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Љиљана Грчић1 
 
 

ЛИТЕРАРНИ СПОМЕНИЦИ МАЧВЕ, ШАБАЧКЕ ПОСАВИНЕ И 
ПОЦЕРИНЕ У ФУНКЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  

 
"Ако желиш да упознаш песника,  

иди у његов родни крај" 
Гете 

 
Извод: У туристичкој понуди Србије значајно место заузимају туристичке 
екскурзије и излети са тематским програмом. Туристичке екскурзије са литерар-
ном тематиком обогаћују човека духовно, дају му естетско задовољство. Мачва, 
Шабачка Посавина и Поцерина су предели у Западној Србији, који су били зави-
чај и инспирација неколико великих књижевника који се убрајају у класике срп-
ског реализма. Њихова дела су важни извори за познавање насеља, народног 
живота и обичаја ових делова Србије у ХIХ и првој половини ХХ века. Места 
повезана с њиховим животом и радом, споменици и сцене њихових књижевих 
дела, могу бити атрактивни у туристичкој понуди. У овом раду се предлаже да се 
у оквиру сазнајног туризма организују литерарне туре по местима која су повеза-
на са именима познатих књижевника и радњама њихових литерарних дела (У 
походе Јанку Веселиновићу, Хајдук Станку, Зеки Буљубаши, Стојану Чупићу, 
Лази Лазаревићу, и др). Приказани су споменици, детаљи и чињенице из живота 
писаца, интересантни књижевни ликови, које треба презентовати посетиоцима на 
лицу места (in situ), како би стекли однос према одређеним књижевним делима, 
осетили дух места и доживели средину у којој су настала.  
Кључне речи: Литерарне екскурзије, литерарни споменици, Мачва, Шабац.  
 
Abstract: Remarkable place in Serbian tourist supply belongs to the tourist excursions 
and outdoor practice. Excursions with literary background enrich human spirit, and gives 
esthetic pleasure. Macva, Sabacka posavina and Pocerina are landscapes in West Serbia 
that have been homeland and inspiration for few famous writers who are among the clas-
sics in the Serbian realism. Their work is important source of knowledge of the settlement, 
national life and customs of these parts of Serbia in the first half of XIX and XX century. 
Places associated with their life, monuments and scenes of their literary work, may be 
attractive in a tourist offer. This paper suggests that, within the scope of knowledge tour-
ism, literary tours organized in places that are connected with the names of famous writers 
and actions of their literary work (Janko Veselinovic, Hajduk Stanko, Zeka Buljubaša, 
Stojan Čupić, Laza Lazarevic and etc.). The paper presents monuments, details and facts 
from the life of writers, interesting literary figures, which have been presented to visitors 
on the spot (in situ), in order to obtain attitude towards certain literary works, feel the 
spirit of the place and experience the environment in which they were created. 
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Увод 
 

Основа културно-сазнајног туризма је историјско-културни потен-
цијал земље или региона, који укључује читаву социо-културну средину с 
традицијама и обичајима, особеностима домаћих (кућних) и привредних 
делатности. Најчешћи интерес код туриста изазивају такви елементи кул-
туре народа као што су уметност, наука, религија, историја итд. Литерарни 
споменици региона имају више ограничену привлачност у поређењу са 
другим елементима културе, али ипак чине, значајан туристички мотив и 
основу организације различитих туристичких програма и маршута. Лите-
рарна дела располажу снагом да стварају утисак о локалној средини и 
њеној култури.  

Минимални скуп ресурса за сазнајни туризам може дати свако 
место, али за његов масовни развитак потребна је одређена концентрација 
објеката културног наслеђа, које сачињавају не само дела уметника, архи-
теката, музичара, писаца, радови научника итд., него и нематеријалне вре-
дности, које укључују фолклор, народне умотворине, фестивале, религио-
зне ритуале и томе слично. Културни туристички ресурси треба да имају 
однос према значајним личностима које су учествовале у развоју културе, 
науке, технике, историје. Културно историјски споменици представљају, у 
ствари, материјално богатство и одраз су достигнутог степена развоја кул-
туре народа на одређеном подручју (Бакић О. и др., 1999). Они се могу 
туристички валоризовати самостално или у групама и то обично са другим 
природним и антропогеним туристичким вредностима. Овакви објекти се 
туристички вреднују према времену настанка, афирмисаности, приступач-
ности, реномеу ствараоца, стилској припадности, уникатности, начину 
туристичке презентације, могућностима туристичког упознавања и дожи-
вљавања (Станковић, 1994). 

Премда мала по површини, уз то прелазна и гранична територија, 
Мачва заједно с Посавином и Поцерином је одиграла значајну улогу у 
културној историји српског народа. На релативно малом простору, који је 
у геостратешком и културно-историјском погледу вишеструко занимљив, 
налазе се бројни културно-историјски споменици, који се могу сматрати 
као доминантни фактори туристичког развоја проучаваног краја. Ретки су 
предели Србије који су толико надахњивали велика имена из српске 
књижевности и уметности, и били на неки начин повезани с њиховим 
животом и радом. Као што је мачванска сликарска "школа" оставила свој 
печат у српском сликарству, тако су и мачвански књижевници оставили 
неизбрисив траг у српској књижевности. Посетама различитим спомен-
обележјима и аутентичним местима посетиоци могу доживети историју и 
локалу културу, овековечену у њиховим делима.   
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Литерарне екскурзије  
 

 Екскурзиони туризам има пре свега, сазнајни и културно естетски, 
често чак културно-религиозни карактер, а реализација сазнајних и естет-
ских потреба је, несумњиво, зрела фаза развоје туристичког тржишта, који 
захтева нови приступ организацији екскурзионе делатности. Тематске 
екскурзије посвећене разоткривању (разради) једне теме, деле се на: исто-
ријске, природњачке, уметничке, литерарне, архитектонске, урбанистичке, 
грађевинске, верске (поклоништво), научно-техничке и друге. Свака 
екскурзија има своју јасно одређену тему на основу постојеће класифика-
ције екскурзија.  
  Туристичке екскурзије са литерарном тематиком могу бити веома 
популарне међу туристима, уколико се добро осмисле. Екскурзија је прои-
звод конкретних актера, гради се с обзиром на потребе, најављене у лите-
рарном делу и има свој сиже, којем је потчињен читав екскурзиони мате-
ријал. По садржају литерарне екскурзије се деле на следеће групе:  
- Литерарно-биографске или монографске ("Лаза Лазаревић у Шапцу").  
- Историјско-литерарне које откривају одређене периоде развоја српске 
литературе или прегледе ("Литерарна Мачва", "Литерарни Шабац");  
- Литерарно – уметничке, или поетско – прозне ("Траговима јунака Јанка 
Веселиновића"; "Места догађаја приповедака Михаила Сретеновића"), које 
упознају посетиоце са местима, која су нашла одраз у књижевним делима 
неког писца. 

