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"Окултна историја": предс1{азања и веровања 

о српским владарима и знаменитим догађајима 

у 19. ве1{у 

У сйомен на 1999. zодину, • у којој су се десиле ,мноzе 
необичне небеске и Природне йојаве йроi"йумачене у 

маншичком кључу, а које чекају да се обисi"йине. 

Айсшракш: Мноzи круйни исшоријстаt доzађаји у Србији ~иот<ам 
19. века, као и судбина шадашњих владара, били су унайред 
йредстщзани. Нека од йророчансшава су несшала сйоншано у народу, 
на основу шумачења йојединих важних небеских йојава, као шшо су 

йомрачење Сунца и Месеца, йојава коме~иа или звезда йадалица, ишд., 
док су друzа, йак, била йлод визија йосебно дарови~иих йојединаца. У 
раду се размашрају йоменуша йророчансшва и доводе се у везу са 
исшоријским доzађајима на која су се односила. Ова својеврсна 
"01,улшна" исшорија срйско'i народа у 19. векау йосредно је доведена у 
везу са извесним збивањима с краја 20. века, као ипио је шумачење 
йройасши Таковскоz zрма из 1991. zодине и небеских йојава из 1999. 
zодине, чиме су на'iовешшене йромене и неки до'iађаји на самом крају 

века и миленијума! 

1. 

Скоро сви најзначајнији догађаји у историји Србије 19. век, те неки 
најважнији моменти из живота тадашњих српских владара били су -
йредсказани! 

Предсказања, јасновиђења, прорицања, гатања и друге мантике иду 

,,у домен окултне, езотеричне и парапсихолошке спознаје о будуhности, 

прошлост или на даљину, и у најширем смислу, представљају објаву 

божанске моhи и опредмеhење божанског знања" .1 Moh видовњака 

' У јулу 1999. године дошло је до потпуног помрачења Месеца, потпуног помрачења 
Сунца·у августу, а у новембру је виђен рој метеора (,,падалица"), тзв. Леониде. 

1 Рiепе Riffard, Rjecnik ezotaizma, Zagreb 1989, v. gatanje, 131,132. 
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долази, дакле, из области "светог", а свако гледање видовњака предста
вља превођење "језика" светог на профани језик. Пјер Гиро је мантике, 
дакле вештине прорицања и средства општења с боговима, оностраношhу 

и судбином, одредио као прелогичке, хомоаналошке "системе знакова" 

који чине једну од битних одлика "дивље мисли" и архајског знања. Они 

представљају опште правило митског и фолклорног стваралаштва и 
широко су се задржали у модерној народној мисли и традицији.2 

Са становишта позитивистичке науке, ти феномени до дана данашњег 

нису објашњени иако се многима од њих не може порећи истинитост, уз 

веродостојна сведочења оних који су имали прилике да се увере у тачност 

предсказаног. Али старе, традицијске знаности и баштина имају 

објашњење езотеричних и окултних појава. Под ~Уiрадицијским 

знанос~иима подразумевају се "сва знања и праксе што своју вредност 
дугују чињеници да су универзалне и да постоје одвајкада, да су истодо.бно 
народна тековина и тајна, да се њихово устројство заснива на симболизму, 

укратко чињеници да се преносе езотеричним круговима и фолклорним 

струјањима као општи кључеви свемира схваћеног попут свете, недељиве, 

значењске и аналошке целине". 3 Баиииина, пак јесте "објављење 
Прадуха, аутентично знање, архаичка синтеза; она је чувар човековог 

духа, смисла његовог бивства, знања и будности". 4 

Према баштини и традицијским знањима, у основи езотеријских 

феномана налази се мистична интуиција за коју Бела Хамваш каже да "није 

разумна способност, веh она способност која људску душу отме из живота 
и уздигне је у бивство. То је екстазис, сан или занос, прорицање или 

пророчанство, визија или несвесност. Мистична интуиција води у 

натприродно бивство, у свет мртвих, међу богове ... Човек види у надахнућу 
егзактне симболе, а не апстрактне појмове. Отуда све оно што је у кругу 

мистичне интуиције: прорицање, пророштво, екстаза, медитација, истрже 

се из света факата, уздиже из времена и оставља на цедилу рационални 

смисао."5 Хамваш наглашава да је мистична интуиција жива у сваком 
човеку и да представља његову надумну, највишу духовну способност коју 

он може да досегне. То је "будност", моh да се спозна метафизичко 
универзално бивство и његови симболи. Бела Хамваш истиче да је за 

архаичног човека та способност била далеко разумљивија и спонтанија 

него за човека историјског времена, који је предност дао рационалном и 
научном, али отуда и једностраном, виђењу света. 6 

2 Пјер Гиро, Селmологија, Београд 1975, 64. 
3 Rjecпik ezote,·izma, в. tradicijske zпaпosti, 402. 
4 Ве!а Hamvas, Scieпtia saaa, BeogtЋd 1994, 64. 
5 Исти, 60. 
6 Исти, 59. 

Драгана Антонијевић,,, Окултна историја": йредсказања и веровања о ... 3 

Архајска знања почивају на систему аналогија. Аналогија значи да 

између сваке појаве, феномена, личности, облика, материје, својства, 

постоји идентичност и постоји разлика. Интелектуална делатност модерног 
човека апстрактна је и резултат је размишљања у логичким супротностима, 

каже Хамваш, али за архајског човека који је размишљао у сликама и 

аналогијама, обележје света није у супротностима, веh у сличностима и 

разликама. У препознавању аналогија пресудан је дубљи, елементарни 

доживљај унутрашњег чула. Тако долази до уочавања узајамних веза које 

су смислом и логиком необјашњиве.7 

Између природних и небеских појава, људских бића, друштвених 
заједница, индивидуалних и колективних судбина постоји, дакле, узајамност 

и сличност. Због тога је основни постулат старих баштина и архаичног 

б с . Ј " К " знања ио " ве Је едно и " ако горе, тако и доле . 

2. 

У нашем народном традицијском знању постоји велики број различитих 

мантичких и окултних вештина, примењиваних и познатих од старина. Али 

предсказања и прорицања догађаја који су, као међаши, обележили ток и 

промене историјских збивања у Србији 19. века, и о којима he у овом тексту 
бити речи, могу се поделити у две групе окултних феномена: 

а) тумачење природних и небеских појава 

б) појединачна прорицања и визије везане за судбоносне догађаје 
Први пример езотеричне спознаје у домену је посредованог гатања 

према небеским појавама као што су йомрачење Сунца и Месеца, йојава 

комеша или звезда рейаши~(а, йадање звезда или "йадања луче", 'iашања 
йо звездама и њиховом йоложају, итд. Наш народ верује да су та небеска 
знамења у ствари божанске йоруке, знаци које Бог шаље народу да би се 

благовремено поправио и схватио да предстоје крупни догађаји и промене. 

Ове небеске пој аве су тумачене као знаци крвавих ратова, устанака, немира, 

глади, земљотреса и емпидемија. Наш је народ веровао да помрачење Сунца 

није добар знак за државу: ,,Кад се Сунце једе, онда Србија йройада!" 
Док помрачење Месеца значи пропаст за Турску, и рат уопште. 8 

Помрачење Сунца и појава комете предсказују такође погибију и 

опасност за владара и знамените личности. 9 Да би се гатало по 

помрачењу, обичај је био да се Сунце и Месец "хватају" у суд са водом, 

7 Исти, 94, 95. 
8 Ненад Јанковић, Ас{йрономија у йредањи,иа и умотвориналtа Срба, СЕЗб LXIII, 

28, Београд 1951, 113; др Радован Н. Казимировић, Тајанствене йојаве у нашем народу, III 
фототипско издање, Београд, 1986, 297. 

9
, Јанковић, н.д., 113,126. 
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и онда се гледа помрачење у тој води. 10 Јасно је да је основни смисао 

ових гатања аналошке природе, где се подударним схватају два система 

у целости - друштвена збивања и небеска структура. 

Другу групу чине сйоншане визије, йророчки снови јасновиђења 
изузетних - осетљивих и посебно обдарених људи, који су имали потребу да 
јавно саопште своја натчулна сазнања. То се обично дешавало у судбоносним 
ситуацијама које се тичу неке особе лично или читаве групе, тј. народа. Основу 
таквих пророчанства чини поменута мистична интуиција, а сами видовњаци 

би такав доживљај једноставно објашњавали речима- ,,тако ми је казато". У 
српском народу одавно су познати ти "прорицатељи", ,,тајновици" .или 

" б "прозорљивци , и њих тре а разликовати од гатара и врачара којима се 
појединачно обраћају клијенти да би на тај начин решили неки свој 
индивидуални проблем. 

