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ИЗ КОЛЕКЦИЈА ФОТОГРАФИЈА СТАНОВНИКА СЕЛА 
ЂУРЧИЋА НА ПАПУКУ

Апстракт: Предмет овога истраживања су личне и породичне фото-
графије из сачуваних колекција становника села Ђурчића са сјеверних 
обронака Папука у Славонији, у периоду од краја Другог свјетског рата до 
1991. године. Тумачење мирних и породичних портрета, те фотографија 
са крсне славе као примјера из области проширене приватности породи-
це засновано је на теоријским ставовима Ролана Барта (Roland Barthes), 
али и другим семиолошким анализама, који су проширени појмом мо-
билности из психоаналитичке теорије. У интердисциплинарном при-
ступу грађи која је истраживана коришћене су могућности које пружају 
историја, етнологија, антропологија, социологија, социолингвистика, фе-
ми нистичке теорије, теорија фотографије и студије културе. Оваквим при-
ступом било је могуће показати како долази до конструисања идентитета 
појединца у Ђурчићима, и то с обзиром на родне, социјалне и старосне 
разлике. На конструисање идентитета утиче хабитус, централни појам 
теорије праксе Пјера Бурдијеа (Pierre Bourdieu), и та способност стечена 
путем хабитуса да дјелује урођено и доприноси да појединац може у свим 
околностима донијети „правилне“ одлуке, оне које су у складу са култу-
ром групе и њеним етосом. Како је рурални живот српскога становништ-
ва на западу Балканског полуострва мало познат, а култура и „историја 
одоздо“ нису ни истраживане, проучавање ове теме на микроисторијском 
плану указало је на емпиријски тачне показатеље и корективе стереоти-
па, које доводи до научне верификације прошлости или појединачне сли-
ке у једном глобалном оквиру. На тај начин ни постгеографско сјећање, 
које дестабилизује постојеће стање насилно прекинутог живљења у селу 
Ђурчићи, неће остати само дио нестабилних успомена потомака, већ ће 
ући у архив памћења као конструисано знање о прошлости. 

Кључне ријечи: колекције фотографија, ђурчићи, идентитет, 
репре зен тација, хабитус
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Фотографије снимљене у руралној микрозаједници Ђурчић на сје-
верним обронцима Папука у Славонији, у периоду од краја Другог свјетског 
рата до 1991. године, један су од аутентичних доказа постојања ове микро-
заједнице и имају својство документарног материјала. Њихова аутентичност 
и јединственост је у томе што су то фотографије прошлих мјеста и догађаја 
– нестао је простор села Ђурчићи у који бисмо се данас могли уписати фото-
графишући се. Стога су ове фотографије визуелни тестамент постојања ста-
новника села, предака и потомака, доказ постојања ове насилно уништене 
заједнице. Оне пружају културне, антрополошке, етнографске и многе друге 
детаље из материјалног живота и друштвених услова,1 а значајне су и као 
извор за проучавање материјалне културе и за реконструкцију цјелокупне 
слике (културе) из тог периода.2 Осим тога, критичким читањем личних и 
породичних колекција фотографија може се посматрати конструисана пред-
става идентитета како појединца тако и сеоске заједнице у Ђурчићима, и то 
с обзиром на родне, социјалне и старосне разлике.3 

Индивидуални портрети

Приликом интерпретације фотографија портрета ослонит ћу се на 
семиологију Ролана Барта, који полази од лингвистичког модела.4 По-
чет ћу с оним што је на фотографији приказано, с оним што класични 
семиотичари зову њеним денотацијама. Потом ћу пријећи на конотацију 
фотографије, на значења која можемо ухватити на „први поглед“5, а која су 
изведена из ширег културног контекста који се налази изван оквира слике. 

1 Derik Prajs, Posmatrači i posmatrani: fotografija oko nas u Liz Vels (prir.), Fotografija: kritički 
uvod (prev. Katarina Radović i Paula Miklošević Muhr), Beograd, Clio, 2006, 106.

2 Љиљана Гавриловић, Одевање између јавног и приватног, у: Ана Столић, Ненад 
Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог 
века до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 403–426.

3 Patriša Holand, „Slatko je posmatrati...“: lične fotografije i popularna fotografija, u Liz 
Vels (prir.), Fotografija: kritički uvod (prev. Katarina Radović i Paula Miklošević Muhr), Clio, 
Beograd, 2006, 156. Ауторка разликује „приватне“ и „личне“ фотографије од „породичних“ 
фотографија, јер сматра да приватни живот обухвата много више сегмената од породичног 
живота. Сама чињеница да је приватна фотографија постала породична фотографија указује 
на одомаћивање свакодневног живота и експанзију „породице“ као стожера у цијелом 
вијеку дугог успостављања потрошачке економије оријентисане ка породичном дому. Лична 
фотографија се развила као дио преплитања доколице и породичног живота, и тај процес 
тече паралелно са самом историјом фотографије. 

4 Rolan Bart, Književnost, mitologija, semiologija (prev. Ivan Čolović), Nolit, Beograd, 1979, 
5–389.

5 Viktor Burgin, Perverzni prostor (prev. Đorđe Tomić) u Branislava Anđelković (prir.), uvod u 
feminističke teorije slike (201–217), Centar za savremenu umetnost, Beograd, 2002, 202. 
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Могу се разматрати и реторички облици у које су „означитељи конотације“ 
организовани.

Не тако велики број појединачних портрета снимљених у Ђурчићима 
урађен је изван куће, што подсјећа на „дневник модерног човека који није 
загледан у унутрашњост топлог и ушушканог породичног дома већ је фоку-
сиран на спољашњи свет“.6 Ипак, међу прикупљеним фотографијама нашло 
се и неколико портрета снимљених у простору куће. 

Један од таквих портрета јесте црно-бијели снимак мушкарца средњих 
година који сједи за столом и позира гледајући у сниматеља. Мушкарац је 
у кошуљи, џемперу и сакоу, на глави има капу с петокраком. Сто је пун 
књига и писаних биљешки распоређених преко столњака. На једној књизи 
види се да су аутори Карл Маркс (Karl Marx) и Фридрих Енгелс (Friedrich 
Engels). Ту се налази кутија цигарета и на њој, чини се, кутија шибица. У 
позадини се види штедњак „смедеревац“ и зид који је од пода до половине 
обојен, а изнад тога су извучене „шаре“. Мушкарац у руци држи оловку 
изнад отворене књиге или биљежнице (што је нејасно), те гледа у објектив 
апарата и сниматеља, који се налази с друге стране стола, насупрот њему. 
С те стране стола лежи отворена књига у коју је одложена оловка. На први 
поглед чини се да је мушкарац изучавалац марксизма. Међутим, прави уче-
ник заправо је сниматељ. Наиме, ово је портрет Милорада (Петра) Вучко-
вића, тада четрдесетпетогодишњака, који је 1975. године направио његов 
синовац Богдан (Чедомира) Вучковић, док је био у гостима. Фотографија 
је режирана, јер младић тада спрема матурски испит па су на столу његове 
књиге и биљешке. Овим аматерским снимком, који нема претензију за иде-
алистичком представом лика, њих двојица су се поиграли „фотографском 
тачношћу и прецизношћу документарног бележења света“7. Овај „режирани 
спектакл“ изведен замјеном контекста и субјекта представља „перформанс 
изведен само ради фотографисања“.8 Појединац, а то прије свега значи мо-
деран човјек, употријебио је камеру као средство личног, субјективног из-
ражавања и тумачења свијета, што је и био циљ аматерског фотографског 
покрета.9 

Друге двије фотографије портрета су аматерски урађене 1988. године и 
потичу из колекције исте породице. На једној је женска фигура Соке (рођ. 
Кокић) Радошевић у кухињи, насмијане док ухваћена у покрету излази из 
просторије, погледа усмјереног према фотографу. На снимку је мушка фи-
гура леђима окренута фотографу и објективу. У кухињи се види сто за којим 

6 Миланка Тодић, Породични албум пролазности у Милан Ристовић (прир.), Приватни 
живот код Срба у двадесетом веку, Београд: Clio, 2007, 31. 

7 Миланка Тодић, На лудом камену: фотографија и церемонија грађанског венчања 
у Србији 1850–1940, у: Миланка Тодић и Весна Душковић, На лудом камену: венчана 
фотографија у Србији 1850–1998, Београд: Етнографски музеј у Београду, 2002, 6. Исто, 
10: До појаве аматерске праксе у фотографији дошло је на крају 19 вијека.

8 М. Тодић, Породични албум пролазности, 40.
9 Исто, 30–31. 
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се управо обједовало, штедњак, сандук са машином за шивење. Конотација 
упућује на приказ једног тренутка свакодневице везан за затворени простор 
кухиње у којој се управо обједовало и у којој је женски лик циљ фотогра-
фисања. Типичан је положај фотографа аматера, који није изложен погледу 
те тако остаје изван простора фотографије, не упада у домен видљивог.10 
Међутим, његов поглед или, прецизније, објектив фото-апарата, упућен је 
жени. Она уз осмијех узвраћа поглед те се њихови погледи сусрећу. За раз-
лику од овог снимка, на другој фотографији се погледи снимљене особе и 
фотографа не сусрећу. Душко (Николе) Радошевић, тада младић, снимљен 
је из профила док се, чучнувши у просторији, смије гледајући изван кадра, 
такође у једном опуштеном тренутку свакодневице. 

Заједничко овим трима фотографијама јесте њихова веза с аматериз-
мом. Имати сопствени фото-апарат доноси могућност да се забиљеже тре-
нуци свакодневног живота у приватним просторима, као и да се играју улоге 
и режира испред објектива властитог фото-апарата. Овако мали број фото-
графија снимљених у кући и вријеме када су настале указују на доминантно 
„одсуство интересовања за свакодневне ритуале окупљања и за сеновите 
ентеријере куће“.11 Не треба изоставити ни чињеницу да један од сниматеља 
аматера није живио у Ђурчићима, а као отворено питање остаје колико је 
уопште Ђурчићана у то вријеме посједовало фото-апарат. 