У литерарним екскурзијама обично нема много објеката за покази-
вање, а спољашњи облик зграда, где су живели и радили писци, настајала 
њихова дела, по правилу је скроман. Вођа екскурзије мора тако показати 
та споменичка места, да би екскурзанти схватили и оценили њихов значај 
у животу и стваралаштву писца. То је могуће само у случају ако вођа 
екскурзије уме да повеже својеврсност региона, предела, зграда, ентерије-
ра, са појединим фактима из биографије писца, одломцима из његових 
дела, повезаних са датим спомен местом. При том не треба ићи без начина 
реконструкције ситуације и догађаја, локализације догађаја, без очиглед-
них материјала, посебно фото илустрација. На фотографијама и цртежима 
могу бити представљена спомен места (меморијална места) каква су она 
била за живота писца, портрети писца и њему блиских лица (особа), који 
су одиграли у њиховом животу одређену улогу, илустрације уз дела писца. 
Обично у родној кући знаменитих личности се уређује спомен музеј, који 
говори о његовом и раду кроз аутентичне породичне и личне ствари, пис-
мена документа, друге архивске материјале, много фотографија.  
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Посебно се тесно преплиће показивање са излагањем при посети – 
литерарно-меморијалних музеја, где су сви експонати непосредно повеза-
ни са животом и стваралаштвом писца. У градским литерарно-
биографским и историјско - литерарним екскурзијама, литерарно-
меморијални музеји су једни од главнијих објеката. Ипак у градским 
екскурзијама посета музеја мора се уклопити у хронолошку концепцију 
излагања. Зато у музеју се показују само оне сале или експонати, који су 
повезани с периодом живота и стваралаштва писца, који се осветљава, у 
току екскурзије. У поетско-прозним екскурзијама посета музеју није 
пожељна, јер у њима се не даје биографски материјал, него поетско-
препричавање дела, у којима је представљен град или предео.  

У литерарне екскурзије као објекти разгледања укључују се споме-
ници писцима. Показивање споменика има своје особености. Мање се тре-
ба бавити подробном уметничком анализом, много је важније открити 
суштинске стране стваралаштва писца, тј. показивање споменика треба 
извести само у литерарном плану.  

При планирању екскурзије неопходан је нови локални материјал, 
јер је баш он повезан са визуелним утисцима, што задовољава основни 
захтев методике извођења екскурзије – показивања (разгледања) са припо-
ведањем (излагањем). Ако вођа екскурзије не користи метод показивања, 
екскурзија се претвара у препричавање чланака, књига, одвојено од кућа, 
улица, региона, због упознавања са којим су учесници екскурзије и дошли 
овамо. Показујући објекте, вођа екскурзије мора обраћати пажњу на њего-
ве поједине детаље, повезујући показивање тих детаља са причом (излага-
њем) о збивањима (догађајима), повезаних са њима. Што више буде 
локалног материјала тиме је, већа вредност екскурзије. Као велики ствара-
лачки успех вође екскурзије, можемо сматрати оно место у излагању у 
којем се одломци из дела "ложе", "поклапају", на онај кутак града, кућу, 
алеју парка, предео, који виде екскурзанти (треба им рећи кад се то види).  

Прича на литерарним екскурзијама се прави на основу многоброј-
них разноврсних факата, који се обједињују логичним прелазима. Велику 
улогу у стварању повезаног, јасног излагања има избор оригиналног цита-
та, који се саопштавају на прелазима од објекта ка објекту. Припреме се 
морају односити на тему и не треба да нарушавају хронолошки ред припо-
ведања. Посебно, у екскурзији посвећеној једном писцу, не треба давати 
информације о зградама, повезаним са животом и стваралаштвом других 
писаца. У свим екскурзијама, на литерарне теме широко се користи цити-
рање уместо дела. Цитати треба да буду кратки ( 3-4 строфе или 6-10 фра-
за из прозе), али треба да буду јасни и упечатљиви. Често у излагању вођа 
екскурзије прибегава начину литерарне монтаже, посебно у екскурзијама 
на литерарно-уметничке и поетско-прозне теме. Широко коришћење у 
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екскурзији литерарних дела условљава повећавање потреба за културом 
речи, дикцијом вође екскурзије, умењем да чита стихове. Обезбедити ефи-
касно вођење (спровести) литерарне екскурзије, где се све гради на речи, 
на умењу да се искаже спомен место, да се уведе слушалац у стваралачки 
свет писца, могуће је само при дубоком познавању материјала, и слобод-
ном владању њиме. 
 При припреми екскурзије, рад почиње са сакупљањем текстуалних 
материјала, затим се врши тражење објеката. Материјал литерарних 
екскурзије се дели на општи и локални. Коришћење општог материјала на 
екскурзијама подразумева грађу, повезану непосредно са животом и ства-
ралаштвом писца. Под локалним материјалом, примењено на текст умет-
ничког дела, подразумева се такво уметничко дело или његов део у којем 
су описани дати регион, зграда, град, парк, тј. објекти екскурзије. Открити 
објекте није увек просто, посебно ако је екскурзија посвећена писцима из 
старије прошлости. У том случају треба консултовати приручнике, архив-
ске материјале. Маршруте литерарно-биографских екскурзија праве се по 
хронолошком принципу, историјско-литерарних по хронолошко-
тематском, а поетско-прозних - увек по тематском принципу. При састав-
љању маршруте литерарних екскурзија неопходно је пажљиво одабрати 
последњи објекат, који ће омогућити да се изведе закључак екскурзије. Он 
мора бити споља уочљив, ефективан и упечатљив. У забавне програме за 
туристе треба укључити литерарне вечери. 