Најпознатији српски пророци у 19. веку били су Милош и Митар 
Тарабић из села Кремне на Златибору. О њиховим прорицањима, касније 
код нас познатим као Креманско йророчанс~иво, највише је знао и записао 
њихов кум прота Зарија Захарић, али о томе су знали и неки угледни људи 
и државници у Србији, те неки црквени великодостојници. Прота Зарија 
Захарић је више пута, почесто унапред саопштавајући будуће догађаје, а 
по ~азнању од својих видовитих кумова, причао о томе свом најбољем 
приЈатељу ужичком проти Гаврилу Поповићу (којије у кући крио рукопис 

о тим пророчанствима), потом Добри Ружићу, бившем министру просвете 
и црквених послова, Милану Ђ. Милићевићу, па и самом митрополиту 
Михаилу. Међу многим стварима које су Тарабићи прорекли, политички 
најзанимљивије и најосетљивије било је, свакако, њихово прорицање о 
судбини династије Обреновић, о балканским ратовима и Првом светском 
рату. О томе каква he бити судбина владаоца из породице Обреновић, све 
до гашења њихове лозе, прорекао је Милош Тарабић још 1854. године, а 
од његовог синовца Митра записник о томе је наравно узео ужички 

префект полиције 1868. године, када је убијен кнез Михаило. Тај акт је 
прослеђен у Београд, у Министарство унуташњих дела, где се чувао међу 
тајним списима. Веома значајно _и уверљиво сведочанство, из прве руке, о 
истинитости прореченог оставио је и историчар, дипломата, народни 

посланик, министар финансија и писац Чедомиљ Мијатовић. Он је за 
пророчанство први пут чуо 1875. ,године, када је изненада распуштена 
тадашња Скупштина, од свог пријатеља, посланика из Ужица, адвоката 
Алексе Ло повића ( брата проте Гаврила Поповића). Поповић му је пришао 
и рекао: ,,Видиш ли како се све збива што је онај прорекао", мислећи на 
Митра Тарабића. О томе је одмах обавештен и краљ Милан, код кога су у 

10 Исти, 114. 
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аудијенцију заједно отишли Мијатовић и Алекса Поповић. Краљ је, потом, 
тражио да му се покажу тајни списи из Архиве. Веома потресен и узнемирен 

садржајем пророчанства, краљ Милан је те акте чувао код себе у двору. 

Поменуте догађаје и свој непосредни удео у томе Мијатовић је детаљно 

описао у књизи "А Royal Tragedy" (London, 1906) поводом убиства краља 
Александра и краљице Драге, и у својим мемоарима "The Memoirs of а Balkan 
Diplomat", такође објављеним у Лондону 1916. О Креманском 
йророчансшву, Тарабићима и људима који су били упућени у те догађаје 

детаљно је писао и Радован Н. Казимировић у књизи "Тајанствене појаве 
у нашем народу", објављене 1940. Казимировић је у књизи навео и своје 
разговоре с протом Заријом Захариhем, вођене 1915. године, о тим 
скромним и повученим видовњацима и њиховим визијама. Казимировић, 

који је имао преписку и са Чедомиљом Мијатовићем, сматрао је да је у 

његовој рукописној заоставштини остало још понешто забележено, али 

необјављено о том "црном пророчанству", како га је звао Мијатовић. За 

време Обреновића о Креманском йророчансшву се није смело јавно писати, 

јер је полиција гонила све оне који би о томе ма и шапатом говорили. Разуме 
се да су о томе највише у тајности причали карађорђевиhевци, јер су 

Тарабићи били прорекли и смену династија. 

Видовњаци и прорицатељи били су и у другим временима и приликама 

гоњени и ућуткивани када би пророковали о политичким догађајима 

неповољним за власт, а скоро редовно су били предмет подсмеха својих 

суседа и сународника док се не би као тачним показало понеко од њихових 

предсказања. Није чудно што се у кризним временима појављују бројни 

пророци и видовњаци.11 Многи од њих су без сумње шарлатани, али понеки 

припадају управо оној врсти изузетно осетљивих бића који на такав, за 

већину људи крајње необичан начин, реагују на општу друштвену 
узнемиреност и несигурност. Осим тога, ваља указати на још један моменат 

важан за разумевање природе наших пророка и њихових визија. Српски 

човек 19. века, као и ранијег доба, због опште културне, верске и 
друштвене реградације за време турског царства, био је по свом 

менталном и психичком устројству ближи архајском (научници обично 

воле да кажу - паганском) човеку, него што је то данас. Ако се вратимо 

на констатацију Беле Хамваша да је за архајског човека "будност" и 
мистична интуиција била спонтани и разумљиви израз ванчулне спознаје, 

но што је то за модерног човека, онда се може лакше разумети, па и 
прихватити чињеница да је у прошлим вековима у Србији, Црној Гори, 

Босни и Херцеговини било људи који су са успехом и тачношћу били у 

стању да пророкују извесне догађаје. 

11 В.: необјављен магистарски рад Лидије Радуловић, РевиШализација окулйlизлtа у 
Србији, 1998, Одељење за Етнологију Филозофског факултета у Београду. 
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3, 

Први српс1ш устана1{ 

О бројним небеским знамењима која су најавила йочешак срйскоi 
ус~ианка доста се писало у нашој литератури, а песма Филипа Вишњића 

,,Почетак буне против дахија" представља темељ и окосницу тих анализа. 
У песми, надахнути певач наводи четири небеске појаве које су свеци 

изазвали (,,Небом свеци сша~ие војеваши / и йрилике различне ме~иаши / 
више Србије йо небу ведроме") не би ли Србе натерали на устанак, али 
их Срби, изгледа, нису схватили и, што је важније, нису смели да се 

дигну на оружје. Те су прилике, међутим, Турци добро разумели: у 

тепсију су захватили воду из Дунава и у води гледали и "хватали" 

знамења, потом прочитали "књиге инџијеле" и видели да им се добро не 
пише. Тада одлучише да предухитре Србе, те посекоше све виђеније 

кнезове у Србији. Остало припада познатој историји. 

Небеска знамења у песми помињу се овим редом: 

1. Од Трийуна до свешоiа Ђурђа 
сваку ноhцу мјесец се хваша~ие. 

2. Од Ђурђева до Дмишрова дана 
све бapjaifU крвави идоше 

виш Србије йо небу ведроме. 

3. Гром заiрми на Свешоiа Саву 
усред зиме кад му време није, 
сину муња на Часне вериге, 

йошресе се зе.мља од исшока. 

4. Ухваши се сунце у йрољеhе, 
у йрољеhе на Свешоi Трийуна, 

један данак ~ири йуша се ваша, 

а шри йуша игра на исшоку. 

Реч је, дакле, о следећим феноменима који су се одиста догодили 
непосредно пред устанак и током њега: помрачење (,,хватање") Сунца и 

Месеца, појава комете, грмљавина у зиму и земљотрес. Тотално помрачење 

Сунца које се јасно видело из Београда збило се ЗО. јануара 1804. 
(односно, 11. фебруара по новом календару), а њему је непосредно 
претходило помрачење Месеца 14./26. јануара исте године. Пошто 
Вишњић у песми каже да се Сунце помрачило баш на онај дан када су 

убијени кнезови Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин (23. јануара 1804) 
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и Хаџи Рувим (29. јануара 1804), највероватније је мислио управо на то 
помрачење. Могуће је, пак, да је имао у виду нека ранија помрачења, од 

22 марта 1800. или 18. марта 1801. када је певао о приликама које су се 
десиле као упозорење Србима, знајући, свакако, за народна веровања о 

небеским предзнацима. 12 Занимљиво сведочанство и тумачење 

помрачења Сунца од ЗО. јануара 1804, на света Три јерарха, казивао је 
кнез Милош Обреновић, а записао је Сретен Л. Поповић, по сећању 

свога оца Лазе Поповића: ,,Пред наш устанак ја са.м био у нашег субаше 

Турчина спрежник да их наранимо и напојимо, а ми да ручамо, а оно се 

стаде сунца ватати. Турчин спази то и запита ме: ,,Шта је то Милоше?" 
ија му реко: ,,Па ето шта је, вата се сунце". ,,Е неhе добро бити" одговори 
Турчин. Па тако и би, он престаде бити наш субаша, а ја његов 

спрежник". 13 

Друга појава коју песник описује односи се на комету коју у народу 

зову "репата звезда", ,,репатица", ,,заставуша", или "барјактаруша", а за 
коју се верује да предсказује рат и смрт владара. Претпоставља се да је 

