Mor ta lity: Pro mo ting the in ter
di sci pli nary study of de ath and dying, 3:1, 79–82.

668 За кон о здрав стве ној за шти ти, Сл. гла сник РС, бр. 107/2005, 72/2009 
– др. за кон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 93/2014, 96/2015 и 106/2015.

669 La qu e ur, 61.
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И ви ше од то га, мо дер но спа љи ва ње мр твих део је тен ден-
ци је кре и ра ња кул ту ре без кул та. Оно је део ци ви ли за циј ског 
хо да ка тач ки ко нач ног спа ја ња или ко нач ног раз два ја ња ам би-
ва лен ци ја на ко ји ма по чи ва гра ђе ви на чо ве чан ства, чо ве ко ли-
ко сти и чо веч но сти. То је она тач ка у ко јој наш ар хи пре дак са 
по чет ка ове књи ге, од но сно ње гов пра пра пра по то мак оста вља 
те ло мр твог дру га, про ла зи по ред ње га и не при ме ћу је га. Он не 
пра ви раз ли ку из ме ђу ле ша и остат ка при ро де, из ме ђу мр тва ца 
и се бе... Ипак, на кра ју ове при че сре шће мо се са не из бе жним 
пи та њем: ко је ту мр тав?
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умеСто ПоговоРа  
енциклопедија спаљених: последња страна, 

за сада

Ка да је у ма ју 1972. го ди не оти шла у бол ни цу, Ву ко са ва 
Па ви ће вић, чла ни ца Дру штва „Огањ“, за мо ли ла је сво ју сна ју, 
мо ју мај ку, да јој исе че ду гу се ду ко су. Ре кла је да ће јој та ко би-
ти лак ше, док је мо ја тет ка, та ти на се стра, то про ту ма чи ла као 
знак бли ског кра ја. И за и ста је та ко и би ло. Ву ко са ва је умр ла 
у бол ни ци, оста вив ши у про зо ру из над бол нич ког кре ве та 
цр но-цр ве ну ке си цу ли ве них бом бо на од ви шње, ко ји ма ме је 
нут ка ла сва ки пут ка да сам јој до ла зи ла у по се ту. То ком на ред-
них го ди на, успо ме ну на њу об на вља ла сам кри шом отва ра ју ћи 
фи о ку ко мо ди це у ко јој је мој отац чу вао мај чи ну ко су. Не знам 
за што сам има ла осе ћај да то ра дим кри шом, јер „зва нич на“ 
за бра на ни је по сто ја ла. Обо ји ца Ву ко са ви них си но ва – и мој 
отац и мој стриц – би ли су кре ми ра ни. По што је био при знат 
глу мац, оче ва ур на је по ло же на у Але ју за слу жних гра ђа на, где 
се на ла зи у свом, ка ко мо ја мај ка ка же, „оми ље ном дру штву“. 
По ред ње га су сме ште не ур не јед ног не у роп си хи ја тра и јед ног 
кар ди о ло га, а у њи хо вој кон хи је са хра ње но још не ко ли ко глу-
ма ца и ре жи се ра. Цве ћа још увек има до ста, јер су ста на ри ту 
по че ли да сти жу у ско ри је вре ме – од две хи ља ди те па на о ва мо.

Ур на мог стри ца по ло же на је у ка се ту ро за ри ју ма, по ред 
ур не ње го ве мај ке. Иако је био пи о нир мо дер ног ју го сло вен-
ског ди зај на и је дан од осни ва ча Шко ле за ди зајн на Де ди њу, 
из ри чи то је од би јао сва ку иде ју о по смрт ној гло ри фи ка ци ји. 
И ви ше од то га, и он и ње го ва су пру га, мо ја стри на, на кре ма-
ци ју су оти шли без ика квог јав ног ис пра ћа ја. Њи хо ве ур не су 
по ло же не у кру гу нај бли же род би не и при ја те ља. 
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Брат и ја не же ли мо да бу де мо кре ми ра ни, а вр ши мо и 
„иде о ло шки“ при ти сак на мај ку. Она ни је не ка при ста ли ца 
кре ма ци је, али би во ле ла да по чи ва по ред му жа. Ка ко ће на-
ша де ца раз ми шља ти о ово ме, још увек не мо гу да за ми слим. 
Ипак, на дам се да ће јед ног да на про чи та ти ову књи гу у ко ју 
је уло же но мно го раз ми шља ња, љу ба ви, стра сти и се ћа ња. На-
дам се и да ће оно што је ов де на пи са но би ти не ки до при нос 
на та су њи хо вог бу ду ћег ра су ђи ва ња о смр ти, али и о жи во ту.
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suMMary 
Fiery bodies. Burning dead in serbia: 

From Pagan ritual to Modern Cremation

This book represents cultural, historical, and anthropological anal-
yses of modern development of cremation in the frames of Eu-
ro-Christian civilization, with special emphasis on Serbia. 