 
 

Споменици знаменитим књижевницима  
у Мачви, Шабачкој Посавини и Поцерини  

 
Тешко могу да се установе закономерности, када и у којим дело-

вима земље се рађају најпознатије личности. Код нас није вршено такво 
истраживање, али Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина, сигурно 
заузимају истакнуто место. За ове крајеве везана су имена познатих срп-
ских књижевника рођених у ХIХ веку (Јанко Веселиновић, Лаза Лазаре-
вић, Михаило Сретеновић, Стојан Новаковић, Јован Илић, Милорад Попо-
вић - Шапчанин, Станислав Винарев, Бранимир Ћосић, Филип Вишњић) и 
почетком ХХ века (Исидора Секулић, Милорад Панић – Суреп, Младен 
Ст. Ђуричић, Оскар Давичо). Такође главне радње многих дела познатих 
српских писаца смештене су у овом крају ("Сеобе" Милоша Црњанског, 
"Српска трилогија" Стевана Јаковљевића, "Глава Шећера" Милована Гли-
шића). Та територијална особеност је корисна за планирање туристичких 
маршрута, зато што су минимални пасивни делови. 
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 Лаза Лазаревић (1851-1890), књижевник и доктор, талентован 
приповедач; одличан стилист са много смисла за композицију, "назван срп-
ским Тургењевим", спада међу најбоље српске реалисте; написао је свега 
девет приповедака, класичне су вредности и до данас су остале најбоља 
дела српске прозе. То су: "Први пут с оцем на јутрење", "Швабица", "Све ће 
то народ позлатити", "На бунару", "Ветар", и.т.д. (Енциклопедија, 1959).  

Лаза Лазаревић је верно насликао један локални свет који је живео 
око половине ХIХ века, свет шабачке паланке и мачванског села, породице 
и задруге. Лаза је дао низ слика о томе свету са највернијом локалном 
бојом. Мале куће у баштама под орасима, бресквама и лозом; собице са 
миндерлуцима и иконама за којима стоји босиљак и стакленце са богојав-
љенском водицом; паланачке газде у џемадану од кадифе; огромно дво-
риште мачванских задруга у којој је преко осамдесет чељади; њихова кућа 
у којој је на средини велико огњиште; сеоски сабор и коло на њему уз гај-
де – то су слике, уз још многе, које је Лаза израдио. То је свет који живи за 
себе, свет, који кад чује да је Лаза био у Берлину и да је тамо "вера Швабе" 
вели: "ја, по Богу брате, како те не отроваше". Тај свет слепо верује да "он 
све зна". Носиоци тог морала су мајка, старешина задруге, поп. Лаза их је 
дао као производе патријархалне атмосфере и тиме нагласио какаве инди-
видуалности може да створи тај свет (Савковић М., 1938).  

Споменик Лазе Лазаревића у Шапцу, налази се испред Градског 
парка, на Тргу ђачког батаљона. Подигнут је 1990. године поводом стого-
дишњице смрти и у знак сећања на истакнутог књижевника, рођеног у 
Шапцу. Споменик у облику бронзане стојеће фигуре у природној величи-
ни, на постољу од црног гранита (висине око 1,20 м) је дело вајара Стани-
слава Гранића. Споменик је 5. X 1990. године открио академик Добрица 
Ћосић ( Ивановић Д., 2003).  

Спомен плоча на месту где се налазила кућа књижевника Лазе К. 
Лазаревића, постављена је у Јевремовој улици у Шапцу. Урађена је од 
сивог мермера, на којој је уклесан текст:  
"На овом месту налазила се кућа 
у којој се родио Лаза К. Лазаревић 
књижевник 1851 – 1890. 
Спомен плочу поставља 
Шабачка народна књижница и читаоница 
MCMHL." 
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(Фото Љ. Грчић) 
 
Јанко Веселиновић (1862-1905), један је од зачетника реализма у 

српској књижевности. Рођен је у Салашу Црнобарском, 1. маја 1862. годи-
не, а одрастао у суседном селу Глоговац, где му је отац Милош Веселино-
вић био сеоски свештеник. Основну школу похађао је у Глоговцу, четири 
разреда гимназије у Шапцу, а Учитељску школу учио је у Београду. Од 
1886. године радио је као учитељ у Свилеуви, Шапцу, Коцељеви (где је 
1889. постао председник општине). Од 1892. године поново ради као учи-
тељ у Шапцу. Провевши велики део живота (све до пресељења у Београд 
1893) по селима Мачве, највише као учитељ, сродио се са селом и сеља-
ком. Зато његове сеоске приповетке делују свеже и аутентично. У Београ-
ду је био помоћник уредника "Српских новина", а 1900. постављен је за 
драматурга Народног позоришта. Од 1898. до 1901. године издавао је 
"Звезду". Године 1904, вратио се у Мачву, где је провео последње дане 
живота. Ту у родитељској кући, код оца у Глоговцу, умро је 27. јуна 1905. 
године (14. јуна по старом календару). Сахрањен је на глоговачком гроб-
љу, на Видовдан 1905. године. 

Објавио је око тридесетак књига приповедака, репортажа, романа, 
драма и записа, у којима је највише приказивао свој родни крај Мачву. 
Збирке његових приповедака штампане су овим редом: "Слике из сеоског 
живота" у две књиге 1886. и 1888; "Пољско цвеће" 1890; "Од срца срцу" 

 
Сл. 1. Споменик Лази Лазаревићу Сл. 2. Биста Јанка Веселиновића 
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1893; "Рајске душе" 1894; "Зелени вајати" 1895; "Стари познаници" 1896; 
"Мале приче" 1902; довршени романи: "Сељанка" 1893; "Хајдук Ста-
нко"1896; недовршени романи: "Борци" 1889; "Јунак наших дана" 1898 – 
1903; "Сељак" 1901-1902; "Машићи" 1905; позоришни комади (које је 
писао у сарадњи са другим писцима): "Ђидо" 1892; (тада је први пут 
игран) и "Потера" 1895 (Ђурић В, 1960).  