Вишњић мислио на неку од комета које су се над Србијом виделе у годинама 

које су претходиле устанку: две 1798, две 1799, и по једна 1801. и 1802. 
године. 14 Миленко Вукиhевиh, којије писао о Карађорђу, наводи две комете 

које су, по њему, могле послужити као инспирација Вишњићу да помене 

"крваве барјаке". Једна је била "звезда која се јавила 24. јуна 1798. у недељу 
после подне у 2 сата и сијала једнако до ноhи"; док помен о другој постоји 
у записима манастира Свете Тројице који гласи: ,,Знати се када солнце 

зацрни сем-ца декемврија ден 25 года 1805. И мјесец био тако и за ниме 
страшна звезда и била је многима за оудивленије. То је било јануарија 14 
ден", дакле, 1806.15 Коначно, многи се слажу у томе даје лако одгонетнути 
на који је догађај Вишњић мислио када је поменуо грмљавину на Светога 

Саву и земљотрес. Из године 1801. постоји запис који потврђује истинитост 
овог догађаја, и где се каже: ,,14. јануара 1801. уочи св. Саве србскога би 
тутањ многи и грмљава и земља се тресе и пукоше три грома ... "16 Душан 
Поповић истиче да су се у годинама непосредно пред устанак, од 1802. 
до 1804. дешавале и друге необичне и веома ретке природне појаве, и 
то не само над Србијом веh и у околним земљама, о чему је извештавала 

тадашња штампа. 17 Филип Вишњић је, очигледно, био сведок свих тих 

12 Јанковић, н.д., 115; Душан Пантелић, ,,Небеске прилике пред Први српски 
устанак", Исшоријски 'гласник 1-2, Београд 1954, 90, 91. 

13 Сретен Л. Поповић, Путовање йо новој Србији, Нови Сад б.г., 181. 
14 Јанковић, н.д., 125. 
15 Пантелић, н.д., 90. 
16 Јанковић, 116; Пантелић, 91. 
17 Пантелић, 98-101. 
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небеских појава, запамтио их и ефектно искористио у песми да снажном 

поетском сликом истакне судбинску предодређеност и неминовност 

подизања устанка. Додајмо и то да небеске прилике нису само 
предсказале судбоносне догађаје за Србију. То је уједно било време 

Наполеоновог похода на Европу, које је уздрмало тадашњи свет и 

предодредило многе промене које he се десити на Старом континенту. 
И док су бројне прилике предсказале почетак Првог устанка, било 

је, изгледа, и неких прорицања о његовом катас~ирофалном йоразу 1813. 
године. Анта Протиh, бивши пуковник и саветник, те и секретар 

смедеревског кнеза Вујице Вуличевиhа, у својим сеhањима на Карађорђа 

и Први устанак наводи да се пред сам слом по народу раширио глас да 

сандук, односно, кивойl Cвeiuoza Краља шкрийи, ~ито је сиzуран знак да 

he Србија йройасти. 18 Милан Ђ. Милиhевиh је такође писао о томе да су 
се последњих година Карађ.орђеве владе појавили многи пророци и врачаре 
који су казивали да he Карађорђе оставити земљу, да he Србија пасти, а 
Турци поново овладати народом.19 

Карађорђе 

Сматра се да је йојаву тог великог и знаменитог човека за српски народ, 
много пре његовог рођења, йрорекао Старац Стањ Шhекиh из Васојевиhа. 

Старац Стањ родио се 1640. године у селу Бабину близу Берана. Звали су 
га и Стањ Прозорљивац, јер је поседовао надалеко чувене видовњачке 

способности. Био је велики пророк у своје време, а М. Ђ. Милиhевиh каже 

да су га и током 19. века људи помињали и сеhали се његових пророчких 
речи. Доживео је дубоку старост, од око сто година, и сахрањен је у родном 

селу Бабине, где му се знао гроб. За Старца Стања причају да је имао дугу 

браду, носио увек уза се празну торбу и штап, као симболе вечног путовања, 
а када би пророковао, гледао је у неку књигу, коју је такође са собом носио. 

Он је, међутим, био неписмен, и књига му је служила, изгледа, да се 

боље концентрише у свом надахнуhу.20 

Његово предсказање о Карађорђу познато је као пророчанство о 

цару у ойанцима. По наводима М. Ђ. Милиhевиhа, то пророчанство овако 

гласи: ,,Јавиhе се један црни човјек оздо од у~иока Лима. Тај човјек he се 

18 Антоније Протић, ,,Повесница вожда Карађорђа", Сйо.мениl( XIX, Београд, 1892, 
26. 

19 Милан Ђ. Милићевић, По.лtенul( зна.лtениШих људи, Београд 1888, фототипско 
издање 1979, 548-549. Било се чуло да у селу Невадама, у нахији рудничкој, има једна таква 
врачара. Антоније Пљакић (иначе зет Карађорђев), као старешина, оде кмету тога села, 
Петру Грковићу и упита га зању. Кмет није хтео да ода жену, али му Пљака припрети да 
ће му одсећи главу. Када га кмет стаде молити за живот, Пљака му пружи пљоштимице 
сабљу да је позлати, те тим откупом несретни кмет очува живот и себи и жени. 

20 М. Ђ. Милићевић, ЖивоШ Срба сељаl(а, Београд 1894, 82. 
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звати "Цар у ойанцима". Он he мноzо срйскоzа народа ослободити од 
Турака, доhи he и до нас, и жељеhе се састати с једним брадатим 
човјеком од мора ( а док се они моzу састати мноzо he несреhа бити). 
Ми hемо се Васојевиhи нада~ии да цар у ойанцима и нас ослободи, али he 
се он убрзо вратити, и нас неhе ослободити. Они које ослободи, живеhе 

лијейо, и, йослије њеzа, имаhе своје владаоце. Цар у ойанцима неhе дуzо 
' - "21 

жив1еиш ... 
Речи Стараца Стања могу се овако протумачити: ,,Црни човек" или 

,,Црни Ђорђе" (Карађорђе) пореклом је одиста био из области око Лима, 
од Васојевиhа. Његови војни успеси и протеривање Турака из Србије током 

устанка, недвосмислена су потврда речи да he "много српскога народа 
ослободити од Турака". Занимљива је, пак, историјска збиља која одговара 
пророчанству о односима Срба и Црногораца. У априлу 1806. године вожд 
и Совјет обратили су се писмом црногорском митрополиту Петру I 
Петровиhу (,,брадати човјек с мора") са молбама да се придружи српским 
борбама за слободу и независност; предлагали су савез, а из тог савеза и 

борбе произашло би уједињење. Вожд и Совјет су веровали да би се 

заједничком акцијом постигло ослобођење и уједињење Србије, Црне Горе, 

Босне и Херцеговине. Црногорски митрополит, који је тада ратовао са 

Французима у добровачком заливу, хвалио је српски витешки дух и успехе, 

али није био вољан да се придружи борби, па је саветовао вожда да са 

војском остане у границама пашалука, сасвим супротно од оног што су 

Срби хтели. Тиме је привремено одбио вождов позив за заједничко 

ратовање и уједињење. Како сматра Радош Љушиh, ,,догађаји који he потом 
уследити показаhе да митрополитова процена догађаја није била добра, 

јер се за дуго времена шанса за уједињењем неhе више појавити. 
Пропуштена је била ретка прилика за заједнички посао"22 (,,доhи he и до 
нас, и желеhе се састати с једним брадатим човјеком од мора, а док се они 

могу састати дотле he многе несреhе бити"). Касније, 1809. године, 
Карађорђе је поново настојао да оствари свој наум о ратном савезу са 

Црногорцима и Херцеговцима, и освојивши Сјеницу и Рашку, стигао је на 

саму границу са Црном Гором у намери да се у њу пребаци. Међутим, тешки 

српски пораз код Делиграда натерао га је тада да промени план и похита 

у помоh српским трупама код Ћуприје (,,Ми hемо се Васојевиhи надати 

да цар у опанцима и нас ослободи, али he се он убрзо вратити, и нас неhе 
ослободити"). Што се краја предсказања тиче, и оно се остварило: Србија 

21 М. Ђ. Милићевић, ЖивоШ Срба сељаl(а, 83, 84; Р. Казамировиh., ТајансШвене 
йојаве ... , 458, 459, 460. Сам Милићевић, међутим, изриком не наводи да се то пророчанство 
односило на Карађорђа, иако се то да претпоставити; али су зато неки други аутори, међу 
њима и историчар Миленко Вукићевић, писац Карађорђеве биографије, у то веровали. 