Занимљива је једна тренутна фотографија на којој је жена ухваћена 
приликом самог изласка из куће. Овај фиксирани тренутак из свакоднев-
ног живота, ако изузмемо намјеру фотографа, није снимљен у контролиса-
ним условима. Насмијана жена има оштру контуру, али је нема и њена рука 
која је у покрету. Па ипак, ова фотографија је „заледила пролазну интимну 
атмосферу“.12 Портрет Данке (рођ. Ивковић) Вучковић је 1975. године за-
биљежио њен синовац Богдан, у исто вријеме када и портрет стрица. И ова 
тренутна фотографија, којом је забиљежен детаљ из гостовања у дједовој и 
бакиној кући, заправо одговара „сензибилитету модерног човека“.13 Двјема 
фотографијама, стрица и стрине, остављено је „документовано фотографс-
ко сведочанство“.14 

Ове фотографије данас, као и све друге фотографије снимљене у селу, 
поред вриједности визуелних сувенира имају, условно, документарну 
вриједност. Као модели породичне и индивидуалне репрезентације пред-
стављају и значајан културни капитал. 

Како је примијетила Миланка Тодић, чланови модерне и урбане српске 
породице у 20. вијеку, као и свуда у свијету, судећи према фотографијама из 
породичних албума, не желе гледати у кућу, него свој поглед, а онда и каме-

10 V. Burgin, н. д., 204. 
11 М. Тодић, Породични албум пролазности, 31–32. 
12 Исто, 30. 
13 Исто, 34. 
14 Исто, 42. 
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ру, окрећу изван заштићеног простора породичне куће.15 Ова појава видљива 
је и на појединачним портретима фотографија које посматрам. Ђурчићани и 
њихови гости (родбина и пријатељи), који фотографишу, највише су окрену-
ти вањском простору. И док у градском простору излазак из куће или стана 
представља излазак из приватности, у селу је двориште дио приватног про-
стора. Посебно с обзиром на то да у њему постоје простори који су отворени 
погледу другога, али и простори који скривају од погледа других. Таква је 
пост’ља, штагаљ, подрум, економске зграде. 

Први простор који се налази изван куће, а био је вриједан фотографи-
сања, јесте двориште. 

Снимак у боји приказује старијег насмијешеног мушкарца у покре-
ту, погледа усмјереног у објектив. Поред њега је коза, а иза овца, која једе 
или пије из дубоке посуде. Виде се још неке господарске зграде и прочеље 
пост’ље. То је Милорад (Петра) Вучковић у свом дворишту снимљен 1982. 
године на једној од ријетких фотографија на којој Милорад није у својој 
униформи лугара. Ово је један од динамичних снимака на којем је снимље-
на особа, иако позира фотографу, готово присиљена да спонтано направи 
покрет због животиње поред себе. 

Још једна фотографија у боји из 1984. године снимљена са веће уда-
љености приказује стару жену док стоји, руком се ослањајући на неку гос-
подарску зграду у дворишту. Објектив свога апарата фотограф је усмјерио 
према Петри (рођ. Босанац) Радошевић, која је тијелом окренута према сни-
матељу, али се не види добро коме је упућен њен поглед: сниматељу или 
женској фигури, чији је дио ухватио сниматељ и чији је поглед такође окре-
нут према Петри. 

Испред готово свих кућа у Ђурчићима био је простор за малу баш-
ту. Башта породичног дома је простор женских чланова породице, које је 
обрађују и у њој проводе своје слободно вријеме.16 Схватање цвијећа у баш-
ти као отјелотворења идеје о идиличном породичном рају, опште је мјесто 
грађанске идеологије, преузето од племства.17 У својој цвјетној башти испред 
куће 1980. године позира Сока Радошевић, пред сниматељем који се налази 
с друге стране ограде, али у дворишту породичне куће. Њена башта, чија је 
разноликост цвијећа и његових боја сачувана до данас, не само да је репре-
зентативан примјер цвјетне баште у селу, него и доказ постојања културних 
навика, какво је његовање цијећа. Ова навика је била везана искључиво за 
жене, што потврђује њихов родни идентитет. Својом репрезентативношћу 
тај уређени простор симболички носи и одређени културни капитал. 

15 Исто, 32. 
16 Мирослав Тимотијевић, Рађање модерне приватности: приватни живот Срба у Хаб-

збуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, Београд: Clio, 2006, 511. 
17 Исто, 523. Тимотијевић скреће пажњу да се и у српској грађанској поезији занемарује 

првенствено економска функција баште. 
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У простору исте баште, фотографски је забиљежен и Сокин син, који на 
снимку у боји снимљеном исте године позира у мајчиној креацији. Дјечак се 
налази на још два снимка везана за ову цвјетну башту. Иако на њима позира 
изван баштенске ограде породичне куће, на једном снимку сâм, а на другом 
с млађим дјечаком Станишом (Јована) Кокићем, ови простори су повезани 
цвијећем (иако одвојени оградом) које је Сока засадила и с друге стране 
ограде. Ове фотографије нам показују неколико ствари. 

Сматрам да није случајно што су у „женском“ простору баште сним-
љени жена и дјеца, јер нисам нашла ниједну фотографију одраслих мушка-
раца на таквом мјесту. Постојање фотографија на којима су жена и дјеца у 
башти и непостојање фотографија које приказују мушкарца међу цвијећем 
показатељ је подијељених простора (женских и мушких), који онда указују 
на постојање родно подијељених микропростора. Надаље, ове фотографије 
дјеце потврђују постојање идентитета дјетета. Иако је савремено фотографи-
сање дјеце нешто уобичајено, „природно“, однос према дјеци и дјетињству 
није одувијек био исти. Откриће дјетињства и новог друштвеног положаја 
дјетета, као и модерне осјећајности према дјеци, неки аутори повезују с на-
станком модерне породице (између 16. и 17. вијека, а најкасније у 18. вијеку, 
и то као посљедица смањене смртности дјеце међу грађанском класом).18 
И док је откриће дјечје посебности био процес који се у ширим европским 
оквирима у 18. вијеку већ приводио крају, Тимотијевићево истраживање мо-
дерне приватности Срба у Хабзбуршкој монархији показује да се управо у 
том периоду налазе коријени нашег данашњег схватања породице.19 

Посебност дјечјег идентитета, који потврђује модеран однос између 
чланова породице и домаћинства, примјетна је и у композицији фотогра-
фије. Дјеца позирају с предње стране, што је доминантна форма портрета 
одраслих, те се и на овај начин потврђује посебност њиховог идентитета. 
Њега потврђују и други сачувани фотографски портрети дјеце у породич-
ним колекцијама Ђурчићана. 

Међу ријетким портретима мале дјеце је црно-бијели портрет Предрага 
(Николе) Радошевића, који се налази у колекцији његове рођаке. Дјечачић, 
снимљен у првој години живота, сједи на трави, обучен у бијелу мајицу 
кратких рукава, кратке панталоне на трегере закопчане двама дугмићима, 
хулахопке, на ногама има сандале, а на глави је вунена капа с „бомбицом“. 
Његова одјећа и обућа указују да је концепт облачења примјерен дјететовој 
личности.20 Готово се смијешећи, погледом који није усмјерен према фото-
графу, дјечачић сједи на трави ослоњен једном руком на ногу, док је друга 
ухваћена у покрету иза тијела. Испред њега су два предмета, од којих је 

18 Владимир Симић, Свет детета и његова слика у српској уметности 19. века, у: Ана Сто-
лић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја 
осамнаестог века до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 133. 

19 М. Тимотијевић, н. д., 401, 415. и 422. 
20 В. Симић, н. д., 147. 
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један препознатљив као играчка пиле. Играчка пиле поред дјечачића као 
„симболичан предмет“21 дјетињства важан је феномен тијесно повезан с 
другим културним факторима, прије свега с породицом, и процесом образо-
вања и васпитања.22 На полеђини фотографије, црвеном хемијском оловком 
је забиљежено: „FOTO BORKOVIĆ SLAV PIVNICA 16. JUN 1963“, а плавом 
хемијском запис: „Radošević PREDRAG“. Осим података о радњи у којој је 
фотографија израђена, и чији је професионални фотограф вјероватно напра-
вио снимак, мјесту гдје се налазила фото-радња, имамо и датум. Он указује 
на неколико ствари. Поред тога што олакшава одређивање времена настанка 
снимка, истовремено говори о врсти календара који је прихватила особа која 
је и начинила легенду. То је дјечакова рођака Богданка (Илије) Вучковић, 
готово вршњакиња, која је натпис ставила на полеђину фотографије више 
година послије настанка снимка. Њени родитељи потичу из Ђурчића, али 
она никада није живјела у овоме селу. Облик датума говори о прихватању 
свјетовног, модерног календара и значаја који особа придаје тачном дати-
рању настанка снимка. То је особина модерне особе која користи ову врсту 
календара (за разлику од Ђурчићана који се служе и црквеним и свјетовним 
календаром, а старији само црквеним календаром). Што се датума тиче, у 
њему се може видјети још једна чињеница. Наиме, легенда јесте латинична, 
али недовољно пуристична због именовања мјесеца. Дакле, овдје се може 
говорити о асимилацији писма, али не и прописане, нормиране лексике. 