Јанко Веселиновић је био "песник" богатог мачванског села. У 
њима је давао исечке из стварности, слике из сеоског живота (под тим 
насловом је најзначајнија збирка његових приповедака). Оне одишу лир-
ском топлином и осећајношћу, тако да понекад више личе на песме у про-
зи него на приповетке, што је дошло до изражаја и у давању поетских нас-
лова појединим збиркама: "Пољско цвеће", "Од срца срцу", "Рајске душе", 
"Зелени вајати". Он је волео Мачву "синовљевом нежношћу" и имао је 
ускога локалног патриотизма. У Хајдук Станку говори о "богатој цури" 
Мачви: "Она вам је као туђинка, не да се сваком познати!...Ко хоће да зна 
њене дражи и њене лепоте, тај мора живети у њој. Томе она отвара своја 
врата и даје сву милошту...А ко проживи у њој, тај је лако не оставља, или 
ако је баш мора оставити, он је никада не заборавља". И одиста, он своју 
Мачву никада није заборављао, са малим изузетком све се његове припо-
ветке дешавају у тој питомој и равној Мачви. Скерлић каже да је, један 
наш писац упоредио Јанка Веселиновића са Вуком Караџићем, и то поре-
ђење није без основа. Обојица су знали народни живот и народну душу као 
ретко ко, обојица су били задахнути народним духом, и док је један скуп-
љао народне умотворине и обичаје, други је препричавао народне припо-
ветке, или описивао народни живот и износио народну душу. И можда ни 
на једнога нашега писца, народне умотворине нису имале толикога утица-
ја као на Јанка Веселиновића (Скерлић Ј., 1922). Јанкову сеоску идилу 
чине лепи мачвански предели, воћњаци и забрани, беле кућице, звук двој-
ница и песме девојачке, радни дани испуњени шалом и задовољством, јед-
ри момци и девојке и њихове срећне љубави, прела, свадбе и коло, пожрт-
воване сестре и верне жене, сложне породице, изврсни рвача и стрелци, 
људи огромне снаге и меког срца, издржљиви, душевни, племенити, пош-
тени. Он је наивно, али од срца, дубоко одан својој земљи, тражио за њу 
срећу, која би била равна њеној природној лепоти: "ова земља, најлепша 
земља у Европи, треба да буде и најсрећнија" (Ђурић В, 1960).  

Спомен биста Јанка Веселиновића откривена је 28. јуна 1936. 
године у Градском парку у Шапцу, залагањем Удружења Подринаца. 
Бронзана спомен биста, рад је београдског вајара Перише Милића (1901 - 
1982). Претходно је иста таква биста постављена на Калемегдану у Бео-
граду (М. Јевтић, 1983). На његовој предњој страни урезан је текст:  
"Јанку Веселиновићу 
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Књижевнику 
1862 – 1905 
Захвално Подриње 1936".  

Спомен биста Јанка Веселиновића у Салашу Црнобарском подиг-
нута је 1987. године у центру села. Бисту је урадила Дринка Радовановић, 
позната вајарка из Београда (Вукоичић Б, 2002).  

Надгробни споменик Јанку Веселиновић у Глоговцу, на сеоском 
гробљу у непосредној близини цркве, направљен је од црног мермера. На 
њему стоји текст:  
"Јанко Веселиновић, српски књижевник 
1.маја 1862. 
преминуо 14. јуна  
уочи Видовдана 1905. 
у Глоговцу".  

Ту се налазе и споменици читавој Јанковој породици. Ту је сахра-
њен Јанков отац, парохијски свештеник Милош Веселиновић (1837-1919), 
чија су сва три сина (Стефан, које је био ректор Богословије у Београду, 
Милутин, који је био морнарички официр, Јанко, познати књижевник), 
умрла пре њега. Посмртни остаци Стефана Веселиновића, који је завршио 
духовну академију у Русији, а умро 1915. године у Адровцу код Алексин-
ца, пренете су овде 1956. године. Пренео их је његов сабрат, Јустин Попо-
вић, заточеник манастира Ћелије и познати теолог. Такође ту се налазе и 
споменици Јанкове супруге Јованке, рођене у Свилеуви и мајке Јелене. На 
гробљу је 4. октобра 2005. године под покровитељством Владе Републике 
Србије и српске православне цркве свечано обележена стогодишњица од 
смрти Јанка Веселиновића.  

Радна соба Јанка Веселиновића у Народном музеју у Шапцу. У 
оквиру сталне меморијалне поставке, изложен је део радне собе и салона 
(радни сто и столица) Јанка Веселиновића. Поводом сто година од његове 
смрти, Народни музеј у Шапцу је 2005. године организовао изложбу 
"Живот и дело Јанка Веселиновића 1862-1905", који је приредио Бранислав 
Станковић, кустос овога музеја. Први пут је представљена фото изложба 
посвећена лику и делу Јанка Веселиновића и његовог унука, писца Јанка 
Туфекџића. Изложба је, судећи по одзиву грађана, представљала изузетан 
догађај и знак захвалности писцу који је крајем 19. века описивао догађаје 
везане за Први српски устанак и патријархални живот села у Мачви.  

У туристички програм могу се укључити и литерарне вечери и 
посета позоришној представи "Ђидо", коју су написали писци Јанко М. 
Веселиновић и Д. Брзак. Мачванске песме које је Ј. Веселиновић увео у 
"Ђиду" стекле су брзу и велику популарност не само у Србији него и у 
земљама где живе Срби (Скерлић Ј., 1922).  
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Михаило Сретеновић (1866-1934) рођен је у Убу а одрастао у 
мачванском селу Липолисту у фамилији Тушановић, где му се после смр-
ти оца преудала мајка Анка. Основну школу је завршио у Липолисту, 
нижу гимназију у Шапцу, а Учитељску школу у Београду. Службовао је у 
Доњој Бадањи под Цером (где се оженио синовицом свештеника Панте 
Туфегџића), у Црној Бари, Лешници, Шапцу, Ориду... Од 1906. до пензио-
нисања 1926. године, живео је у Београду и обављао дужност школског 
надзорника. Његове најзначајније и најпопуларније приповетке су: "Раде-
тића Мара", "Бисерка", "Девојачки гроб", "Милићев гроб", "Јелисавка, 
Обилића мајка", чија се радња дешава у Мачви и Поцерини (у Раденкови-
ћу, Бадовинцима, Липолисту, Варни, Ориду, на Церу). Између два светска 
рата спадао је у најчитаније књижевнике у Подрињу. Неке његове припо-
ветке биле су припремљене и за сценска извођења (Шашић Б., 1998).  