22 Радош Љушић, Вожд Kapaf)opl)e, 1, Смедеревска Паланка 1993, 165, 166. 
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је с временом постала слободна земља са својим владарима из династија 
Обреновиh и Карађорђевиh, а Карађорђе одиста после устанка није још . 
дуго живео - убијен је 1817. године. Ако и није био "цар", Карађорђе је 
био неоспорни владар Србије током Првог устанка, а његово вазда 
скромно одевање, у гуњ и опанке, било је предмет многих прича. 

О рођењу Карађорђа, српског националног хероја и скоро митског јунака, 
чак и за његове савременике, испредале су се легенде. Може се реhи да то 

припада класичном митском и фолклорном обрасцу: рођење хероја увек је 

чудесно, необично, чиме се још у самом почетку најављује йојава вeЛUl(OZ 
човеl(а. Карађорђе се родио у селу Вишевци близу Тополе, али тачан датум 
никада није утврђен. По некима је то било у новембру, на празник Ђурђиц, и 
аналогно светитељу по коме је добио име "као да се још онда слутило да he 
му цео живот бити мученички и да he најпосле мученички завршити у средини 
народа, за чију се слободу борио,''23 по другима у децембру; а такође се ни 
око године рођења аутори не могу сложити (по породичној традицији то је 
било 1762). Али, по причањима савременика, његово рођење је било 
пропраhено небеским знамењима - звездама падалицама и необичном 
светлошhу, пророчким сном, белегом на телу. Сви мемоаристи тврде и да је 
његовом рођењу, случајно, присуствовао Турчин, сеоски спахија, што је 
такође требало да наговести будуhе знамените догађаје. 

Тако, по једној верзији, када је мајка Карађорђева Марица требало 
да се породи, дође им у куhу на конак неки Турчин, који се склонио од 

велике олује и невремена које је те ноhи беснело. Она изађе да се породи, 

а Турчин остаде у куhи. Схвативши шта се дешава, он јој понуди да уђе 
у куhу, али се у тај мах она породи испод неке букве. После је мати 
Карађорђева причала да "чим је дете пало на земљу, видела је међу 
де~иињим йлеhима месец да сија; то је видео и Турчин, па је рекао: 
Марице, ~ии ниси родила сина, нег.о Госй.одара! Па је извадио 20 пара и 
даривао дете". 24 По другој верзији, мати Марица је причала да се родио 
"пред први петала, й.а да је свануло, ~ие ойе~и се замрачило, а iual(o се 
било засјало да се zoiuoвo цео све~и видио". 25 Tpeha прича казује да је 
Турчин заспао и уснио с~ира~иан сан. ,,Сањао је да га је шчепао неки лав 
и да је са својим оштрим ноктима хтео да га растргне. У том страху 
Турчин се тргне из сна, излети из куhе, кад има шта да види: од југ.а !(а 
северу на небу све~илеhа дуг.а која се йреко неба й.ружила и цео онај й.редео 
осве~илила. Уплашен, он поново утрча у куhу и упита мати Карађорђеву: 

23 Миленко Вукићевић, Kapaf)opf)e, I, Београд 1907, 21. 
24 "Причање Петра Јокића о догаi)ајима и људима из првог српског устанка", 

Сйо.меник, XIV, 1891, 1. 
25 "Казивања Гаје Пантелића", у Казивања о срйско.лt устанку 1804, прир. Д. 

Самарџић, Београд 1980, 77. 
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Млада, шта си родила, или мушко или женско? Она му одговори: Вала, 

ага, сина сам родила; а Турчин јој честита, говореhи: ,,Да ти је аирли, 

млада, и да ти је среhан син. И обдари је дукатом. Вала, млада, iuaj ~ивој 
син биhе вeЛUl(U јуна!( и велиюt човек, и са многим he народом заповедати. 
Чувај добро сина твог и памти шта сам ти казао."26 Алил Кучевиh, из 
села Жабрена код Новог Пазара, причао је Андрији Лубуриhу да је код 

његовог деде становао Петар, Карађорђев отац. Како му је жена била 

трудна, Турци су рекли Кучевиhу да су често гледали како на куhу где је 

становала Петрова жена й.адају луче (звезде падалице) и да he, ако роди 
мушl(о де~ие, ~ио Влаше или й.о~иурчи~ии или й.оби~ии, јер ~ио мора би~ии 
вeлul(U човек Због тога је Кучевиh саветовао Петра да оде у Шумадију и 

дао му је слуге да га на путу прате. Када су се слуге вратиле, донеле су 

глас о Карађорђевом рођењу.27 У Смедеревској и Крагујевачкој Јасеници 

причало се да је Карађорђе био алови~и, и да је увек за време битке, у 

којој је и он био, дувао ветар с његове стране. Исто се тако причало да је, 

када га је мајка родила, имао крилца й.од й.азухом.28 Миленко Вукиhевиh 

наводи стихове Јована Новиhа Оточанина, којије о томе певао по предању 

стараца: ,,Није чедо, ка' шта жена рађа, веh страхотна створа змајевита/ 

Неподобно на њем обиљежје: Крила су му перо самоставно што из оба 
поникла рамена, / А крило му бива и покриље, окоште му и ноге и руке,/ 
Како да је од двије године, Ка' мазија тијело му је чврсто." 

Да је имао й.осебну .мисију и зада~иак у српском народу, наводно је и 
сам Карађорђе причао, схвативши то из једног свога пророчког сна. Док 

је био младиh, чувао је свиње и једном, идуhи за њима, тамо-амо, уморан 

седе испод једног дрвета да се одмори. Овладан сном, заспа и усни да му се, 

међу горама,јавише два сјајна и чудесна велика лица. Од њих се осветлила 

сва околина, и оком се није могло довољно нагледати те чудесне сјајности 

и красоте. Карађорђа у сну обузе страх, али одмах опази да су то били 

Свети Краљ Студенички и с њим Архангел Гаврило. Утом ишчезнуше 

њихови ликови, а Карађорђе чу умиљате и благе речи: ,, Чуј и храбри се 
јуначе, с на.ма је Бог.! Беде и iuyze дос~иа је било, а ~ии, al(o имаш ~иверду 
надежду на Боzа й.обедиhеш враг.а, а храброс~и може би~ии с вољом 

божјом содружена; дана~ињи дан одсудиhе и укрей.и~ии .мииищу ~ивоју и 

дух ~иво;~ и yйyiuuhe ~ие куда ~иреба uiuu, да iupaжuiu zде су ociuaiuцu 
све~ииња ваши сербсюt и ~иражиhеш ~иам й.о.моhи и сй.асења .йод 
блаzочес~иивим Cl(uй.iupo.м, !(оји верују расй.еhе Хрис~иово. Освес~ии се 

26 "Јанићија Ђурића Србска повестница Kapai)opi)eвa времена", Гласник Срйскоz 
ученоz друиаива, IV, 1852, 83, 84. 

27 Казимировић, нд., 296. 
28 Вукићевић, нд., 333. Вукићевић је ово слушао од своје мајке још у детињству, а 

она од.свога деде Ранче који је ратовао уз Kapai)opi)a. 
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од сна!" Када се пробудио, десио се један инцидент којом приликом је. 

Карађорђе први пут морао да убије Турчина.29 Без обзира да ли је овај 
сан Карађорђе уистину сневао или га је накнадно измислио, или су то 

измислили његови саборци па њему приписали, занимљиво је уочити 

следеhу подударност: два света лика из сна јављају се аналогно и у два 

критична момента за Србију и Карађорђа. Када је устанак пропао 1813, 
поменули смо да се по народу причало да шкрипи кивот Светог Краља 

Студеничког, што се тумачило као лош предзнак; а Карађорђе је, пак, 

убијен на дан летњег св. Архангела Гаврила! 