Поред наведенога, ова кратка легенда даје податке о имену и прези-
мену дјетета. Именовањем дјетета успоставља се његов идентитет, његово 
„укоријењивање“. Овај термин близак је појму идентитета и Симона Веј 
га је проширила са нивоа микрогрупа на ниво колектива, односно великих 
група као што су нације.23 Њена дефиниција је примјенљива и на микрогру-
пу, као што је то случај у овом примјеру, када рођењем дијете добија лично 
име и породично презиме, чиме стиче свој идентитет. Породично име знак 
је и на нивоу међумикрогрупа. Становници других села и они који потичу 
из истога краја према презимену знају из кога села је нека особа. Редослијед 
којим је записано дјечаково име на полеђини фотографије није случајан: 
прво презиме па име, тј. његов породични а потом лични идентитет. Ово не 
чуди јер у усменој комуникацији Ђурчићани и данас прво кажу презиме, а 
потом лично име. Уочљива досљедност указује да се не ради о случајности, 
а и у супротности је са савременом правописном нормом српскога језика 
која прописује писање личног имена испред презимена. Лично име не 
мијењају ни мушкарци ни жене, док је с презименом нешто другачије: муш-
карци га носе током цијелог живота, док удајом жене примају мужевљево 
презиме замјењујући своје дотадашње породично име. Овај детаљ нам го-
вори о хијерархији између полова и доминацији мушког родног идентитета. 

21 Исто, 138. 
22 Исто, 154. 
23 Branimir Stojković, Evropski kulturni identitet, Beograd: JP Službeni glasnik, 2008, 20. 
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Име и презиме, а овдје презиме и име, мјесто су гдје се ствара и укршта 
лични и породични идентитет, а тиме и прошлост са садашњошћу. Њиховим 
прихватањем прихвата се и прошлост (породична), „коријени“.24 Идентитет 
који је примљен именовањем на рођењу нико из Ђурчића није мијењао. Ово 
је примјер како долази до идентификације, чији је коријен у породици, и 
како се идентитет одржава на нивоу микрогрупе. Поред личног и породич-
ног идентитета, именом и презименом дијете стиче и вјерски идентитет, јер 
су сва дјеца рођена у Ђурчићима, као и многа чији родитељи потичу из села, 
крштена према православном обреду. На овај начин појам идентитета се са 
микрогрупног шири на ниво колектива и великих група као што је вјерска 
група, али и нација. Истовремено постојање вјерског и националног иден-
титета наизглед се може чинити контрадикторним. Процес секуларизације, 
на који се у основи сводило просвјетитељство, довео је у питање религију и 
лојалност династији и на њено мјесто успоставио национализам.25 Међутим, 
управо је колективно самопотврђивање заједничка карактеристика нацио-
нализму, религији и лојалности династији, чиме се може објаснити њихово 
истовремено постојање у модерном добу. 

Идиличан живот дјетињства,26 каквим га дефинише модерно доба, ис-
пољен је на црно-бијелој фотографији дјечака с мачком. Предраг (Николе) 
Радошевић, фотографисан 1965. године када је имао двије године, објема 
рукама је обгрлио мачку која тако висећи, тек нешто мања од дјечака, гледа 
у фотографа, чија се сјенка види на снимку. Ипак, идилу нарушава шешир 
на глави дјечака. Иако модел не одговара његовом узрасту, јер је крој карак-
теристичан за шешир одраслог мушкарца (који вјероватно и припада неком 
мушкарцу из дјечакове околине), овај шешир заправо је ознака мушког род-
ног идентитета. 

У Ђурчићима се послије Другог свјетског рата константно смањује број 
дјеце у домаћинствима, што може бити још један од разлога да емоционал-
не везе између укућана постају присније.27 Фотографије дјеце, унучади и 
праунучади имају своје мјесто на зидовима соба, заједно с другим поро-
дичним портретима. Тако је о једној фотографији снимљеној прије Другог 
свјетског рата, која је била на зиду собе у породичној кући и послије рата, 
сачувано сјећање. На њој је био Петар (Павла) Вучковић у униформи лугара 
са синовима Милорадом и Чедомиром, дјечацима у морнарским одијелима, 
ципелама и с морнарским капама. Ова „права“ морнарска одијела дјечаци-
ма је купио њихов стриц Борислав, тада официр краљеве војске. На зиду 
собе Станка Кокић је ставила увећане и ретуширане фотографије портрета 

24 Simona Vej, Ukorenjivanje: uvod u deklaraciju o dužnostima prema ljudskom biću (prev. 
Mirjana Vukmirović), Beograd: BIGZ, 1995, 57–60. 

25 B. Stojković, н. д., 120. 
26 В. Симић, н. д., 135–136. 
27 Исто, 135. Аутор пише да се број дјеце почиње смањивати у српској и европској по-

родици у 19. вијеку. 
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својих унука. Поред примјера урамљених изложених снимака, фотографије 
дјеце дио су колекција фотографија, које се чувају у албумима и кутијама. 

Међу ријетким фотографијама портретима на којима су особе снимљене 
приликом обављања свакодневних послова постоје двије направљене у рад-
ном дијелу дворишта Николе (Петра) Радошевића. На црно-бијелом сним-
ку из 1983. године Никола позира у радној одјећи држећи у руци моторну 
пилу, а на другом снимку у боји направљеном слиједеће године снимљен је 
у покрету док с неколико канистера излази из мање економске зграде. Иако 
простор дворишта припада и женама и мушкарцима, искључиво мушкарац 
користи моторну пилу, и то не само на радном мјесту у шумском предузећу, 
него и у приватном животу. Никола Радошевић је, као и многи други муш-
карци из села, био запослен у шумарском предузећу, те ове фотографије по-
казују двије ствари. Прва указује да је мушкарац тај који излази из приватне 
у јавну сферу преко свога запосљења, а друга да поред тога обавља послове 
карактеристичне за живот у селу: он је и сељак и радник.28 

Мушкарац је везан за послове изван куће: у дворишту и изван њега, 
али и изван мјеста становања. Он не кува, не шије и не ради у башти. Када 
мушкарац борави у кухињи, као на фотографији Милорад Вучковић, он тај 
простор користи за лично интелектуално усавршавање, а не за припремање 
хране. Такви послови намијењени су женама и дјевојкама. Ово указује на 
то да постоји родна хијерархија међу члановима сеоске породице, као и 
различите културне навике (нпр. његовање цвијећа искључиво је везано за 
жене). 

Породични портрети 

Неколико најранијих црно-бијелих породичних портрета, који датирају 
из периода којим се бавим, направио је професионални фотограф у Ђу р-
чићима. 

28 Како је избор фотографија ограничен простором села, двије фотографије портрета у 
боји ипак желим поменути, јер показују којим су се све пословима бавили становници села. 
Ове фотографије у боји направљене су негдје у шуми. Иако се на снимцима не види изравно 
шта раде, Никола Радошевић и његов син, који у то вријеме више није живио у селу, налазе се 
у берби вргања. Један је портет Николе Радошевића док с осмјехом на лицу гледа у објектив 
и сниматеља, који стоји на узбрдици непосредно изнад њега. Никола носи бијелу кошуљу, 
плави сако, фармерке, шниране чизме. У руци држи пластичну врећицу. Други је портрет 
његовог сина Предрага, који нешто ставља у плаву пластичну врећицу, прати своју радњу 
погледом па не гледа у фотографа, који га снима из близине. Има мајицу дугачких рукава, 
фармерке, гумене чизме које се при врху шнирају. Нису сви становници села ишли у бербу 
вргања, и то из различитих разлога, али је о овој породици остала прича да су од бербе вр-
гања у једној сезони зарадили толико да су купили „фићу“. 
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На једном од њих је породица моје мајке и она мисли да је у вријеме 
фотографисања имала 18 година. Ако је то тачно, снимци су направљени 
1952. године, када је професионални „сликар“ из Ораховице први пут пос-
лије Другог свјетског рата дошао у село ради фотографисања за личне кар-
те. Осим породичног портрета Станке (рођ. Томашевић) и Срдије (Матије) 
Кокића с кћерима Дреном (мојом мајком) и Вуком, снимљеног у њиховом 
приватном дворишту и испред Станкине шаренице, направљен је и снимак 
Милице (рођ. Вучковић) и Љубоје (Миле) Кокића са сином Чедомиром. За-
једничка карактеристика ових репрезентативних снимака модерних,29 нук-
леарних30 или инокосних породица,31 као и наредних фотографија, јесте 
снимак с предње стране. 

Обавезно снимање с предње стране је једна од стандардизованих реп-
резентативних представа која понавља визуелну матрицу сликарства, а била 
је понуђена грађанству у 19. вијеку.32 Родитељи на овим фотографијама сје-
де тако да су жене с десне стране мушкарца, а између њих су дјеца. Код 
четворочлане породице старија кћи стоји иза родитеља обгрливши свако од 
њих око рамена исказујући уздржану њежност, док млађа сједи између ро-
дитеља. Мужеви и жене се не додирују, али су у физичком додиру са својом 
дјецом тако да се то може схватити као веома суздржан облик исказивања 
присности. Овакав начин позирања указује на формалност односа којим се 
увијек чува систем поштовања хијерархије у породици.33 Томе доприносе и 
њихови озбиљни изрази лица и погледи уперени у објектив. 

Бавећи се темом дјетета у српској умјетности 19. вијека, Владимир 
Симић наводи да је у свим слојевима и сталежима владао патријархални 
захтјев за ауторитетом. Спољашње обиљежје тог захтјева била је врста ос-
ловљавања. Од 18. вијека јача став који налаже да треба избацити присност 
из говора и замијенити је уздржаношћу. Добар манир и пристојност захтије-
вали су обраћање другом са Ви, а не са ти. То је важило за комуникацију из-
међу оба родитеља и дјетета, као и учитеља и ученика. Ово је представљало 
дисконтинуитет у вјековном начину обраћања. Однос с родитељима, начин 
обраћања, цјеливање руке, уопште цјелокупна формална страна односа до-

29 Мирослав Тимотијевић, Приватни простори и места приватности, у: Ана Столић, Ненад 
Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог 
века до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 171. Аутор пише да је модерна 
породица састављена од супружника и дјеце. 