 
Коста Абарашевић (1879-1898), песник, рођен у Охриду, а потом 

се са родитељима преселио у Шабац. Његове најпознатије песме су: Звиж-
ди ветре, Свет је нама отаџбина, Братство, итд.  

Спомен плоча на кући у којој је живео песник Коста Абрашевић у 
Шапцу, постављена 1950. године, у Карађорђевој улици бр. 64, од белог 
мермера, димензија 65 х 50 цм, на којој је уклесан текст: 
"У овој кући је живео, радио и умро 
Наш први пролетерски песник 
Коста Абрашевић. 
19. Х 1950. Трудбеници Шапца." 

Спомен - биста песника Косте Абрашевића, постављена је у Град-
ском парку у Шапцу, 29. маја 1965. године, на 86. годишњицу од рођења 
овог познатог песника. Бисту, рад вајара Стевана Боднарова из Београда, 
открио је књижевник Оскар Давичо (Љ. Андрић, 2000).  

Надгробни споменик Кости Абрашевићу у Шапцу, на Камичком 
гробљу где је у осамнаестој години сахрањен, подигло је почетком ХХ 
века тадашње Радничко културно друштво "Абрашевић" (које је просла-
вило 100 година од свог постанка). Има облик стуба без капитела, на чијем 
на врху је постављена метална лира. На средишњем делу споменика укле-
сана је плоча у облику отворене књиге, на чијим каменим листовима су 
урезани стихови (Група аутора, 1960). 

 
Бранимир Ћосић (1903-1934), рођен је у селу Штитар, код Шап-

ца. Писао је приповетке и романе, од којих су најпознатији "Покошено 
поље", "Врзино коло", "Два царства", у којима је дао приказ Србије за 
време Првог светског рата.  
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Спомен биста Бранимира Ћосића, испред школе у Штитару, рад је 
београдског вајара Перише Милића (М. Јевтић, 1983). Израђена је још 
1936. године а постављена тек почетком октобра 1964. године, после три-
десет година. Спомен бисту је открио и о племенитом лику Бранимира 
Ћосића говорио Сава Лазаревић, директор издавачке куће "Нолит" из Бео-
града (Андрић Љ., 2000). Биста од бронзе, висока 0,75 м, постављена је на 
постамент од белог вештачког камена, димензија 0,50 х 0,50 х 1,35 м 
(Шашић Б., 1998). На предњој страни постоља је црна мермерна спомен 
плоча, димензија 0,30 х 0,40 м, са текстом:  
"Бранимир Ћосић 
 књижевник 
1903 – 1934 
1964" 

 
Милован Глишић (1847-1908), творац српске реалистичке припо-

ветке и зачетник реализма као правца у српској књижевности, родио се у 
селу Градац код Ваљева. Написао је тридесетак приповедака, међу којима 
су најпознатије "Прва бразда", "Рога" и "Глава шећера". У историји српске 
драме и позоришта истакнуто место имају његове комедије "Подвала" и 
"Два цванцика". Преводио је Гогоља (Мртве душе, Тарас Буљба), Толстоја 
(Рат и мир), Гончарова (Обломов) и тридесетак комедија, највише с фран-
цуског. У последњим деценијама ХIХ века, око њега су се окупљали мла-
ђи писци, а најближи су му били Јанко Веселиновић и Радоје Домановић. 
После смрти овог најдражег "синовца" Јанка Веселиновића повукао се из 
веселог друштва у знак жалости.  

У својим приповеткама и комедијама Глишић је настојао да што 
верније прикаже стварност тадашњег српског села. Глишић је разумео деј-
ство новца у савременом друштву и осетио да он постаје један од најснаж-
нијих социјалних фактора. Али оно што чини драж његових прича је оби-
лан хумор (Савковић М., 1938). Најкобнији утицај на селу имају они што 
позајмљују сељацима новац уз велики интерес, зеленаши. Глишић уводи 
лик зеленаша у српску реалистичку прозу. Радња приповетке "Глава 
шећера", говори о томе. 

Спомен биста Милована Глишића, постављена је у Владимирцима 
испред зграде "Конака" 2002. године, скоро 100 година после настанка 
приповетке "Глава шећера", чија је радња смештена управо у зграду старог 
начелства. Бисту књижевника Милована Глишића, у камену је урадио 
вајар Коста Богдановић, из Београда.  
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Спомен места у Мачви, Шабачкој Посавини и Поцерини,  
која су нашла одраз у књижевним делима 

 
Литерарна дела располажу снагом да стварају утисак о земљи и 

њеној култури. По Мачви, Шабачкој Посавини и Поцерини могу се орга-
низовати литерарно–уметничке, или поетско–прозне екскурзије на којима 
би се туристи упознали са местима, која су нашла одраз у делима најпоз-
натијих мачванских писаца (напр. "Литерарни Шабац", "У походе Јанку 
Веселиновићу", "Трагом дела Михаила Сретеновића" итд.). 