Although modern cremation was promoted as a kind of more 
hygienic, more aesthetic and more economic form of treating mor-
tal remains and, beside this, as completely irreligious, secular pro-
cedure, strong ideological messages and meanings were implicitly 
present throughout its development. In different periods and at 
different geographical coordinates, various political, cultural, philo-
sophical and religious ideas were interwoven in idea and practice of 
cremation, so it was never just a simple form of disposing corpses. 
In this study I tried to show sources and outcomes of cremation 
idea, to analyze its social role, to show how it was variously accepted 
and spread in various countries, and also how it was understood 
and used in collective and individual identity strategies. I focused 
on the case of Serbia, also trying to observe this case in the frames 
of wider regional and European context. Cremation did not have 
the same meaning in the 19th century Serbia and in the communist 
Yugoslavia and it was so in almost every country and within every 
nation – interpretation and acceptance of cremation was linked 
to historical and folk traditions as well as to actual political and 
cultural ideologies. 

In rich death studies bibliography it has been already elaborat-
ed that the idea and praxes of modern cremation were part of the 
process through which death was pushed towards the margins of 
social reality. I believe that my investigations bring new views on 
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the issue, and I will try to present them briefly in this summary.
The idea of modern cremation was an expression of social 

and political protest, rationalism of Enlightenment, penetration 
of liberal and democratic ideas, but also was an echo of changes in 
many other spheres of thought and behavior. Above all, this idea 
was a gravid sign that a new era begins in which there will be an 
attempt to reach immortality outside of existing religious dogmas. 
What was initiated by Reformation, transformed and translated 
into culture by Enlightenment and finally embodied in Postmod-
ernism, it was loss of faith in Resurrection (of the body) and in final 
deification and reunion of spirit and matter in eternity.

Laqueur writes that appearance of cremationist movement 
and spreading of its ideas were related to neoclassicism, socialism, 
spiritualism, occultism, sanitary engineering, garbage disposal, 
city planning, development of medicine, heterodox interpretation 
of Christianity, etc.

Nevertheless, cremation represented reflection of profound 
transformation of civilization. The moment of its appearance was 
the time of different revolutions and their echoes in cultures of 
European peoples. Bourgeois, national, scientific and technological 
revolutions based on different discoveries, but also on different 
promises – promise of equality and freedom for all and promise of 
victory over natural laws of matter and decay – had put wind in the 
sails of different cultural, intellectual, artistic, religious and social 
movements and changes.

Mixture of Enlightenment ideas and national Romanticism, 
which marked European cultural climate at the end of the 18th and 
during first decades of the 19th century, consisted of seemingly op-
posite concepts. However, they basically had same ideological direc-
tion, and they relied on distancing from institutional religion and 
religiosity – Enlightenment had directly preached it, while ideas 
of Romanticism were excellent ground for founding new type of 
religions, particularly religion of nation and its natural resources of 
purity of national being. Neopaganism, spiritualism and mysticism 
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were also logical consequences of weakening of traditional religious 
forms, so rhetoric of cremation propaganda was very often based 
on mixture of these systems. Again, beyond or beside everything, 
the whole epoch was marked by development of science, whose 
particular impetus was theory of evolution. It brought one more 
promise – promise of firm and infinite progress on the way towards 
perfection of form. Fusion of the aforementioned ideas and pro-
cesses indirectly influenced thorough changes in comprehension 
of human body.

Although these transformations inevitably had to be mirrored 
in the sphere of death and dying, massive acceptance of cremation 
happened almost 200 years after first ideas had appeared. If we 
accept the premise that cult is origin of culture, and that dead are 
in charge of creating culture – how shall we explain the fact that 
new relation towards dead appears as a consequence and not as a 
cause of global changes in culture? 

Delicate line of spiritual transfiguration of Christian civili-
zation partly discovers rules of this cause-and-effect relation. The 
appearance of cremation idea stands for both announcement and 
reflection of remaking the concept and content of faith in afterlife. 

Accepting possibility to burn dead body happens only after 
entering new meanings and values in it, while massification of the 
cremation practice was possible only when faith in Resurrection 
had become just a rhetorical and dogmatic figure without real in-
fluence on everyday life in the Christian world. 

Metaphorically speaking, we could conclude that the change 
in relation towards the corpse was locked behind last, massive, and 
strongly secured door of cultural thesaurus, behind fortification 
which can be reached only after passing through labyrinth of cul-
tural symbols and meanings. In this light, cremation appears as a 
new, spare mechanism of creating culture. This mechanism is rad-
ical enough to move cultural system thrown into crisis caused by 
civilization turn, but also to take this system in completely different 
direction. Is it possible to understand cremation as a step towards 
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forgetting death, as a part of civilization flow which tends to remove 
traces of rotting and decay as quickly and as smoothly as possible? 
Or it is about redefinition of rituals around the dead? One does not 
exclude the other. If we accept that dead really create culture, does 
this creative power depend on the form that dead take?