30 B. Stojković, н. д., 91. 
31 Александра Вулетић, Власт мушкараца, покорност жена – између идеологије и праксе, 

у: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: 
од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 115. Ауторка 
наводи да се заједница састављена од мужа, жене и њихове дјеце налази у литератури и под 
називом инокосна породица. 

32 Миланка Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, у: Ана Столић, 
Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја 
осамнаестог века до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 560. 

33 В. Симић, н. д., 143. 
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лазила је отуда што се на тај начин чувао систем поштовања хијерархије у 
породици. Оно што се на фотографском портрету породице моје мајке не 
види јесте да су и она и њена сестра цијелог живота ословљавале мајку са 
ти, али оца са Ви. Формалност оваквог обраћања није општераширена у 
Ђурчићима, те многа дјеца ословљавају своје родитеље са ти. На исти на-
чин се и жене обраћају мужевима, па и у породици моје мајке. Ово указује 
на постепено мијењање и слабљење формалних односа и то према хијерар-
хији. Они најпре нестају из односа између дјеце и мајке (најближих и нај-
нижих у хијерархији), потом између жене и мужа, а најдуже се задржавају 
у односима између дјеце и оца (најудаљенијих: најнижих и највиших на 
љествици хијерархије). 

Постоје још два снимка која су, чини се, снимљена у исто вријеме када 
и претходни. На једном, у благо помјереној формалности, озбиљне и гле-
дајући у фотографа, сестре Дрена и Вука позирају тако да се млађа благо 
наслања на старију, чиме се формалност односа пренијела и на сестринс-
тво. На другом снимку је дјечак Чедомир (Љубоје) Кокић, који стоји између 
двију дјевојчица: своје рођаке Вуке (Филипа) Кокић и комшинице Вуке (Ср-
дије) Кокић. Дјевојчице су једном руком наслоњене на дјечаково раме, а 
другом руком иза леђа држе се за дјечакове руке, који их је обгрлио (као када 
се игра коло „Логовац“). Пошто се готово сви ликови, осим Чедине рођаке, 
налазе и на претходно поменутим породичним портретима, њихов изглед 
(одјећа, обућа, фризура, накит) указују на то да су снимци направљени у 
исто вријеме. Постојање ових портрета дјеце доказује да је постојао друшт-
вено признат идентитет дјетета, које поред породичног има и лични иденти-
тет, исказан кроз ове фотографије дјеце која су у родбинским, комшијским 
и пријатељским односима. 

Претходно описаним породичним портретима врло је близак црно-бије-
ли портрет Петре (рођ. Босанац) Радошевић с троје њене дјеце и рођаком 
Петром Кокић (тетком њеног мужа). Поново снимљени с предње стране и 
веома озбиљних израза лица сви позирају испред раширеног бијелог платна 
и гледају у објектив апарата. Мајка сједи и у наручју држи своје најмлађе 
дијете, кћер Милену. С њене десне стране стоји најстарији син Никола, тада 
још дјечак. С њене лијеве стране стоји млађи син Тугомир. До њега сједи 
мужевљева / очева тетка Петра. И овај снимак је направио професионал-
ни фотограф, јер личи на претходне због композиције и постављања сцене 
за фотографисање. Снимак ове породице нарушен је двоструко: савршени 
круг породице нарушава тетка, која је ипак члан домаћинства, и одсуство 
мужа/оца Петра. Можда зато није случајно што старији син стоји с мајчине 
десне стране као представник мушкараца. 

Незаобилазним породичним портретима из Ђурчића припадају и поро-
дични портрети ратних удовица с дјецом. Један од таквих је портрет Руже 
(рођ. Радошевић) Кокић са кћерима Милевом (Николе) и Соком (Николе) 
испред шаренице. И на овом снимку урађеном с предње стране, према свје-
дочењима из 1950. године, мајка сједи, а кћери стоје свака с једне мајчине 
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стране. Старија дјевојчица је с мајчине десне стране и руком је ослоњена 
на њено раме. Међутим, док на свим претходним снимцима постоји статич-
ност погледа свих особа, овдје је управо поглед старије дјевојчице склизнуо 
изван уобичајеног оквира. 

Све ове фотографије снимљене испред шаренице и платна представљају 
једну врсту импровизоване режије или театра. Оне подсјећају на праксу у 
фотографским атељеима у 19. вијеку гдје се амбијент режирао.34 Наиме, фо-
тографски студио је био мјесто у коме су се, као у неком театру, могле игра-
ти игре идентитета, јер су се у њему постављале различите сценографије.35 
И путујући фотографи, који своје импровизоване атељее смјештају и у гос-
тионицама, режирају простор имитирајући, на примјер, образац амбијента 
куће.36 На фотографијама у Ђурчићима простор и распоред снимљених особа 
је режиран, али не долази до игре са идентитетима. Ако се амбијент режира, 
значи да је постојала жеља за приказивањем друштвено пожељне предста-
ве о властитом идентитету.37 Чак и када амбијент дворишта није ограничен 
шареницом или платном, као на црно-бијелом портрету браће Рајка и Јоце 
(Јове) Вучковића из 1950. године, видимо исти изглед као код претходних 
фотографија, озбиљан израз лица малог дјечака и одраслог младића, и ста-
тичан поглед приликом позирања пред фотографским објективом, којим се 
приказују у друштвено пожељној представи свога идентитета. Приказивање 
друштвено пожељне представе о властитом идентитету потврђује се, поред 
озбиљних израза лица, преовлађујућом статичношћу погледа у режираној 
сцени и репрезентативним облачењем. Наиме, на претходним снимцима сви 
су обучени у своју најбољу „робу“ (одјећу) ради фотографисања. 

На породичним портретима о којима је ријеч, један од одраслих муш-
караца носи одијело с прслуком и кравату. Ову и још једну шарену кравату 
добио је из Америке и њих су користили и други Ђурчићани када су се 
фотографисали за личне карте. Други мушкарац је у униформи жељезнича-
ра, с капом и чизмама. „Захваљујући комплексу конвенција које конотира, 
одећа омогућава извесне друштвене односе, потврђује их, показује њихово 
прихватање од стране онога који њиме саопштава свој ранг, сопствену од-
луку да поштује правила, итд.“38 Вршењем јавних дужности, на примјер на 
жељезници, у Ђурчићима се утврђује и породични статус и углед. Радити 
у државној служби значи имати приход, новац којим се даље располаже. 
А како основа сваког капитала, према Бурдијеовом мишљењу, лежи у еко-
номском капиталу, униформа потврђује економски, али и културни капитал 

34 М. Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 559.
35 Миланка Тодић, Историја српске фотографије (1839–1940), Београд: Просвета, Музеј 

примењене уметности, 1993, 45–52.
36 М. Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 556.
37 Исто, 557.
38 Mirjana Prošić-Dvornić, Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka, Beograd: Stubovi 

kulture, 2006, 227. 
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не само запослене особе већ и његове породице, чиме сви заједно постају 
носиоци капитала добијеног статусом. 

Образац облачења одраслих мушкараца преноси се и на дјечаке и мла-
диће. Посматрајући их на овим фотографијама, уочава се како, без обзира 
на узраст, преко одијела конотирају мушкост. Посматрајући данас те снимке 
малих дјечака у одијелима, а посебно Јоцу Вучковића, фотографисаног када 
је имао седам година, и који осим сакоа и хлача носи и шешир, као и његов 
старији брат, сви они сличе одраслим мушкарцима али у смањеној верзији 
– мали мушкарци. Оно што бих издвојила као пунктум јесу „трегерке“ које 
носи један босоноги дјечак. Дакле, чак и када отац није присутан на фото-
графији, он је узор у облачењу мушкој дјеци. Ако је отац погинуо у рату или 
је одсутан, улогу мушког узора може преузети неки други члан домаћинства 
(старији брат, стриц, дјед), а ако га породица нема, онда ту улогу може има-
ти неко из сеоске микрозаједнице. 

Код женске дјеце мајка је узор у облачењу, али ту су нијансе мало пре-
фињеније. Најмања дјевојчица носи хаљиницу и има кратко подшишану 
косу. Само да напоменем да жене у Ђурчићима нису носиле хаљине до 1958. 
године. Блузице и сукњице на трегере носе старије дјевојчице на фотогра-
фијама, док је најближа мајчином облачењу дјевојка. Она носи блузу, сукњу, 
вертун,39 али не покрива главу марамом као што то чини њена мајка. 

На овим породичним портретима све удате жене и удовица носе ша-
мију. „Лијепо савијена марама око главе, па то се зове шамија, писао је Ни-
кола Беговић пред крај XIX вијека.“40 Рида, чалма касније шамија, позната је 
као дио женске народне ношње у Славонији, Барањи и Западном Срему.41 У 
Ђурчићима је шамија посебна врста куповне тамније мараме од кашмира с 
украсима, која се повезује на посебан начин и има шару другачију од оне на 
обичној марами. Удате жене су раније могле носити и мараму, али само пре-
ко шамије. И док су шамију прије Другог свјетског рата удате жене увијек 
носиле, непосредно послије рата је било тешко доћи до њих, јер их није 
било у трговинама у продаји, па зато носе обичну мараму. Ипак, удате жене 
шамију и послије рата обавезно повезују у свечаним приликама. Као што 
се види на овим фотографијама, удате жене и удовица носе је још и педесе-
тих година 20. вијека. Касније шамију удате жене престају носити, што је 

39 Вертун (њем. Fürtuch) је кецеља коју су Ђурчићанке правиле од мавеза или куповале 
готову. Жене и дјевојке су ткале вертуне од памука, а могли су се ткати и од мавеза (памук је 
бијели, а мавез је материјал танак као памук, само у црвеној или жутој боји). Украшавале су 
га вулом, тј. мало дебљим памучним концем који је могао бити разних боја. Вертун су носиле 
и жене око Чачинаца, Кокочака, Пиштане, као и жене у Банији („напријед носе куповне вер-
туне“, Јован Јовановић Змај). Вера Шарац-Момчиловић наводи да су називи код Срба за овај 
предмет још и фертун, верта и ферта (Српске народне ношње у Славонији, Барањи и За-
падном Срему, у: Велибор Стојаковић (ур.), Традиционална култура Срба у Српској Крајини 
и у Хрватској, каталог изложбе, Београд: Етнографски музеј у Београду, 2006, 192). 