Зграда старог среског начелства у Владимирцима подигнута је 
1851. године, у време кнез Милоша. То је тада била највећа и најлепша гра-
ђевина у Посавини, која је до данас у потпуности сачувала аутентичан 
изглед. Зграду сазидану за потребе власти и становање среског начелника 
Посаво-Тамнаве народ је прозвао Конак. То је приземни објекат, који има 
јако издужену парвоугаону основу (48 х 12 м) са центарлно постављеним 
главним улазом испред ког је постављен репрезентативни дрвени трем 
(Ћирић В., 2006). Зграда Конака је од 1976. године под заштитом државе 
као најстарија зграда у Посавотамнави. Данас је у њој смештена библиоте-
ка (ЗЗ Споменика културе, 2002). "Конак" у Владимирцима је овековечен у 
приповеци Милована Глишића "Глава шећера". Ова приповетка говори о 
томе како су сеоски капетан Максим Сармашевић и зеленаш, сеоски писар, 
ћата, Давид Узловић довели до пропасти сељака Радана из Крнића. Радња 
ове приповетке смештена је у зграду старог начелства у Валдимирцима тј. 
Конаку. Ту је начелник Максим Сармашевић са својим пандуром Ђуком 
шетао главу шећера и варао народ. Приповетком "Глава шећера", Глишић 
је као посматрач приповедач, дао слику сељачког положаја и његове пси-
хологије. Капетан се богати на тај начин што не узима "да рекнеш какав 
мит, Боже сачувај", него је са пандуром организовао читаву пљачку: купио 
је главу шећера, коју његов пандур продаје сељацима, те је ови дају капе-
тану на дар, тек "да је руке ради понесе деци". Ту исту главу продаје капе-
тан стотине и стотине пута. Сељаци то знају, али "куд ће шут с рогатим 
изићи на крај" – тако сами објашњавају свој положај. Сељаци увек морају 
да купе главу шећера, јер капетан без тога неће никакав посао да им сврши. 
"Људи им знаду ћуд, па шта ће – плаћају". Али ту су сељаци и жртве зеле-
наша Узловића. Он даје 50 дуката, а узима облигацију на 80, и сељак ника-
ко да исплати дуг, све што заради даје као отплату, па ипак дуг расте; 
"ради, скапавај, гладуј па подај другоме нека ти изеде, а ти опет живи као 
скот". Најзад, у дослуху са зеленашем, јер је и сам бацио око на несрећни-
ков виноград, решава цело питање сурово: "Ми ћемо њему јарца пред 
кућу", то јест цело му имање продају "на добош" (Савковић М., 1938).  
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 Црна Бара је старо село, некада се звало Јордан. Јанко Веселиновић 
је у својим делима показао необично знање топографије, етнологије и 
историје Мачве. О постанку имена Црна Бара каже: "Ту се, у једној дрин-
ској отоци (речни рукавац), старачи, која изнад села тече, удавила девојка, 
јединица у мајке, која беше с мајком дошла у Јордан. Кажу да је мајка тако 
тужно нарицала, да нико ко ју је чуо не могаше заборавити њене запевке. 
У запевци назвала је отоку Црном Баром, а околна села назваше и сам Јор-
дан тим именом" (Веселиновић Ј., 1896). 
 Парашница је потес на ушћу Дрине у Саву у атару Црне Баре, који 
је у ХVIII и ХIХ веку био обрастао густом шумом. Простире се све до 
потеса Банов Брод. Та шума је била чувено стециште хајдука, који су пре-
сретали Турке и преотимали им плен и робље. За име Парашницу се везује 
веома стара легенда о родоскрвном греху, које наводи М. Ђ. Милићевић, 
1876: "Кроз Парашницу има нека удолина, као водено корито, која се не 
протеже кроза сву њу него донекле. Кажу да је та удолина овако постала: 
Био некад некакав џин, па заволео своју рођену сестру, и хтео да је узме. 
Њему кажу да то може бити тек кад он прокопа води корито из Дрине у 
Саву. Он пристане, и почне копати; али се спусти густа магла, тако да није 
видео куд копа, него је кривудао тамо амо тако, да је на неким местима 
хтео саставити прокоп. Најпосле му се досади те се мане сестре, и прокоп 
остане недоведен до Саве".  

 Пошто је почетком 18. века Аустрија заузела Србију она је осно-
вала тзв. "хајдучка села". За време аустријске управе у северној Србији 
(1718-1739 године) село Црна Бара је било "шанац" – седиште народне 
милиције – хајдука. Црна Бара је тада била најважније место у Мачви. 
Командант тог одреда у Мачви био је Вук Исаковић, један од најпознати-
јих Срба војника тог времена. (Симоновић Ђ, 1987). Овде су хајдуци чини-
ли неку врсту милиције, чија је дужност била да чувају границу и јавну 
безбедност. Момци су били обучени у народно одело, а наоружани на хај-
дучки начин. Носилац власти била је војска, односно војни заповедници 
(капетани, надкапетани). Услед турских освајања, аустријска царска војска 
напусти Србију 1737. године, те се повуче преко Саве и Дунава. Са њом се 
повукла и српска милиција, и то 418 хајдука (пешака) и 2157 катана 
(коњаника) под заповедништвом обрштера (капетана) Вука Исаковића, 
што је у делу "Сеобе", описао Милош Црњански. Успомена на такво ста-
ње, остала је у овом некадашњем хајдучком селу, Црној Бари. 

Шумовити предео Парашнице је изнедрио много неустрашивих 
јунака у турско време, од којих су најпознатији Зека Буљубаша и Хајдук 
Станко, који су као витезови слободе опевани у народним песмама. У 
Парашници су се почетком ХIХ века налазиле колибе, где су обично ста-
новали "Голи Синови" Зеке Буљубаше. У народу Мачве јунаштво "из 
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нужности и невоље" је највећа људска и морална вредност. Хајдук Станко 
је један од тих јунака, који је ушао у народно предање и десетерачке пес-
ме, пре него што га је Јанко Веселиновић овековчио у истоименом роману. 
Са својом дружином Хајдук Станко је крстарио доњим Подрињем и Мач-
вом, штитећи српски народ од зулума турских силника и зликоваца. Као 
такав брзо се прочуо и радо је дочекиван у народу. Највише је хајдуковао 
у Парашници, чувајући и контролишући пут према Босни. О хајдучком 
харамбаши Станку Црнобарцу у народу постоји доста легенди, прича, ане-
гдота и песама. Према Вуку Караџићу (1987), "из народнијех пјесама поз-
нати Станко Црнобарац", који је 1805. године отишао "у хајдуке", истакао 
се 1806. године у Боју на Салашу (Томић Б., 1935): 
 

Сл. 3. – Вајат Хајдук Станка у Црној Бари  
  

Вајат Хајдук Станка налази се на окућници Драгољуба Јури-
шића у Црној Бари. Као хајдук Станков земљак, књижевник Јанко Весе-
линовић провео је детињство међу преживелим јатацима и саборцима 
јунака Станка Алексића, хајдука из Црне Баре, чији је животни пут, заје-
дно са догађајима везаним за Први српски устанак, описао у роману 
"Хајдук Станко". Писан поетично и у родољубивом одушевљењу, овај 
Веселиновићев роман представља патетичну и надахнуту апотезу херои-
зму српских хајдука и устаника из Карађорђевог времена.                                                               