Коначно, ако је рођење великог јунака било вишеструко предсказано 

и обележено, ни Карађорђева смрш није прошла без знамења и пророчких 
визија. По једном запису Сун~(е се йомрачило 1817. године, када је 
Карађорђе убијен.30 Народ је око убиства вожда стварао легенде. Пронело 

се било, тако, веровање да је место на коме је вожд пао, односно, брест 

испод кога је сахрањен на трлу Драгиhа Васиhа у Радовањском лугу, 

посвеhено и да помаже болесницима. Долазили су сваког младог петка 

( онај петак када се Месец пуни помаже за здравље ако се посете света 
места), ту би заноhили и ујутру устајали здрави.31 Тако је народ, у једном 

периоду, Карађорђевим моштима приписивао исцелитељске моhи. Али 

свакако је најпотреснија била пророчка визија баба Јане из Јасенице, која 

је сагледала и довела у везу два трагична тренутка у политичкој историји 

Србије 19. века: убиство Карађорђа и кнеза Михаила. О тој жени су 
писали, како Казимировиh наводи, Миленко Вукиhевиh и Пера Тодоровиh 

на основу записа смедеревског суда и Књажевске Канцеларије. По тој 

причи, баба Јана је на пролеhе 1817. године пала у занос и казивала: ,,Децо, 
децо! Чудне hете дане ви доживети. Ја сам претурила преко главе времена 

мрачна и ужасна за све Србе. Ја сам својим очима гледала како живе 

Србе на коље набијају. Видела сам најстрашнија мучења, али сам гледала 
како то са Србима чини туђа вера, Турчин. Ви hете доживети нешто 

страшније и жалосније. Доживеhете да видите како Србин Србина мучки 

и душмански мучи. Ова zодина носи у својим мрачним недрима један 
сшраховиiи злочин. Ове zодине десиhе се најс~ирашније убисшво йод сунцем. 
Рођена де~(а одрубиhе zлаву роди~иељу своме. После тога страшнога 
убиства време he опет поhи својим током и тако he проhи више од педесет 
година. Настаhе нови ад'ети, нестаhе много штошта од данашњице; 
изродиhе се нова покољења; доhи he нови свет, јавиhе се нови људи чије 
руке неhе бити крваве ... И тај нови свет почеhе да живи новим животом 

29 Јанићије Ђурић, Србска йовес~ин~ща ... , 85, 86, 
30 Казимировић, нд., 293. 
31 Исидор Стојановић, Преодн~ща свеобщ~ие ucalopuje свеаlа, Београд 1844, 138; 

Живорад Лазић, Кара/јор/је којекуде, Београд 1985, 186, 
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и радоваhе се младости својој д имаhе мирну савест ... Али усред те радости, 
усред најлепших нада, одједном he из мрака изниhи злочин, и с крунисане 
zлаве сйашhе сјајна круна, а разбојнички ножеви искомадаhе младо шело 

владаочево, а зао дух срйски из шаме he се йодруzљиво и злурадо 
кико шаши, и с висине чуhе се звуци: шо је освеша за zрозно убисшво ... "32 

4. 

Обреновићи: Књаз Милош 

Народно предање не помиње никакав посебан небески предзнак 

рођења тог несумњиво великог српског владара. Мада је књаз Милош у 
борбама био јунак; у државничким пословима вешто уздигао Србију и 

довео је на праг независности; а по оцени Слободана Јовановиhа и довео 

је на праг независности; а по оцени Слободана Јовановиhа био "рођени 
k ,, б 

воЈЈ гомиле и прави народни три ун, са непогрешивим инстинктом да 

осети потребе сељака и изађе им у сусрет (,,све с народом и за народ" под 
условом да он влада, било је начело његове политике);33 народно сеhање 

и традиција књаза Милоша не доживљавају као националног хероја и 

митску личност, на начин како се схвата Карађорђе. Рођен је као обичан, 

сиромашан сељак, попут веhине других, мада су се Милошев почетак и 

крај живота збили на велике хришhанске празнике: рођен је на Тодорову 

суботу 1780, а умро на Крстовдан 1860. Његов животни пут, ,,од 

пастирског штапа до скиптра" како каже Феликс Каниц, био је у оно време 

веома занимљив странцима који су путовали и боравили у Србији. 
Познато је свега неколико пророчких прича везаних за живот књаза 

Милоша. Тако је један Креманац, joiu 1805. zодине, за време опсаде Ужица, 
йрорекао Милошу судбину. Једне ноhи, уочи Св. Илије, око ватре су седели 

наши главари, под заповедништвом Јакова Ненадовиhа, и саветовали се 

како да освоје град, када им је изненада пришао један средовачан човек. За 

њега је војвода Јаков одраније знао да је дотле о многим догађајима давао 

унапред свој суд који је скоро увек био тачан. Јаков га упита: ,,Знаш ли шта 

нам сутра доноси св. Илија?" ,,Cpehy", одговори он сместа. ,,А шта мислиш: 
ко he овде на крају крајева заповедати?" - упита Јаков мислеhи на Србе 
или Турке. ,,Ево чуј: биhе мноzе крви, мноzо he се добиши, и ойеш: све he се 
расуши, и све he осша~ии - ено на ономе" и йрсшом уйре на Muлouta који је 
седео на клади код самог огња. Милош је тада био један од најмлађих војвода, 

без много значаја. ,,Не може бити" - рече намргођено Јаков. ,,Истину ти 
велим". ,,Хајд, не залудничи" - заврши Јаков говор готово срдито. 34 

32 Казимировић, нд., 466, 467, 
33 Слободан Јовановиh,Друzа влада Милосиа и Михаила, том 3, Београд 1990, 339,340. 
34 Андра Гавриловић, Зна.мени~ии Срби XIX ве1щ, Загреб 1901, 9. 
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Милош је, међутим, био тај који је први ушао и освојио Ужице, и потом 

заповедао ослобођењем целог тог краја. Коначно, када је све било расуто 

године 1813, Србија је на њему била остала да је поново подигне и 
ослободи. 

Два предсказања везана су за време Милошеве емиграције и 

његовог йоновноz йовра~ика на власш. Значај тих предсказања није мали 

када се зна да се у Србији веровало да се Обреновиhи никада више 

неhе вратити на власт после протеривања књаза Милоша 1839. године, 
а потом и његовог сина Михаила. Па ипак, прилике су биле такве да се 

повремено чинило да ће се Милош вратити у земљу иако су тадашње 

власти чиниле све да спрече такву могуhност. Прва прича смештена је 

у годину 1846. ,,Негде око Арада била је на гласу нека картара и Милош 
пошаље трговца Деспиниhа да се код ње распита шта he са њиме бити. 
Деспиниh оде код врачаре,али не каже одмах за кога пита. Картара, како 

размете карте, рече: И.маше ли ви .мноzо оваквих йријашеља? А iuiuo? -
одговори овај. Зашо utшo овај није обичан човек, ово је некакав краљ! 
Он мисли да се у своју зе.мљу, из које је морао силом ошиhи, и вpaiuuhe 
се, али не ~иако скоро, бар не йре 10-12 zодина. Bpahajyhи се у Србију у 
јануару 1859. године, Милош сврати код Деспиниhа и рече му: Исйуни се 
йророчансшво, ово је дванаес~иа zодина/35 Друга прича везана је за 
чувеног креманског пророка Милоша Тарабиhа. Онда када то нико није 

очекивао, Тарабић је говорио да he из земље отиhи кнез Александар 
Карађорђевић који је тада владао. По причи проте Зарије, ,,једном, 1854. 
године, Милош га упита да ли је стари књаз још увек жив. Није, рече 

прота, у новина.ма је йисало, а и у народу се йрочуло, да је књаз Мило~и 

у.мро у Румунији и да је ша.мо сахрањен. Тарабиh му, међутим, одговори 

да је жив, а како му прота никако није веровао, овај се најзад наљути па 

рече: Е, ку.ме! И да је мршав, он he доhи йоново да влада! После је још 
неколико пута говорио да he се ciuapu коџа Мило~и враши~ии, али да 
неhе дуzо йосле шоzа живеши. Владаhе нейуне две zодине и у.мреhе од 
своје с.мршu. 36 А тако је одиста и било. Ваља реhи да је Милош Тарабиh, 

за кога се везују сва главна пророчанства о Обреновиhима, умро те 

1854. године. 
Нараштај, који је дочекао књаза Милоша да се врати у земљу, знао 

га је превасходно по његовим историјским заслугама, а мање по његовом 

тешком карактеру. ,,За тај нараштај Милош је био јунак Таковског 

устанка, и велики народни дипломат који је полу извојевао полу 

измајсторисао народно ослобођење. Када је 1859. наново стао на српско 
земљиште, свет је појурио као без душе да види старога Коџа Милоша, 

35 Сретен Л. Поповић, нд., 185. 
36 Казимировић, нд., 508, 509. 
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йод чијим се ноzа.ма зе.мља шресе и коzа барјаци њеzових йобеда 
йоздрављају. Људи, жене, деца, старци, све се тискало око њега да га 

пољуби у руку, или бар да се дотакне његових скута. То није био вuute 
жив човек, неzо једна реликвија народне йроиtлосши, која се носила с 

йобожно~иhу кроз 20.милу".37 Тешко болестан и стар, књаз Милош је умро 

у Топчидеру, на Крстовдан, 14.9.1860. године. Причало се о йојави ко.меше 
йред њеzову c.мpiii,38 као небески предзнак краја тог српског владара. 