40 Вера Шарац-Момчиловић, Српске народне ношње у Славонији, Барањи и Западном 
Срему, 176.

41 Исто, 189. 
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уочљиво на потоњим фотографијама. Губитак ове јавне ознаке женског ста-
туса јасно указује да је дошло до промјене у друштвеној структури, која је 
повезана с промјеном морала међу половима, односно, промјеном схватања 
разлике у сексуалној доступности између дјевојака и жена.42 Улогу шамије 
послије преузима марама, коју носе удате жене, удовице и старије жене. Тек 
особе женског пола рођене педесетих година 20. вијека не носе мараму као 
ознаку статуса жене. 

Познато је да сеоски костим, као и цјелокупна традиционална култура, 
није статичан и непромјенљив, већ се, у сталној интеракцији с центрима 
економске и културне моћи, мијења у складу с општим социо-економским 
и културним токовима.43 Одјећа, нарочито сеоска, један је од најбољих мо-
гућих показатеља истинске трансформације укупног друштва и уобичајене 
претпоставке о „непромјенљивој“ традиционалној култури. Модерно доба 
се на тај начин прихваћа, онолико колико су економске и културне могућ-
ности то дозвољавале. А то је, сложила бих се с Љиљаном Гавриловић, да-
леко више него што се претпоставља.44 

Ове најстарије послијератне фотографије стога пружају синхронијски 
увид у најранији период који посматрамо, а забиљежен је на овим црно-бије-
лим фотографијама. И док су у мушком облачењу ручно плетени џемпери и 
чарапе остатак сеоског костима, код женског облачења постоји више дије-
лова народне ношње. Поред вунених ручно плетених једнобојних чарапа 
које носе жене (али не све жене), дјевојка и веће дјевојчице, и шамије, жене 
имају ручно плетене весте/прслуке, вертуне, а једна има наставак (женска 
кошуља)45 и кожушак.46 

Постојање и само неких дијелова народне ношње у облачењу жена и 
дјевојака указује на постојање симболичне традиционалне улоге полова у 
друштву.47 У одјећи особа женског пола на овим фотографијама види се како 
се образац облачења мијења и да представља комбинацију старог и новог. 
Жене носе сакое за које се моје саговорнице не сјећају је ли их шио кројач 
или су купљени готови. Овај одјевни предмет је направљен од куповног ма-
теријала и указује на то каква је била куповна или економска моћ оних који 
га имају, али и то да долази до прихватања новог обрасца облачења у односу 

42 Љ. Гавриловић, н. д., 423. 
43 Исто, 422. 
44 Исто, 423. 
45 В. Шарац-Момчиловић, Српске народне ношње у Славонији, Барањи и Западном Сре-

му, 189. Ауторка пише да се у једној варијанти панонске ношње кошуља састоји од два од-
војена дијела: оплећка који покрива горњи дио тијела, и скута који покривају доњи дио. 
Назив за горњи дио ношње, зависно од краја, јесте: наставак у Западној Славонији, оплећак 
у Славонској Посавини, кошуља у Барањи. 

46 Кожушак је свечани кратки кожни прслук чија дужина сеже испод груди. Украшен је 
крзном и огледалцима, који се купују код кожухара. Кожушак је дио женске народне ношње 
у Ђурчићу и прије Другог свјетског рата, о чему свједоче фотографије из тог периода.

47 Бојана Поповић, Одевање и мода у Србији у првој половини 20. века, у: Милан Ристо-
вић (прир.), Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд: Clio, 2007, 326. 
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на стари. Блузе и сукње су такође направљене од куповног материјала, али 
се моје саговорнице не сјећају јесу ли шиване ручно или на машини за ши-
вење. Наиме, у селу су послије рата три жене имале машине за шивење на 
којима се шила одјећа и за друге чланице сеоске заједнице. 

На овим фотографијама видимо да и дјевојчице и дјевојка имају дугу 
косу, али и да их уплићу у плетенице. Дјевојчице носе двије пуштене пле-
тенице, док је своје плетенице дјевојка укрстила позади и закачила двјема 
шналама. Оно што се назире испод шамија свих жена су, такође, плетенице. 
Оне их плету и укрштају, а потом каче куповним шналама. Разлика између 
дјевојачке фризуре и фризуре удатих жена је у томе што дјевојке могу укрш-
тати плетенице ниже низ врат, јер их у томе не ограничава шамија. Скраће-
ну и кратку косу почињу носити тек генерације рођене педесетих година 20. 
вијека и касније. 

Анализа и интерпретација претходних фотографија доводи до закључка 
да на овим фотографијама долази до потврђивања породичног идентитета и 
репрезентације друштвено пожељног породичног идентитета. На групним 
породичним портретима сачуваним у породичним колекцијама уобличава 
се посебна врста „колективне породичне визуелне меморије“48 у којој сва-
ки члан заузима своје, унапријед одређено мјесто. Ови портрети потврђују 
упозорење Пјера Бурдијеа да је фотографија, изнад свега, репродукција 
имагинарне слике коју група производи као властиту заједничку предста-
ву.49 Фотографска конструкција идентитета – породичног, родног, патријар-
халног, културног, националног, остварује се аранжирањем/манипулисањем 
сцене, облачењем, држањем, те се фотографисање може схватити као чин 
извођења (перформанса/представљања) идентитета.50 

Овдје се ради о малим групама (породичним, родбинским, комшијс-
ким) које ту слику реализују унутар својих породица, али и колектива у 
којем живе. Неке од ових фотографија, а још више снимака направљених 
касније, налазим у различитим колекцијама фотографија: код чланова исте 
фамилије, код оних који су у комшијским или пријатељским односима. По-
пут праксе „даривања“51 портретних фотографија, визиткарти, и ове имају 
исту функцију: подсјећање на визуелни идентитет синова и кћери, родбине, 
пријатеља. 

Подсјећање је заправо етички чин, о чему је Сузан Зонтаг записала слије-
деће: „Памћење је етички чин, садржи у себи и по себи етичку вредност. 
Сећање је, болно, једина веза коју можемо имати са мртвима, па је веровање 
да је памћење етички чин усађено дубоко у нама као људима који знају да ће 
умрети и који жале за онима који у нормалном следу ствари умиру пре нас 

48 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 614. 
49 М. Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 564.
50 Nevena Daković, Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija, Beograd: Fakultet dramskih 

umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 2008, 21.
51 М. Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 558. 
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– прародитељи, родитељи, професори и старији пријатељи. Безосећајност и 
амнезија као да иду заједно. Али историја нам, током дужег раздобља колек-
тивног памћења, шаље контрадикторне сигнале о вредности памћења. Јед-
ноставно у свету има сувише неправде. И сувише много памћења (древних 
туга: Срби, Ирци) чини нас огорченим. Склопити мир значи заборавити. 
Помирити се чини неизбежним сећање са грешком и ограничењима“.52 

Породица и проширена приватност

Док се приватност као друштвена појава односи на аутономију особе и 
њен избор у којој мјери ће ступити у узајамни однос са својим друштвеним, 
културним и историјским окружењем,53 везе између појединаца и њихо-
вих породица уобличавају сплет међусобних односа његован посредством 
родбинских, пријатељских, комшијских, пословних и разних других веза, 
које све заједно уобличавају проширену приватност.54 Тимотијевић је однос 
јавног и приватног покушао сагледати кроз степене приватности, а јавну 
и приватну сферу повезао с појмом проширене приватности.55 Подјела на 
приватну и јавну сферу, препознате у античком времену, као одвојене облас-
ти и супротстављене категорије проблематизоване су у модерно доба.56 

Снимци проширене приватности појединца и његове породице у при-
ватним колекцијама Ђурчићана показују да се становници села радо фото-
графишу с родбином, комшијама и пријатељима. Није био риједак случај да 
су везе између особа на снимцима биле вишеструке. Један од таквих сни-
мака је црно-бијели портрет Чеде Кокића с рођаком Вуком (Филипа) Кокић 
и комшиницом Вуком (Срдије) Кокић, направљен 1950. године, када дјеца 
имају 12 или 13 година. Овдје још једном желим нагласити да је мој избор 
сузио проширену приватности на простор села, тако да нису сви односи које 
појединци и породица успостављају предмет овога истраживања. 

52 N. Daković, н. д., 68. 
53 Милан Ристовић, Од конструкције до деконструкције приватности (и назад): време, 

простор, људи, питања, у: Милан Ристовић (прир.), Приватни живот код Срба у двадесетом 
веку, Београд: Clio, 2007, 5.

54 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 528. 
55 Исто, 8–9. 
56 Ана Столић, Родни односи у „царству подељених сфера“, у: Ана Столић, Ненад Ма ку-

љевић (прир.), Приватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века 
до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 89. 
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Крсна слава 

Најзначајнији хришћански породични празник је крсна слава.57 За 
разлику од Божића и Ускрса, крсна слава није затворени породични праз-
ник. Тимотијевић пише да је, према мишљењу појединих антрополога, 
једно од најважнијих обиљежја крсне славе било исказивање гостоприм-
ства. Позивање гостију и исказивање гостопримства један је од основних 
елемената њеног ритуалног обиљежавања. Према његовом мишљењу, до-
лазак гостију има важну улогу у интеграцији породице, а то потврђују и 
ове наше двије фотографије на којима су присутни сви чланови породица и 
домаћинства са својим гостима. На славу се позивају родбина и пријатељи, 
али и водећи представници заједнице, чије је присуство потврђивало углед 
породице и њен друштвени статус, њен „културни капитал“. У Ђурчићима 
је крсна слава свих породица Ђурђевдан, празник који је православна црква 
посветила успомени на светог великомученика Георгија, непокретни праз-
ник који пада 23. априла по старом, а 6. маја по новом календару.58 Двије 
фотографије снимљене почетком педесетих година 20. вијека докумен-
ти су, свједочанства и успомене на којима су остали забиљежени трагови 
прослављања породичне славе у двије породице у Ђурчићима. 