Већ од првих реченица, читалац се одушеви племенитим Јанко-
вим инспирацијама: "Праштајте, свете сени, што вам кости потре-
сам... Праштајте што вам имена помињем, јер ћу их само по добру 
поменути... Ја ћу причати о вама онако како ми другови и синови ваши 
приповедаху; славићу вас као што вас гусле славе; проносићу дела ваша и 
јунаштва ваша по свету као што их и данас проносе немирни таласи 

"... Када виђе Чупићу Стојане 
Ја у боју Црнобарац Станка, 
Чупић њему, вако проговори: 
Бе аферим, Црнобарац Ста-
нко! 
Да си синоћ мог брата убио, 
И да си ми дворе запалио, 
Та све би ти данас опростио, 
Нити би те игда прекорио; 
Проклет био, тко ти споменуо! 
Кад си Србљу тако у помоћи". 
Из песме: Бој на Салашу 
 

 
(Фото: Љ. Грчић) 
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валовите Дрине". Одушевљење Првим српским устанком писац је иста-
као у трећем делу "Хајдук Станка", речима: "Нека ми опрости историја 
и сви славни Немањићи; али ово доба, доба од 1804. па до 1813. ја зовем 
добом херојским. Гледајући на њега, можемо с поносом свету у очи 
погледати. Оно нам је дало јунака каквих може имати само митологија. 
Не могу нас зачудити Термопили јер смо их имали у најскоријој прошло-
сти" (Веселиновић Ј., 1954). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Рађамо се да 
мремо 
а мремо да 
живимо. 
Отечество 
љубљећи и  
свакога на 
добро упућу-
јући."  

 
Део текста на  
спомен плочи 

 
 

 
Сл. 4. - Спомен плоча Пантелији Григорићу - воденичару Деви  

у зиду цркве у селу Глоговац (Фото: Љ. Грчић) 
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Спомен плоча Пантелији Глигорићу – воденичару Деви, кога 
је Јанко овековечио у свом роману "Хајдук Станко", уграђен је у црквени 
зид у селу Глоговцу, родном месту Јанка Веселиновића. Спомен плочу је 
подигао његов син Милан, 1862. године. Узидана је у зид на источној 
страни цркве, споља, са леве олтарске стране. Породица воденичара Деве 
приложила је за градњу цркве глоговачке 1850. године, она три дуката 
која су још недостајала. Данас његови потомци носе презиме Девић.  

Спомен комплекс "Ашиков гроб" у Метлићу – "Српска Веро-
на". У овим крајевима често се наилази на појединачне или усамљене 
гробове, често без белега или са крстом нагриженим временом. По тим 
гробовима су названи неки локалитети у сеоским атарима: "Ашиков гроб", 
"Девојачки гроб", "Милићев гроб", "Кумовски гроб", "Мршића гроб", "Грч-
ки гроб"... За такве гробове везане су бројне легенде, од којих су неке ове-
ковечене у књижевним делима.  

"Ашиков гроб" као литерарни мотив био је познат и популаран и 
пре него што је Јанко Веселиновић одлучио да напише приповетку о 
љубави и трагичној судбини Павла и Ђуле. У "Босанској вили" 1889. 
године штампан је спев књижевника Владимира М. Јовановића "Ашиков 
гроб". Ту је опевана легенда о тајној љубави двоје младих, из двеју бога-
тих, завађених породица. Легенда је живела у Мачви, у усменом преда-
њу, и подстицала је обележјем на међи Метлића и Мровске, које се зове 
Ашиков гроб, машту радозналих пролазника. На том месту су, по тој 
легенди, курјаци растргли младића оне ноћи кад девојка није дошла на 
тајни састанак. Сутрадан, она налази само његове кости и обамире од 
туге (Опачић – Лечић В., 1985). Народ је овај белег назвао "Ашиков 
гроб", по турској речи ašik што значи љубавник, драги. 

Јанко Веселиновић је трагичну љубав Павла и Ђуле уградио у 
истоименој приповеци "Ашиков гроб" (објављена 1891. г.), само што је 
тему љубави и мржње развио тако снажно, да његова прича и данас живи у 
народу. Радња трагедије Павла, сина јединца газда Јована из Голо-Чела и 
Ђуле, ћерке јединице газда Филипа из Мровске, одиграва се на међи села 
Метлића и Мровске, на месту некадашње шуме "Владислављевица". 
Између двоје младих испречиле су се заваде сеоских "Монтегиа и Капуле-
та". Непријатељство и мржња између двеју богатих породица, били су 
препрека у остваривању идеалне љубави између Павла и Ђуле. У Ашико-
вом гробу, тврдоглавост родитеља завршава идилу онако како је Шекспир 
учинио са својим трагичним љубавницима. Једне зимске ноћи, када је бес-
нела мећава, на месту "ашиковања", док је чекао Ђулу, Павла су растргли 
вуци. Ђула, која је те вечери испрошена за другог, "хита драгану у наручје, 
да умре на његовој руци", и уместо њега, налази "само једну руку, и то 
десну" и од туге "клону с њом у снег..." На том месту, испод храста цера, 
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несрећни родитељи су њихове остатке сахранили и ударили белег. "То је 
један велики камен, на коме стоји урезана човечја рука..." (Веселиновић, 
Ј., 1891). Бол и сазнање о правим узрочницима несреће измирили су поро-
дице. Љубав, истина трагична, победила је мржњу.  

Одбор за подизање споменика Ашиков гроб подигао је 1991. 
године ново спомен обележје "Ашиков гроб". У Народном музеју у 
Шапцу је у мају 2004. године одржан састанак Иницијативног одбора за 
изградњу спомен комплекса "Ашиков гроб", поред пута Шабац-Доње 
Црниљево, са десне стране у селу Метлићу. Земљиште је поклонио Ђур-
ђевић Драгољуб. Пројекат је урадила архитекта Зорица Карановић а 
ликовно решење дао је професор Маринко Марковић. Планирано је да се 
стари камен измести и постави на епитаф испод кога је писани текст.  