Кнез Михаило 

Мисшерија шу.ме тесно је повезана са животом кнеза Михаила, писао 

је Каниц. Књегиња Љубица га је родила у септембру 1823. године, изненада, 
док је била на једном излету, у шуми близу Крагујевца, на месту званом 

"збег". 39 Убијен је 29. маја 1868. у Кошутњаку, шуми код Београда, у 
поподневној шетњи. Његово убиство било је означено као Тойчидерска 

кашасшрофа. Та тешка реч управо одсликава шок, запрепашhење, жалост 

и тугу која је, због његове смрти, била обузела српски народ. 

Образован, отмен и леп, достојанственог држања и аристократског 

понашања, честит и поштен, повучен у себе и тешко приступачан, 

идеалиста и патриота, Михаило је наследио свога оца на кормилу Србије 

1860. године. Онје дошао на престо с најбољим намерама и с примерним 
осеhањем владалачких дужности, великодушно дајући себе и своје 

богатство, каже за њега Слободан Јовановиh. ,,Он се сав посветио добру 

свога народа, и предњачио је у патриотизму: за све то он је награђен мучким 

убиством у Кошутњаку. Милош је прорицао своме сину рђав крај; по 

његовом мишљењу, ко xohe да се брани од хајдука, мора бити и сам хајдук, 
а Михаило хајдук нимало није био."40 Почео је владавину дајуhи опроштај 
својим непријатељима и обеhавајуhи престанак династијских гоњења која 
су, с обе стране, раздирала Србију. Он се своје речи држао, али тиме није 
умирио своје непријатеље. ,,У једној земљи дивљих политичких мржњи и 

крвавих политичких злочина, он је хтео да се понаша као џентлмен. То 

убиство се претворило у велику народну жалост, у којој се осећала као 

нека грижа савести: Михаило није био владалац којије заслужио насилну 

смрт",41 закључује Јовановиh. О томе да се спремала завера на кнеза 
Михаила током 1867. године знали су и власт и грађанство. Знала је то 
и његова полиција, па и он сам, који је више пута анонимним писмима 

био упозорен да се чува. Али кнез Михаило није веровао да ће се наhи 

37 Слободан Јовановић, нд., 341. 
38 Јанковић, нд., 126. 
39 Феликс Каниц, Србија, 1, Београд 1985, 306. 
40 Слободан Јовановић, нд., 503. 
41 Исти, 504. 
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Србин који he на њега диhи руку; штавише, говорио је: ,,Ја Србима, ако 
добра учинио нисам, зла заиста нисам учинио, с тога, ако ме убију, убиhе 
само Михаила, а књаза српског неhе".42 

Не постоји ниједан српски владар чија је смр~и била унапред и вишеструко 

предсказана као смрт кнеза Михаила. Као да је тај тежак злочин, много пре 
но што he се десити, притискао дух српскога народа. Баба Јана је догађај 
предвидела још 1817. године, а Сретен Л. Поповић помиње неку врачару 
која је, по казивању ауторове тетке, када се кнез Михаило родио, предсказала 

да неhе срећно проhи. Касније је нека позната београдска картара такође 
предсказала топчидерску катастрофу, о чему се тада шапутало по 

београдским салонима.43 Исти аутор, даље, каже како је кнез Михаило, кад 
је по предаји градова ишао у Цариград да захвали султану, свратио у 

Букурешт. Тамо му је, у друштву познаника бољара, г.ледано у карте и речено 

да he бити убијен када се врати у земљу. Кнез Михаило је, међутим, исказао 
своју неверицу: ,,Само да ја дођем међ мој народ, ја се ничега не бојим."44 За 
књаза казују и да је, на месец дана пред своју погибију, причао како је сањао 
да се шета по Кошутњаку; да је с једне гране скочила прикривена змија, 
обавила му се око врата и толико га је стег.ла да је онесвешћен пао на земљу.45 

Судбину кнеза Михаила прорекао је веh помињани Милош Тарабић. 
Он је рекао да he йосле смрiии кнеза Милоша доhи њеzов син Михаило. 
Владаhе добро, узеhе 'градове од Турака и њих йpoiuepaiuu из Србије. Али 
кад йочне ради~ии да узме Босну и Херцеzовину, онда he йоzину~ии од 
својих људи! О томе је, пре убиства прота Зарија причао пријатељу проти 
Гаврилу Поповићу, која му испрва није веровао, а после се само томе 

чудио. Прота Зарија је причао и то како је, почетком маја 1868. године, 
ишао у Ужице на пијацу и тамо срео свог кума Митра Тарабића, 
Милошевог синовца и такође креманског пророка. Bpahajyhи се куhи, 
јахали су коње, када му Митар изненада рече: ,,Види~и, куме, живо~и је 
књажев iuaњu од ~ие ~иво је браде! Живо~и је књажев о концу." Касније 
се у народу причало како је Митар Тарабић, оног дана када је кнез убијен 
и када се о томе у Ужицу још ништа није ни знало ни слутило, на пијаци 
имао пророчку визију, вичући: ,,Људи, браhо, не дај~ие, убише нам књаза! 
Eiuo za секу! Ено za све јаiиаzанима искасайи~ие! Поzибе нам књаз 
Михаило!" Међутим, како је тврдио прота Зарија, то није био Митар, 
веh неки Матија којије имао телепатску визију.46 Онје потом био ухапшен 

42 Илија Ђукановић, Убиство кнеза Михаила и доzађаји о којима се није смело 
'iоворийlи, 1, Београд 1935, 229-232. 

43 Сретен Л. Поповић, нд., 181. 
44 Исти, 397. 
45 Казимировић, нд., 327. 
46 Исти, 509, 513. 
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и испитиван у полицији. Записник о том догађају, али и о пророчанству 

Тарабића, био је прослеђен полицији у Београду, где се чувао у тајном 

архиву. О том акту је знао Никола Христић, тадашњи министар полиције, 
а неколико година касније својим очима су га видели и краљ Милан и 

Чедомиљ Мијатовић, који је те поверљиве документе лично донео краљу 

Милану у двор.47 

Неколико небеских појава такође је, по народном предању, 

предсказало погибију кнеза Михаила. Причало се о йормачењу Сунца, које 
је било 23. фебруара 1868. године, које је наговестило његову смрт; 
потом о йојави коме~ие, јер се каже да су пре смрти "излазиле две велике 

звезде, јасне као Даница, али без репа"; те о изласку два Месеца 
( феномен "халоа"). 48 

Истина о убиству кнеза Михаила и о мотивима завере никада није 

била сасвим расветљена. У питању јесте била лична освета и мржња 

убица, а:Ли се показало да је круг завереника, који су се окористили убицама 

и крили иза њих, вукући конце догађаја из сенке и у своју корист, био 

неупоредиво шири. Сумња је падала и на Карађорђевиће, које је наводно 

требало довести на власт после убиства, али и на неке истакнуте либерале 

који су помишљали на републику, не марећи много ниједну од две срnске 

династије. 49 Чињеница да је топчидерска катастрофа на мучки начин, и 

пре времена, уклонила једног од наших најзначајнијих владара, може 

донекле објаснити постојање оволико прича и предања о кнежевој 

погибији. О народном сећању на кнеза Михаила, Слободан Јовановић је 

дао леп суд: ,,Михаило је учинио врло јак утисак на народну машту. Она је 

створила једног идеалисаног Михаила, у коме је од свих његових особина 

остао само његов велики патриотизам. То је био суд потомства о њему. 

То је време када цео свет живи у патриотском усхићењу и предратном 

расположењу. Михаило је осетио тренутак, прихватио пробуђени 

национализам и покушао да му се начини вођом. У тој улози он је нашао 

горд и одважан став који се од њега тражио. Све је то учинило да се у 

народној машти наш национални покрет изједначи с његовом личношћу. 

То изједначавање је било тако потпуно да се дуго времена после његове 

смрти наше народно ослобођење и уједињење сматрало као његов завет 

и као његова мисао. "50 

4 7 Chedoшille Mijatovich, А Royal Т,·agedy, London, 1906, 1-8. 
48 Јанковић, н.д., 39, 113, 126. 
49 О овоме су детаљно писали Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића, 1, 

Београд 1990; Илија Ђукановић, Убиство кнеза Михаила и доzађаји о којилtа се није с.мело 
'ioвopmuu, 1, 2, Београд 1935. 