Једна је црно-бијела фотографија групног портрета 19 особа за ђурђево 
код Срдије и Станке (рођ. Томашевић) Кокић. Према сјећању моје мајке, 
снимљена је 1950. године испред вишњевог дрвета у дворишту њихове 
породичне куће. Тога сунчанога дана домаћини с гостима уоквирују сли-
ку на којој позирају композицијски распоређени у три низа: три одрасла 
мушкарца и једна жена сједе, испред њих су три најмлађе дјевојчице, док 
иза њих стоји 12 особа. Домаћин Срдија (Матија) Кокић средишња је фи-
гура на фотографији. Он сједи и у свом наручју загрлио је рођаку Биљану 
Томашевић, шурјакову кћер, уједно и најмлађу дјевојчицу на фотографији. 
Она је и једина особа на фотографији која не гледа у објектив него у дру-
гу дјевојчицу, док су сви остали снимљени са предње стране. Са Срдијине 
десне стране сједи свајин син Божо (Драгић) Болић, рођака Марта Болић с 
дјеверовом кћеркицом Надом Болић. Са Срдијине лијеве стране сједи син 
његове сестре Андрија (Васе) Болић, у чијем наручју чучи његова кћи Јела. 
Иза Срдије стоји његова старија кћи Дрена. Дјевојчица, која стоји и једну 
руку је положила на рођаково раме, док у другој држи гранчицу, Срдијина 
је и Станкина млађа кћи. На овој фотографији стоје још и домаћинов 
шурјак Божо (Николе) Томашевић са супругом Босиљком (рођ. Вучковић), 
Срдијином пун’цом (пуницом)59 и Станкином снахом, Станкина сестра 
од стрица Смиља (рођ. Томашевић) Филиповић, домаћица куће Станка 

57 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 541. 
58 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд: Нолит, 1991, 326–331. 
59 Пуница је назив за сроднике који се не слаже с мушким паром, тј. шурјаком. Овај пар 

ријечи је занимљив јер показује вјерско-националну разлику у називу за сродничке везе. 
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Кокић. Поред домаћице стоји кћи њене сестре Миросава (Драгић) Болић, 
син домаћинове сестре Срдија Болић, затим снахе Љуба (рођ. Радмиловић) 
Болић и Вука (рођ. Милинковић) Болић, кћи домаћинове сестре Десанка 
(Васе) Болић, зет Ђеро Станковић. 

Домаћица не сједи до домаћина, чиме је нарушен старији образац да 
супруга сједи с мужевљеве десне стране. Сва три мушкарца који сједе у 
руци држе флашу с пићем, која симболизује славље,60 светковање. Стога 
ћемо је наћи и на фотографијама снимљеним у сватовима на којима их, осим 
мушкараца, држе и дјевојке и жене. Домаћин у руци има цигарету коју, као 
и на другим раним фотографијама из периода којим се бавим, при фотогра-
фисању држе само одрасли мушкарци, и то углавном старији. Може се за-
кључити да су цигарете друштвено прихватљиве да би се с њима позирало, 
али и да симболизују полни друштвени статус.61 С цигаретом у руци позира 
и домаћин породице на другој фотографији. 

На другом црно-бијелом снимку из 1952. године је групни портрет са 
предње стране на крсној слави Јове (Томе) Вучковића и његове жене Ане 
(рођ. Кокић). Двадесет особа композицијски је распоређено у четири реда 
у њиховом осунчаном дворишту. За разлику од претходне фотографије, од-
мах се уочава строжи распоред и поштовање старијег обрасца према којем 
је жена с мужевљеве десне стране. У првом реду троје дјеце сједи на дасци 
одигнутој од земље, а распоређени су тако да је дјечак у средини. То је Јовин 
и Анин син Јоцо. С његове десне стране је Јовина и Анина најстарија унука 
Деса Петровић, а с лијеве млађа унука Биљана (Боже) Томашевић. Најмлађа 
дјеца су, било да стоје или сједе, на објема фотографијама најближа објек-
тиву фото-апарата и њихово истицање потврђује постојање и признавање 
статуса дјетета. У другом реду сједи пет особа. У средини је домаћин Јово 
Вучковић који, као и домаћин на претходној фотографији, у руци држи цига-
рету. С његове десне стране је његова жена Ана, која у наручју држи унука, 
још бебу. До ње је њихова снаха Ана Вучковић. С мушкарчеве лијеве стране 
сједи његова рођена сестра Наја Ивковић и прија Мила Богојевић. Иза њих 
стоје (с лијева на десно): кум Рајко Обрадовић, зет Милан Пантелић и њего-
ва жена Илинка (Јовина и Анина средња кћи), Јовина и Анина најмлађа кћи 
Босиљка с мужем/зетом Божом Томашевићем, најстарија кћи Дрена и њен 
муж/зет Гојко Петровић. Гојко позира с пушком, која се може означити као 
„симболички предмет“62 и симбол „друштвеног статуса“63 којим се истиче 
један од зетова. У другом реду, на неком постољу стоји кумова кћи Радојка, 
Јовин и Анин син Рајко са женом/снахом Јеленом, поред које је рођака Ружа 

60 В. Симић, н. д., 138. 
61 Весна Душковић, На лудом камену: венчана фотографија у Србији од 1850. до 1998, У: 

Миланка Тодић и Весна Душковић, На лудом камену: венчана фотографија у Србији 1850–
1998, Београд: Етнографски музеј у Београду, 2002, 33. 

62 В. Симић, н. д., 138.
63 В. Душковић, н. д., 33. 
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Смољанић. Према објективу фото-апарата сви гледају, а чини се да то чини 
и беба из бакиног наручја. 

Према овим двјема фотографијама из раног периода снимљених 
Ђурчићанки и Ђурчићана с гостима за ђурђево види се да породица 
крсну славу свечано прославља с родбином и кумовима.64 Позвана и при-
сутна родбина је са женине стране прије удаје, а с мужевљеве породичне 
линије њихови потомци и родбина. Кумство је код Ђурчићана проширено 
на окумљене породице,65 те кум и његова породица имају посебан статус 
међу гостима. То доказује њихово присуство на слави, али и чињеница 
да Ђурчићани његују „старо кумство“, које се преноси с генерације на 
генерацију и то по мушкој линији. 

На овим фотографијама уочљиво је да дјеца потврђују свој статус јер 
су присутна на снимцима и заузимају посебно, видљиво мјесто на њима. 
Међутим, централне фигуре на оба снимка су мушкарци, домаћини, који на 
овај начин и „формално потврђују мушки ауторитет“66, карактеристичан за 
патријархални поредак. Бавећи се темом патријархалног система, Алексан-
дра Вулетић је дефинисала основну улогу мушкарца у оваквом друштву, а 
то је улога хранитеља и заштитника. Избјегавајући неисторичну дефиницију 
патријархалног друштва као друштвеног поретка заснованог на владавини 
мушкараца над женама, као и старијих над млађим члановима заједнице, 
ауторка дефинише патријархат као динамични и флексибилни систем до-
минације/субординације у којем припадници обје родне групе непрестано 
редефинишу своје улоге и међусобне односе у зависности од референтног 
система друштвених односа. Она сматра да маневрисање и жена и мушка-
раца унутар оваквог система чини тај систем еластичним, али не нарушава 
његова основна начела. Еластичност патријархалног система, изазов муш-
ком ауторитету и маневарске могућности жена су веће на микросоцијалном 
нивоу те је тај ниво и много комплекснији. На макросоцијалном нивоу, који 
оличавају институције као што су држава и црква, моћ мушкараца је нор-
мирана и институционализована. Иако тај општи друштвени оквир утиче и 
на свакодневни и породични живот, он их не одређује у детерминистичком 
смислу. Управо је еластичност патријархалног друштва на микросоцијал-
ном нивоу видљива на овим двјема фотографијама, а у вези је с положајем 
домаћинове жене. 

64 Ђуричићани на славу позивају и особе с којима раде у предузећима, које се најчешће 
одазивају породичним доласком у госте. 

65 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 529–530. Аутор пише да је старо 
хришћанско схватање кумства, засновано на личној вези кума и кумчета, у знатној мјери 
проширено на окумљене породице. Кумови нису само мушкарци него и жене, па и дјеца. Они 
постају посредници у учвршћивању веза између окумљених породица. Кумови се често би-
рају међу члановима угледних породица. Кумови на извјестан начин преузимају неку врсту 
бриге за породицу са којом су се окумили. 

66 А. Вулетић, н. д., 118. 



52 БОРИСЛАВА ВУЧКОВИЋ

Супруге су на фотографијама различито позициониране у односу на 
своје мужеве. На првој фотографији супруга стоји међу гостима и физички 
је одвојена од мужа и двију кћери. На први поглед се види да је дошло до 
удаљавања од патријархалног обрасца у овој породици, што се може повеза-
ти с њеном модерношћу. Наиме, ова породица је састављена од родитеља и 
дјеце, а положај жене и мушкарца унутар брачних и породичних оквира зави-
си управо од облика породице. Највећи маневарски простор за дефинисање 
својих позиција и међусобних односа супружници имају у оквирима ино-
косне породице.67 Међутим, иако физички удаљена од мужа, жена стоји иза 
мужа и то с његове десне стране. Можда пренапрегнут закључак, али би 
ово могао бити још један доказ о еластичности патријархалног система на 
микросоцијалном нивоу. 