Considering collective identity strategies, we have shown that 
form of mortal remains influences both post mortem ritual and 
memory techniques. Regardless to dominant political ideologies 
and their propaganda, symbols of national specifics were, in many 
cases shown in this book, related to traditional funeral praxes. 
Celebrity funerals also undermined presence of dead body around 
which funeral spectacle was organized. On the other side, we have 
shown that certain form of funeral ritual is part of personal identity 
much more than it used to be in previous historical periods. Thus, 
death appears to be spring of collective, but outcome of individual. 

Modern cremation becomes real alternative to classic inhu-
mation in the moment when ideological implications of cremation 
disappear. Whether it was about anticlericalism, socialism, atheism, 
liberalism, egalitarism, ideological pressure very often appeared as 
a measure of conserving traditional funeral forms. When the pres-
sure of different political and cultural ideologies decreases (which 
is caused by invasive domination of basically non-specific global 
market ideology), real state of Christian civilization appears – its 
secularity and fragmentation.

Situation in Serbia was quite similar to those in some other 
European countries, particularly those with strong influence of 
Roman Catholicism and Eastern Christianity. Modern cremation 
idea was promoted by individuals – members of middle and high-
er bourgeois class, educated men – physicians, scientists, artists, 
architects, people dedicated to sanitary reforms, and engineers. 
Soon after first impulses cremation societies were founded, whose 
aim was to promote cremation as alternative to classic inhuma-
tion and to initiate building of crematoria. In most cases, societies 
acted as politically neutral, but their members were, by the rule, 
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anticlerical-oriented. Such ideological orientation, as well as the 
fact that cremation idea attracted socialists atheists, free thinkers 
and members of Masonic organizations, brought the whole issue 
in opposition with ofcial church authorities. Some associations 
published newspapers in which readers were informed about ad-
vantages of cremation and spreading the movement in other coun-
tries. Here, burning mortal remains was presented as economically, 
ecologically and aesthetically more acceptable form of disposing 
corpses, comparing to classic inhumation. Frequent were articles 
in which physicians, chemists and biologists described “horrors” of 
decay that happens to body in the ground and dangers from con-
taminations and diseases that could be caused by these processes. 
Also, papers quite often contained historical reviews about crema-
tion in pre-Christian and non- Christian epochs and communities. 

The Pioneer of modern cremation idea in Serbia was physi-
cian and poet Jovan Jovanović Zmaj, who, at the very end of the 
19th century wrote poetic manifest of cremation. But, the fieriest 
proponent of cremation was physician Vojislav Kujundžić, who in 
1904 established cremation society “Oganj” and in 1934 started to 
publish newspapers with the same title. The strongest opponent 
of cremation in Serbia was Serbian Orthodox Church, but also 
strong traditionalism which undermined quite developed popular 
cult of dead. 

Till the Second World War, the idea of cremation in Serbia 
was kind of social mark, sign of progressiveness and modernity 
that belonged to narrow social circles. The First and till 2004 only 
crematorium was built in 1964. In following period, cremation was 
considered as choice of atheists, but also of artists and liberally 
oriented individuals and families. Celebrity funerals were never 
organized around the ashes, though there were two exceptions 
which are described in the book: funeral of Ivo Andrić, Yugoslav 
writer, and Nobel Prize winner, and memorization of Nikola Tesla, 
famous Yugoslav and Serbian scientist. Massification of crema-
tion happened only after 90ties of the 20th century. From that time 
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onwards strong rules about who chooses cremation disappeared. 
It became just one of possibilities, but one which is still exclusively 
urban phenomenon related primarily to Belgrade, Novi Sad and 
their surroundings. 

History of idea and praxes in Serbia, its characteristics in spe-
cific cultural, social, religious and political context, funeral ritual, 
grief and remembering, attitudes and behavior related to cremation, 
are just some of the topics analyzed in this book.

***

Some of ideological implications of modern cremation are in 
accordance with contemporary medical classifications: death is 
final stop of vital corporal functions. It is natural and not cultural 
fact. In this context, at manifest level, cremation appears as an 
attempt to increase the speed of returning dead body to nature. 
At latent level, cremation becomes the way of establishing strong 
social control over transfer of the body from culture to nature. 
Moreover, modern burning of dead is part of tendency to create 
culture without cult. It is part of civilization motion towards point 
of final connection or final separation of ambivalences on which 
the substance of mankind and humanity is based. That is the point 
at which man leaves body of a dead friend, passes by and does not 
notice it. He does not make difference between the corps and the 
rest of the nature, between dead man and himself… However, at the 
end of this story we will face inevitable question: who is really dead?
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