5
~ Слободан Јовановић, Дру'iа влада Милоша и Михаила, 510. 
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Краљ Милан 

Милош Тарабић је прорекао да he после кнеза Михаила довести 

једно дије~ие да влада. И оно he владати свакојако. Оно h~ Србију 
намучити, али he је краљевским вею~ем венчати. То дијеше he са Црном 
Гором објавити шурској царевини раЩ али he шурска царевина бшии 
веома јака и ми hемо, куме, шеиtко ~ињом на крају изаhи. Тада he се и Русија 
умеиtаши. Hehe ни њој лакше uhu, али he је йобедиши. Кад се раш свр~ии 
Србија he да йорасше и ојача. Hehe дуzо йошрајаши и она he йос~иаши 
краљевина. То дије~ие ме~инуhе на zлаву круну краљевску, али he биши зле 
руке и зле cpehe, умријеhе у најбољем добу. Имаhе сина једию~а и шај he 
бити zope cpehe но utшo му је ошац био"; док се Митру приписују речи: 
"Млади краљ he се оженити, али неhе бити среhан у браку. Он he жену 
оhераши йа затим нашу земљу ос~иавиши. Земљу he йроишршии и себи 
круну на zлави с~иавиши. Као млад човек осшавиhе йресшо и у шуЬини и 

великој шузи и жалос~ии умрети и шамо се сахраниши". 51 

Унук Јеврема Обреновића, Милан дошао је као малолетно дете, од 

четрнаест година, на упражњени престо после смрти кнеза Михаила. Из 

почетка се на њега, као наследника, није одмах ни помишљало, али су му 

људи блиски династији Обреновић, пре свега Јован Ристиh и Миливоје 

Бл~знавац, обезбедили престо. Његов контроверзан живот оставио је, 

своЈевремено, доста утиска на српски народ. Отмен и привлачан, више је 

подсећао ~а "влашке бољаре који се виђају по париским булеварима", 
приметио Је о њему Слободан Јовановић. Био је добар говорник, умео да 

буде срдачан, па, иако мање уважаван од Михаила, стекао је више личних 

пријатеља. За разлику од других Обреновића, који су били стечници, 

штедљиви и чуварни, он је био распикућа. ,,Имао је јако разумевање 

државе и њене организације", писао је Јовановиh,52 а војску је подигао на 
до тада највиши ниво у Србији. Иако није био ратоборно расположен, под 

притиском владе и јавног мњења (те Михаиловог завета), повео је три 
рата у којима је Србија и претрпела поразе и постигла успехе. За време 
краља Милана Србија јесте успела да прошири своје територије и прогласи 

се за краљевину 22. фебруара 1882. године. Његов приватни живот познат 
је по_ бурном и несрећном току. Од краљице Наталије развео се 1888, 
што Је произвело доста скандала, а абдицирао је 1889. године. Умро је 
релативно млад, 1901. године у Бечу, прогнан од сина из Србије, ојађен 
његовом несрећном женидбом и својим пре времена скрханим, животом. 

Као што ј~ веh речено, он је знао о пророчанству. По сведочењу 
Чедомиља МиЈатовиhа, тадашњег министра финансија и Милановог 

51 Казимировић, н.д., 509, 514. 
52 Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, 2, Београд 1990, 351. 
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пријатеља, то пророчанство не само да га је тиштило веh је у извесном 

смислу и на посредан начин утицало на њега. О томе сведочи епизода 

везана за Миланову одлуку да абдицира. Код њега су тада отишли сви 

министри из владе да га моле да одустане од абдикације, али он је био 

чврсто решен у својој намери. Одговоривши им да схвата њихове 

разлоге, у једном тренутку је загонетно добацио присутном Мијатовићу 

да ипак не разуме зашто га и он убеђује, када врло добро зна да/шако 

мора бшии. Када се аудијенција завршила, влада се одмах неформално 
састала и Никола Христић је пред свима упитао Мијатовића о чему је 

то краљ говорио и шта то Мијатовић зна што други не знају. Правдајући 

се, Мијатовић је тада испричао о догађају из 1875. године, када је и сам 
први пут чуо за Креманско йророчансшво и када је о томе обавестио 

краља Милана и донео му поверљиве списе на читање. Министри су се 

нашли у чуду, неки су се смејали, а други љутили, мислећи да је Мијатовић 
с њима тера шегу у тако критичном тренутку. Међутим, замишљени 

"чича Никола" Христић их је прекинуо речима да је полицијски извештај 
из Ужица о том пророчанству и сам читао, након убиства кнеза Михаила 

и да се тај документ мора налазити међу тајним списима у згради Владе.53 

Многи су касније тражили тај документ у Државној архиви, али га нису 

нашли. Верује се да га је краљ Милан понео са собом. 

Краљ Александар 

Последњи Обреновић уистину није имао много cpehe. Невесело 
детињство провео је растрзан родитељским свађама, остављен на крају 

готово сам себи. На престо је дошао малолетан, уведен одједном у 

политички живот. Мишљења о њему била су подељена и контрадикторна. 

По природи, краљ Александар је био интелигентан и речит, живо 

заинтересован за политичка питања, али хладан, саможив, јогунаст и без 

много моралних скрупула. Мио и љубазан по потреби, симпатије је изазвао 

само код оних који су га добро познавали, иначе је тешко сарађивао с 
људима, немајући ни у кога поверење. Кажу за њега и да је доста радио, 

био спреман да пажљиво и стрпљиво саслуша саговорнике, али и увек 

готов да брани своје мишљење и своје уставно право. ,,По целом свом 

биhу младог старца са закржљалим срцем и јеловим мудровањем он је 

чинио утисак угасника куhе Обреновића", писао је о њему Слободан 
Јовановиh.54 На крају, да би се оженио женом коју је волео, сасвим 

неприличном за једног владара, ,,окренуо је све тумбе и у војсци и у држави 

- и, најзад, изгубио због те жене не само престо, него и главу".55 

53 Chedomille Mijatovich, н.д., 7, 8. 
54 Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, 48. 
55 Исто, 349. 
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(Краљ Милан) ,,имаhе сина јединца и йlај he бити zope cpehe но utйlo му 
је ошац био. Hehe и.маши од срца йорода. Он he се несреhно оженити. Ожениhе 
се женом из народа, и у 27. или 28. zодини йресйlаhе да буде краљ. Они he за 
једну ноh несйlайlи као да их је zро.м йобио" каже Креманско пророчанство.56 

Још једном, необично сведочанство о томе оставио је прота Зарија, 

осведочени Карађорђевићевац, којије, иначе, умро у дубокој старости 1918. 
године. Десило се да се, наиме, пророчанство испунило под чуним 

околностима. Пуким случајем Светозар Мојковиh, као тадашњи школски 

надзорник, обиђе креманску основну школу баш 29. маја 1903. У част 
његовог доласка био је приређен ручак на који је и прота био позван. За 

време ручка сви су проту терали да прича о Тарабиhевим пророчанствима. 

Он је причао, а други су га пажљиво слушали. Мојковиh је понешто 

веровао, понешто није. Таман је прота испричао како he у двору погинути 
краљ и краљица, а на врата улази Давид Мољковиh, механџија и јавља, 

како се по Ужицу чује да су те ноhи погинули краљ Александар и 

краљица Драга. Тада се сви збунише и настаде тајац. Мојковиh никако 

није веровао у вести механџије Мољковиhа. Али убрзо после тога дошао 

је и срески писар Милан Пуриh из Чајетине са депешама. Када је ушао, 
седе и он за сто и исприча шта се догодило, али многи још нису веровали. 

Кад је потом прочитао званичне депеше, сви се од чуда скаменише.57 

Они he за једну ноh нес~иайlи као да их је zро.м йобио. Али како, за 
многе је била тајна. Дуго времена и много пре Александрове погибије о 

овоме се причало, у тајности, међу Карађорђевиhевцима поготово онима 

из западне Србије којима је било добро познато Креманско йророчанс~иво. 

С надом су очекивали долазак кнеза Петра, Карађорђевог унука, ,,као 

помоћу неке више силе - Божије промисли".58 Таква размишљања и 

надања била су тим више подгревана што су пророци из Кремне 

предсказали промену династија и повратак Карађорђевића: ,,доhи he друzа 
лоза да влада, али he йойlо.м нaciuaiuu крвави ра~иови".59 

О пророчанству је знала и краљица Драга. О томе је сазнала од 

Пере Тодоровића, новинара, писца и бившег радикалског првака. 