То потврђује и друга фотографија на којој су чланови домаћинства за-
право двије породице: родитељи и млађи син, те старији ожењени син са 
својом супругом. Родна и старосна хијерархија у домаћинству очита је на 
фотографији. Отац/муж је централни лик. С његове десне стране је његова 
супруга/мајка/свекрва, која у наручју држи најмлађе унуче па је тиме нагла-
шена њена материнска позиција. Њихово најмлађе дијете, тада дјечак, међу 
дјецом позира с двјема унукама. Њихов ожењени син, који заједно са супру-
гом/снахом живи с њима у истом домаћинству, позира у посљедњем реду. 
Овакав формалан распоред потврђује доминантан мужевљев/очев мушки 
ауторитет, али и доминантан женин / мајчински ауторитет у домаћинству. 

Структурирани родни односи на овим фотографијама очити су и у из-
гледу и облачењу. Одрасли мушкарци носе кошуљу, неки прслук или пуло-
вер. Поједини су у одијелима, иако је топао дан. Сви кратко подшишани, 
неки позирају са шеширом на глави. Већина је избријана, а само неколико 
мушкараца има бркове. Једини дјечак на снимку понавља образац кошуља, 
дугачке хлаче, ципеле, чиме већ у раном узрасту облачењем конотира свој 
полни и родни идентитет. Он се ипак разликује од одраслих мушкараца 
својом врло кратко ошишаном косом. Мушкарац чије се одијело разликује 
од других има сако с дворедним копчањем, што се може схватити као нови 
модни тренд. Док други мушкарци живе у селу (Ђурчићи, Кокоћак, Горњи 
Мељан, Мацуте, Смуде), он живи и ради као службеник у Дреновцу, тада ва-
рошици, и свој социјални и друштвени статус конотира кроз своје одијело. 

Разлике у облачењу израженије су код жена. Иако је комбинација старог 
и новог у облачењу особа женског пола већ идентификована на породичним 
портретима Ђурчићанки, посматрајући ове двије фотографије прецизно се 
може закључити које жене живе у селу (Ђурчићи, Горњи Мељан, Ријенци, 
Пиштана, Дарда, удаљена стотињак километара од Ђурчића, у лугарници на 
Јанковцу), а које у варошици или граду (Дреновац, Осијек). 

У друштвеним односима шамија и марама још увијек потврђују статус 
удате жене и указују на „симболичне традиционалне улоге полова у друшт-

67 Исто, 115. 
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ву“.68 Стога их удате жене носе, без обзира на старосну доб, показујући тако 
своје прихватање и поштовања овога правила. Унутар овога обрасца шамија 
је старији облик од мараме и свечани ритуал крсне славе је прилика да се 
жене повежу шамијом. Косу расправљају“ (чешљају) и плету у плетенице, 
што је словенски начин уплитања косе,69 а затим стављају под шамију. Дје-
војке плетенице умотавају и копчају шналама на потиљку. 

Поред шамије и мараме, важан детаљ у женском облачењу чини вертун. 
Њега носе старије дјевојчице, дјевојке, удате и неудате жене и удовице. Дак-
ле, и он је родна ознака, али је и везан за старосну доб особе. 

На овим фотографијама двије удате жене показују својим изгледом да 
су прихватиле нови образац облачења и изгледа. Ниједна од њих не носи 
шамију ни мараму. Изостављајући шамију, мараму и вертун као јавну оз-
наку свога брачног статуса, њих двије указују на промјену у социјалној 
структури, која је повезана с „промјеном полног морала“.70 Обје рођене у 
селу (Ђурчићи, Пиштана), удате су и њихови мужеви такође су рођени у 
селу (Ђурчићи, Секулинци). Сада живе у већим срединама: једна у Дренов-
цу (варошица), а друга у граду. Њихови мужеви су службеници, те оне свој 
социо-економски положај исказују преко облачења. Док се једна још увијек 
држи старијег обрасца и носи блузу и сукњу, жена која живи у граду носи 
хаљину кратких рукава, има краћу фризуру, а не плетенице, те је њен одмак 
од старијег обрасца облачења и изгледа израженији. Изглед ових жена је у 
функцији показатеља друштвеног статуса, који оне исказују преко облачења 
и изгледа, прихватајући нове трендове који се јављају у већим срединама. 
Да на промјену у облачењу и изгледу жене није пресудно мјесто становања, 
него економска моћ породице, потврђује примјер удате жене с фотографије 
која живи у Дреновцу (варошици), али поштује старији образац облачења и 
изгледа: носи мараму и вертун. 

Комбинација социо-економске моћи, мјесто становања и облик породи-
це утичу на прихватање нових образаца облачења. Модни трендови и кул-
турни токови, који се јављају у градовима и брже стижу из већих градских 
средина у мање (из центра ка периферији), утичу на промјене у облачењу и 
изгледу. Овако промијењеног изгледа, ове жене знају да ће бити прихваћене у 
сеоској микросредини јер ипак поштују концепт пристојности и чедности. 

Ове двије фотографије са славе у Ђурчићима налазе своје мјесто међу 
најстаријим послијератним сачуваним снимцима, чиме изазивају посебну 
радозналост. У њима се чува, али је и сачувано, „породично визуелно пам-
ћење“ и „идеална слика фамилијарног идентитета“71, јер су сви свечано обу-
чени и позирају пред будним оком фотографа, који је, вјероватно, режисер 
сценографије и ових портретних композиција. Ове фотографије потврђују и 

68 Б. Поповић, н. д., 326. 
69 Љ. Гавриловић, н. д., 423. 
70 Исто, 423. 
71 М. Тодић, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 544.
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значај крсне славе као једног битног колективног ритуала.72 Задатак славске 
свечаности јесте конституисање осјећања колективног идентитета.73 Крсна 
слава је примјер како се идентитет микрогрупе (породице) шири на ниво 
колектива, на ниво великих група као што су нација74 и вјерска заједница. 
Послије Другог свјетског рата је у Социјалистичкој Југославији постојала 
криза нације и вјерског идентитета,75 држава није подстицала прослављање 
вјерских празника, а утицај институције Српске православне цркве је 
ослабљен. За разлику од овакве ситуације на макронивоу, на микронивоу 
нашега села је управо супротно – национални и вјерски идентитет исказује 
се, поред осталог, и кроз прослављање крсне славе. 

У Ђурчићима се у периоду 1945–1991. године ђурђево константно про-
славља. У село за славу долазе и игуман манастира Ораховице или монах 
(на примјер, игуман Милутин, касније монах Јово). Понекад би њихов до-
лазак Ђурчићани и Ђурчићанке искористили за крштење унучади, поготово 
оних који не живе у селу. Због континуираног прослављања крсне славе у 
Ђурчићима, не само у периоду Социјалистичке Југославије, него и за врије-
ме Другог свјетског рата, Краљевине Југославије, али и данас, ђурђево је 
примјер „истинске традиције“.76 За разлику од измишљених пракси, које 
имају тенденцију да буду прилично неспецифичне и нејасне у односу према 
природи вриједности, права и дужности припадности групи које су усађи-
вале, у својој недефинисаној универзалности, старе традиције су адаптивне, 
специфичне и снажно повезују социјалне праксе. ђурђево је због свога кон-
тинуираног обиљежавања, понављања и непромјенљивости примјер старе, 
истинске традиције. Хобсбаум јасно разликује „традицију“ од „обичаја“ који 
доминира такозваним „традиционалним“ друштвима. Сврха и особеност 
„традиција“, укључујући и оне измишљене, јесте непромјенљивост. Про-
шлост, стварна или измишљена, на коју се оне односе, намеће фиксне (обич-
но формализоване) радње, као што је понављање.77 Друштва у којима се 

72 N. Daković, н. д., 107. Ауторка преноси тврдњу Сузан Зонтаг да оно што зовемо колек-
тивним памћењем није сјећање, већ потврђивање онога што је значајно и да од тога у нашим 
умовима повезивањем догађаја настаје прича. 

73 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 544. 
74 B. Stojković, н. д., 20. Симона Веј је проширила појам укоријењености / идентитета с 

микрогрупног на ниво колектива, односно на велике групе као што је нација. 
75 N. Daković, н. д., 79. 
76 Erik Hobsbom, Uvod: kako se tradicije izmišljaju (prev. Slobodanka Glišić i Mladena Prelić), 

u: Erik Hobsbom, Terens Rejndžer (ur.), Izmišljanje tradicije, Beograd: Biblioteka XX vek, 2002, 
15.

77 Исто, 7. Аутор пише да „обичај“ у традиционалним друштвима има двоструку 
функцију покретача и замајца. До одређене тачке, он не спријечава иновацију и промјену, 
мада захтјев да „обичај“ мора одговарати или бити идентичан с претходним обрасцима томе 
очигледно поставља чврсте границе. Оно што он чини је да сваку жељену промјену (или 
отпор иновацији) потврди на основу претходних примјера, друштвеног континуитета и при-
родног закона онако како се он изражава у историји. „Обичај“ не може себи приуштити да 
буде непромјенљив, јер, чак ни у „традиционалним“ друштвима, живот није такав. Обичајно 
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јављају сасвим нове, или старе, али драматично трансформисане социјалне 
групе, окружења и социјални контексти траже нова средства да обезбиједе 
или изразе социјалну кохезију и идентитет и да структурирају друштвене 
односе.78 Иако у Социјалистичкој Југославији долази до модернизацијских 
промјена које су се одразиле и на микрозаједницу Ђурчића,79 традиција и 
обичај прослављања крсне славе у вријеме секуларизације и даље испуња-
ва простор социјалног живота његових становника. У „контрасту између 
сталне промене и иновације модерног света, и покушаја да се бар неки де-
лови социјалног живота унутар њега структурирају као непроменљиви и 
неварирајући“80, Ђурчићани одржавају своју крсну славу и култ светитеља 
св. Ђорђа. 

Фотографије с прослављања ђурђева и свједочења о континуираном 
светковању крсне славе у Ђурчићима доказују да је овај, како би га Филип 
Хамонд назвао, „ранији“ облик етничке, религиозне и националне иденти-
фикације постојао на нивоу ове микрозаједнице све вријеме у Социјалис-
тичкој Југославији. Хамонд помиње да „искрснућа“ ранијих облика иденти-
фикације испуњавају празнину насталу у посткомунистичком политичком 
простору Источне Европе и СССР-а послије 1989. године, простору којем 
припадају и Ђурчићи. Његова уопштена теза не објашњава изненадну поја-
ву ових раних облика ни од куда и ни из чега. Примјер културног феномена 
крсне славе ове микрозаједнице показује да су старији облици идентифика-
ције постојали све вријеме у овој географски, политички и социјално мар-
гиналној микрозаједници. Стога је јасно да овакво препознавање и артику-
лисање маргиналних токова помаже разумијевању ширег, макрокултурног 
контекста. 

Анализа и интерпретација претходних фотографија показује да је по-
родица још једном потврдила и репрезентовала друштвено пожељан поро-
дични идентитет. Мирослав Тимотијевић сматра да нужност појединца и 
његове породице да потврде и учврсте друштвени статус у заједници у којој 
живе намеће неопходност отварања приватности и њеног представљања 
другима.81 Стратегија отварања подразумијева свјесну потребу да се поро-
дична приватност, у личном и колективном смислу, представи у најбољем 
свјетлу, да се истакне идеализована слика о породици и њеним члановима. 
То потврђивање пред другима и собом, наводи Тимотијевић, у основи је 
прослављање приватности, гдје гости и домаћини имају подједнаку важ-

или неписано право још увијек показује ову комбинацију суштинске флексибилности и фор-
малне вјерности претходним примјерима. 

78 Erik Hobsbom, Masovna proizvodnja tradicija: Evropa, 1870–1914 (prev. Slobodanka Glišić 
i Mladena Prelić), u: Erik Hobsbom, Terens Rejndžer (ur.), Izmišljanje tradicije, Beograd: Biblio-
teka XX vek, 2002, 384. 

79 О процесима модернизације у Социјалистичкој Југославији више у првом дијелу рада.
80 E. Hobsbom, Uvod, 6–7. 
81 М. Тимотијевић, Рађање модерне приватности, 531.
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ност. Породични дом потврдио је своју двојну структуру, која се огледа у 
прожимању његове приватне и јавне намјене.82 

Литература

1. Bart, Rolan, Književnost, mitologija, semiologija, Beograd: Nolit, 1979.
2. Burgin, Viktor, Perverzni prostor, u Branislava Anđelković (prir.), uvod u 

feminističke teorije slike, Beograd: Centar za savremenu umetnost, 2002, 
201–217. 

3. Daković, Nevena, Balkan kao (filmski) žanr: slika, tekst, nacija, Beograd: 
Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, 
2008.

4. Hobsbom, Erik, Masovna proizvodnja tradicija: Evropa, 1870–1914, u: Erik 
Hobsbom i Terens Rejndžer (ured.), Izmišljanje tradicije, Beograd: XX vek, 
2002, 383–448. 

5. Hobsbom, Erik, Uvod: kako se tradicije izmišljaju, u: Erik Hobsbom i Terens 
Rejndžer (ured.), Izmišljanje tradicije, Beograd: XX vek, 2002, 5–25. 

6. Holand, Patriša, „Slatko je posmatrati...“: lične fotografije i popularna 
fotografija u Liz Vels (prir.), Fotografija: kritički uvod, Beograd: Clio, 2006, 
151–209.

7. Prajs, Derik, Posmatrači i posmatrani: fotografija oko nas u Liz Vels (prir.), 
Fotografija: kritički uvod, Beograd: Clio, 2006, 89–150. 

8. Prošić-Dvornić, Mirjana, Odevanje u Beogradu u XIX i početkom XX veka, 
Beograd: Stubovi kulture, 2006.

9. Stojković, Branimir, Evropski kulturni identitet, Beograd: JP Službeni 
glasnik, 2008. 

10. Vej, Simona, Ukorenjivanje: uvod u deklaraciju o dužnostima prema ljudskom 
biću, Beograd: BIGZ, 1995. 

11. Бандић, Душан, Народна религија Срба у 100 појмова, Београд: Нолит, 
1991. 

12. Вулетић, Александра, Власт мушкараца, покорност жена – између 
идеологије и праксе, У: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), При-
ватни живот код Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог 
века до почетка Првог светског рата, Београд: Clio, 2006, 112–132.

13. Гавриловић, Љиљана, Одевање између јавног и приватног, У: Ана Сто-
лић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у девет-

82 Исто, 533. Аутор скреће пажњу да је гостопримство, али и неповјерење према странци-
ма у складу са старом хришћанском етиком, која је посредством четвртог тјелесног милосрђа 
налагала указивање гостопримства непознатима. 



57ИЗ КОЛЕКЦИЈА ФОТОГРАФИЈА СТАНОВНИКА СЕЛА ЂУРЧИЋА НА ПАПУКУ

наестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског 
рата, Београд: Clio, 2006, 403–426. 

14. Поповић, Бојана, Одевање и мода у Србији у првој половини 20. века 
у Милан Ристовић (прир.), Приватни живот код Срба у двадесетом 
веку, Београд: Clio, 2007, 318–341.

15. Ристовић, Милан, Од конструкције до деконструкције приватности (и 
назад): време, простор, људи, питања, У: Милан Ристовић (прир.), При-
ватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд: Clio, 2007, 5–25. 

16. Симић, Владимир, Свет детета и његова слика у српској уметности 19. 
века, У: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код 
Срба у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог 
светског рата, Београд: Clio, 2006, 133–161. 

17. Столић, Ана, Родни односи у „царству подељених сфера“, У: Ана 
Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у девет-
наестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског 
рата, Београд: Clio, 2006, 89–111. 

18. Тимотијевић, Мирослав, Приватни простори и места приватности, У: 
Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у 
деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог свет-
ског рата, Београд: Clio, 2006, 165–244. 

19. Тимотијевић, Мирослав, Рађање модерне приватности: приватни жи-
вот Срба у Хабзбуршкој монархији од краја 17. до почетка 19. века, 
Београд: Clio, 2006. 

20. Тодић, Миланка и Весна Душковић, На лудом камену: венчана фото-
графија у Србији 1850–1998, Београд: Етнографски музеј у Београду, 
2002. 

21. Тодић, Миланка, Историја српске фотографије (1839–1940), Београд: 
Просвета, Музеј примењене уметности, 1993. 

22. Тодић, Миланка, Конструкција идентитета у породичном фото-албуму, 
У: Ана Столић, Ненад Макуљевић (прир.), Приватни живот код Срба у 
деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог свет-
ског рата, Београд: Clio, 2006, 526–564. 

23. Тодић, Миланка, Породични албум пролазности, У: Милан Ристовић 
(прир.), Приватни живот код Срба у двадесетом веку, Београд: Clio, 
2007, 29–56.

24. Шарац-Момчиловић, Вера, Српске народне ношње у Славонији, Ба-
рањи и Западном Срему у Велибор Стојаковић (уред.), Традиционал-
на култура Срба у Српској Крајини и у Хрватској, каталог изложбе, 
Београд: Етнографски музеј у Београду, 2006, 171–197. 



58 БОРИСЛАВА ВУЧКОВИЋ

Borislava Vučković

PHOTOGRAPHIC COLLECTIONS OF INHABITANTS OF VILLAGE 
DJURČIĊI ON MT PAPUK

Summary

Taken as documentary material in the village of Djurčići on Mt. Papuk from 1945 to 1991, 
personal and family photos of villagers enable reconstruction of the idea of cultural habitus of this 
micro community. A semiotic analysis, along with the use of the concept of mobility in psychoana-
lytic theory, has shown that the family portrait photographs represent the family identity, which is 
primarily expressed in full frontal poses. It indicates formality in the relationship that always main-
tains the gender and age hierarchies. Subsequent photographic portraits of amateur photographers 
also include individual portraits. Villagers are shown without any pretensions to present a person 
idealistically. In addition, they record various cultural practices and the gender-divided micro areas 
and jobs, expressing and confirming gender identity. The existence of portraits of children and their 
presence in the family group photographs, or within the extended privacy, corroborates a modern 
relationship between family and household members, as well as the child’s social status and iden-
tity. Children confirm their identity in Djurčići in the area that they themselves have won, and that 
is the mobility of view. The first reported mobile view is that of a child at one of the oldest surviving 
family portrait. Children are also crucial to understanding the concept of Bourdieu’s habitus as a 
set of durable, transportable dispositions, which, including all previous experience, acts at all times 
as a master of observation, evaluation and action, and allows execution of a multitude of different 
tasks. Looking at the parents, relatives, friends, members of their own or other rural community, 
they adopt the habitus in the process of unconscious learning. The present gender division (of labor, 
dress, and behavior) and age hierarchy with the dominance of male (husband’s, father’s) gender 
identity function therefore as “natural” divisions. These divisions confirm the patriarchal nature of 
the micro community of Djurčići, and the survey results reveal resilience of a patriarchal society at 
the micro-social level.
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1. Портрет Милорада Вучковића 2. Портрет дјетета

3. Портрет Николе Радошевића
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4. Сока Радошевић у башти

5. Портрет Петре Радошевић с дјецом Тугомиром, Миленом и Николом,  
те мужевљевом тетком Петром
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6. Породични портрет Руже Кокић са 
кћерима Милевом и Соком

7. Породични портрет Срдије и Станке 
Кокић са кћерима Дреном и Вуком

8. ђурђево код Срдије и Станке Кокић
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9. ђурђево код Јоце и Ане Вучковић