Тодоровић је, наиме, у свом часопису "Мале новине" током 1902. године 
покренуо серијал написа о Креманском йророчансшву. О томе је писао 

на романсиран начин, додајући покадшто и нешто своје. Ипак, чланци 

су узнемирили краљевски пар, и Тодоровић је био позван у двор где је 

краљ Александар од њега захтевао да прекине са тим написима. Изгледа 

да краљ Александар о пророчанству није много знао, можда чак и ништа, 

56 Казимировић, 509, 516; Мијатовицх, 4; Ђукановић, 331. 
57 Казимировић, 516. 
58 Ђукановић, 331, 332. 
59 Казимировић, 516. 
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али му се цела прича, која се односила на Обреновиће, ни најмање није 

свиђала. Након тога, Перу Тодоровића је краљица Драга позвала насамо 

на разговор. Тражила је тада да јој, без улепшавања, каже све што зна 

о Креманском йророчансшву. 60 И чула је причу ... 
Део официрског кора на челу с пуковником Аписом, предвођен 

либералом Ђорђем Генчиhем, бившим великим пријатељем Обреновића 

и краља Милана лично, погазио своју заклетву краљу61 и у мајској ноhи 
затро куhу Обреновића. Краљ Александар и краљица Драга убијени су у 
свом двору, 29. маја 1903. око три сата ујутру. 

Увек је истицана уочљива разлика између два 29. маја. Онај из 1868. 
године изазвао је велику тугу и бол у српском народу; онај из 1903. талас 
радости и олакшања. Ако је, у смислу политичке историје, 19. век за Србију 
почео Првим устанком 1804. године, он се, по нашем дубоком уверењу, 
завршио 29. маја 1903. године. 

Таковски грм 

Око Таковског грма развила су се народна предсказања бурних 

историјских догађаја још од 1860. године до данас. 62 Таковски zрм је 

зайраво сшолейlни храст йознайl као заклон йод којим је Милош на 

Цвеши 1815. одржао йоверљиво саветовање, на ко.ме је донеша одлука 
о йодизању Дpyzoz ус~ианка. 

• Кад се прва велика, главна грана одломила 1860, народ је то 
повезао са црним догађајима око династије Обреновић, а недуго потом 

је умро књаз Милош. 

• Други велики огранак грма изненада се одломио осам година касније, 
"кад нам књаз Михаило нестаде" како то народ каже. Тако је грм 
,,прозборио вешhу са небеса". 

• У јуну 1902. крај је задесила незапамћена олуја. ,,Небеса су се 
отворилакао никад до тада. Све се ковитлало." Ветар је из корена 
ишчупао Таковски грм. За народ је то био наговештај нечег много 

крупног и после тога, 1903. збио се мајски преврат. 

60 Mijatovich, 157-159. 
61 На минут пред своју смрт, краљ Александар је питао може ли рачунати на заклетву 

својих официра, на шта му је један од завереника, Весић, одговорио: ,,Не, никако!". 
"Можете", чуо се одмах потом глас другог завереника Петра Марковића, и краљ 
Александар је отворио врата тајне одаје у којој се крио. Питање о погаженој официрској 
заклетви дуго је после тога мучило многе савести. О томе: Драгиша Васић, Одабрана 
дела, ,,Деветсто трећа", Београд 1990, 195; и Милан Јовановић Стојимировић, Силуете 
староl Беоlрада, 1, Београд 1987, 280. 

62 Народним веровањима и предсказањима у вези с Таковским грмом бави се кустос 
Музеја Таковско-рудничког краја из Горњег Милановца г. Радош Гачић. Разговор с њим 

објављен је у НИН-у 15.7.1999. године, у коме је саопштио своја сазнања о томе и на која 
се и ми позивамо у овом одломку. 
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• Кнез Михаило је, у години смрти свога оца, поред старог засадио 
нови грм. Тај грм је предвидео нову српску пропаст 1991, када је престао 
да се листа и почео да се суши. Његово осушено и поткресано стабло 

стоји и данас. Два пута је, током последњих пар година, сађено ново 

стабло: 1995. године тадашњи председник Србије Слободан Милошевић 
засадио је младицу која се после пар месеци осушила; 1997. године то су 
поново покушали кустоси, али се и њихово стаблно убрзо осушило. 

*** 
... Када је Пера Тодоровић испричао краљици Драги све што је знао 

о Креманском пророчанству, њу је обузела туга и очај. У жељи да је 

утеши, Тодоровић се присетио још неких речи. Казао јој је да је Митар 

Тарабић прорекао да he се међу народом појавити човек који he српски 
народ повести ка слободи: ,,Биhе као да је старо храстово дрво било 

йосечено близу земље, али йосле некоz времена, и изненада, из њеzовоz 

корена, изниhиhе нова zрана, на извесној удаљености од йравоz храста. 

И uзpauthe нови храст. "63 

Summary 

Dragana Antonij evic 

"Occult history": prophecies and beliefs about Serblan rulers and famous 
events in the 19th century 

From World War One until the assassination of king Aleksandar Obrenovic 
and queen Draga, some impoгtant events were accompanied Ьу nшnerous pгoph
ecies. They have been pгese1·ved in vivid folk memory and legends. Folk tгadi
tion does not miss an opportunity to inteгpret certain celestial phenomena as 
important omens. It is believed among the people that such phenomena an
nounce majo1· histoгical events and changes, such as wars, popular upгisings, 
famine and epidemics. The otheг group of prophecies discussed in the рарег 
encompasses visions of exceptionally talented individuals who puЫicly expressed 
their knowledge acquiгed Ьу extгasensory means and thus waшed of the pos
siЫe course of events. 

63 Mijatovic\1, н.д., 167. 

Snezana Dimitгova UDC 930.1(497.2)"1917/1996" 

"We" and "non-WE" - Border post of the 
"Imagined Mother-Land": The functional places 

of memory and instrumentalization of the otherness -
Compulsory textbooks (1917-1996) in 

Modern Bulgarian History 

Tl1e theoгetical framewoгk of tћis analysis is based on: 1. tће concept of tће 
official historical discourse, articulated in tће compulsory history textbook, which 
forms the identity "of its authors and theiг readers", peгsuading tћem in their conti
nuity and staЬility in tће temporal dimensions of themselves and their woгld; 1 2. the 
notion of the textbook's гоiе in building the political myth, unde1·stood as "widely 
disseminated narration, witћ its coгtege of images, which endows the gгoup with its 
cultшal homogeneity and moгal unity";2 3. the concept of the tгansfoпnation of the 
relati011 "own - foгeign" into the oppositio11 "we-others" during tће transitio11 to 
modemity;3 4. the notion of the textbook as а "functional place of the memory ... 
places, wl1eгe а society... gives voluntarily in safe-keeping its гemembrance or redis
covers them as а necessary part of its peгson".4 Тhегеfоге the a11alysis is focused, 
fiгstly, 011 the ways the histoгical discoшse co11structs the social community,5 postu
lati11g its гelatio11 witћ "the suпou11di11g woгld", and, secondly, on the images wllich 
set ир these li11ks and гelations. It examines tће pгocess of re-wгiting tће histoгy 
textbook (as а legitimizing гesource of the cl1angi11g political elites during the регi-

1 Rilse11, Jorn, Studies in metalzistmy, Pretoria 1993, р. 5. 
2 С. О. Cha1-Ьo11ell, ,,Mythes etmythologie politiques.Appгoche d'une defi11itio11 et d'une typologie", 

111: Mytlzes et politique, saus Ја direction de С. О. Charbo11ell et Ј. Rives, Toulouse 1990, р. 7. 
3 Grekova, Мауа, ,,Obsh11ostta: ocl1evid110st на podobieto ili pгoЫematizatsia na razlichieto", 111: 

Kгasteva, А1111а ( ed.), Obslmosti i identiclmosti, Sofia 1998, р, 23-25. 
4 Nora, Рiепе, ,,Memoiгe collective", 111: La Nouvelle Histoi1·e, Paгis, 1978, р.401. 
5 111 Ње metlюdology of al! the authot's of textbooks in неw Bulgaria11 history as well as in the 

philosophic a11d methological discussio11s (most impot'ta11t of Љеm гeflected i11 the jouг11al Ucbllslzten 
p1·egled [School гeview ] ... ) Ље idea about гelation betwee11 memory a11d histoty is clearly displayed; theгe 
is а сlеаг appгeciatio11 ofthe social fu11ctio11s ofthis relatio11. The histoty is charged with Ље fu11ctifo11s of 
the utilitaria11 scie11se, oгie11tating the i11divid/g1·oup i11 the space a11d i11 the time, which could acquire the 
saved memoty 011 the past ехрегiе11се in order to maked it releva11t to the kнowledge of the pгese11t mome11t; 
this i11 its ow11 tш11 will make the futшe possiЬ!e. Ву a11swe1·i11g the questio11s like "Who are we?, Wheгe 
are we comi11g ft'Om? a11d Wheгe аге we comi11g ft·om? and Wheгe аге we goi11g to?" Ње History foгges the 
11atio11a! (self)co11sciousness ofthe group a11d legitimates Ље g1·oup's self-determi11atio11 iп а giveп ethпic 
commu11ity, histoгical traditio11 a11d political pet-spective. 