Изградњом овог спомен обележја прича о љубави Павла и Ђуле је 
добила симболичан израз у камену. Централни мотив спомен обележја 
"Ашиков гроб" су две половине срца које симболизују прекинуту љубав 
двоје младих. До њега се долази степеницама преко првог платоа. Расцеп-
љено срце, симболизује прекинуту љубав која је била искрена и чиста и 
обложено је белим мермером. Те две половине, које су у различитим рав-
нима, представљају завађене породице. Око срца ће бити, као ниска бисе-
ра, постављене облице која ће те две половине држати на окупу и уједини-
ти их у љубави и трагедији. Облице ће бити обрађене праним кулијером у 
црвеној боји која симболизује крв, односно несретан крај. Планирано је да 
намена спомен комплекса "Ашиков гроб" буде јавна са културним садржа-
јем, с могућношћу прерастања у атрактиван простор, не само као спомен 
обележја, него и места на коме би се будући брачни парови заклињали на 
вечну љубав. Ту би се организовала венчања под ведрим небом, ту би 
могла бити српска Верона. Сватови би се преко првог платоа попели до 
спомен обележја. Младенци би са кумовима и најближом породицом про-
шли око срца са леве и десна стране и сели на облице. После давања 
заклетве испред епитафа, они би заједно са кумовима и породицом одла-
зили кроз средину, између две половине срца. При одласку би могли да се 
умију на чесми која се из кружне форме, савија у спиралну форму и сим-
болизује заметак: вечне љубави и порода (Глас Подриња, мај 2004). 

"Мачванска Мона Лиза" у селу Раденковић. Најпопуларније 
дело Михаила Сретеновића је "Радетића Мaра", љубавна прича која се 
одиграла у другој половини ХIХ века у селу Раденковићу. У њему је сли-
ковито дочарао обичаје, веровања, културу села Раденковића и Мачвана 
тога времена. Јунакиња истоимене приповетке је кћи јединица Јована 
Радетића из Раденковића. У њу су била заљубљена два сеоска момка, Сте-
ва, син честитог домаћина Игњата Добрића, за кога се удала и Јездимир, 
син богатог трговца Стојана Рибића, који због неузвраћене љубави чини 
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недела и преваре и завршава као последњи просјак. Између њих су људи 
чији је понос повређен, али су после свега, спремни да опросте. Радетића 
Мара "мачванска Мона Лиза" је постала "оличење женске лепоте, честито-
сти, поштења и најискреније љубави". Данас главна улица у Раденковићу 
носи име Радетића Маре. 

Сам аутор каже: Још као дете, волео сам Мачву, јер сам и сам у њој 
одрастао. Мара је плод мога живота у народу, баш у оним крајевима, где је 
она поникла..." (Сретеновић М., 1895). Сретеновићеве симпатије према 
лику патријархалне девојке, наклоњене домаћем огњишту и породици, 
нарочито су се испољиле у опису њене лепоте. "Погледајте је само, како 
весело изгледа. Игра јој оно вретено међу прстима. Чујте, чујте само, као и 
да пева. Полако само, молим вас, да нас не опази. Плашљива је као срна. 
Лако би нам се измакло задовољство да је посматрамао, а то би баш штета 
била. Слушао сам, да велики и богати људи, потегну по толики пут, пот-
роше толике грдне паре, да оду и виде – слику, коју какав вештак – сликар 
– изради. Боже мој, ја шта ли би та господа дала да виде ово, што ми ето 
сада без сићане паре гледамо!...Бело јој је лице закићено двема руменим 
ружицама. Очи црне као гак, крупне, па како весело гледају! Виш` очију, 
навукле се мрке обрвице, па ти изгледа: као да је Бог, баш ту хтео да 
покаже, шта он уме и може... Дугу врану косу, зачињену белим раздеоком 
по средини, оплела у перчин па пустила низ лећа. Оне пусте уснице, руме-
не јој се као јагоде у пролеће...На њој бела као снег памучна кошуља. На 
леђима човано јелече, па напред мало изрезано. Баш онде, где се бела 
кошуља затегла, па би чисто човек рек`о, да је у недра метнула две румене 
јабуке. А баш добро знам, и ви ћете ми веровати, да нису биле јабуке, него 
само личи..." (Сретеновић М., 1895).  

Михаило Сретеновић је и у приповеткама "Девојачки гроб" и 
"Милићев гроб", исприповедао стварне догађаје. Крајем 19. века М. Срете-
новић пише да се у селу Варна, на двадесетак корака од сеоске механе и 
станице за одмор, налази један усамљени гроб на локалитету "Девојачки 
гроб". Ту се налазио и "леп бели мраморни белег, на коме је шабачки каме-
норезац Сима Шигрић, изрезао с једне стране, кратку жалосну историју 
Јеличину, а с друге стране насликао њу у лепом поцерском оделу, мислиш 
сад ће проговорити. Данас тога белега нема, само стоји гроб несретне Јели-
це, кога народ и данас назива "Девојачки гроб" (Сретеновић М., 1896). 

"Кумов белег" у Шапцу је камен који се налази на углу улица 
Авде Карабеговића и Вука Караџића, и одолева времену већ близу два века. 
Постављен је давно, почетком ХIХ века, у време Јеврема Обреновића и 
Марка Штитарца. За њега је везана легенда о љубави двоје младих који су 
живели у Мајуру, у близини шуме Китог. За мајурску преславу Младу 
недељу, сиромашни младић Радован позове и родитеље своје девојке. 
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Претходне ноћи је украо прасе и јагње, чији су нестанак комшије пријавиле 
Марку Штитарцу. Овај довитљиви "шеф пандура" је открио место где је 
закопана кожа украденог јагњета. Видећи пандуре око његове куће, Радо-
ван се склони у Китог где се "испе на један велики брест" да заноћи. У то 
време су и Турци радије заноћивали у Китогу него да у касне сате пролазе 
кроз Мајур, који је био легло хајдука. Сакривен у крошњи, Радован је слу-
шао шта причају Турци и одлучи да оде у Шабац да призна крађу и да оба-
вести Марка Штитарца, како су ови кренули да заједно са шабачким Тур-
цима убију господара Јеврема и да им носе писмо упућено из Сарајева. 
Марко је о свему обавестио господара Јеврема, који му је препустио да 
реши случај, а "овај одлучи да Турке испитају, да их затим одведу у четири 
различита правца и на месту где их убију закопају без икаквих обележја". 
Убијање Турака Штитарац је поверио свом куму Живану, а Радовану је 
опростио кривицу и наредио му да све што се десило држи у тајности. 
Таман када су се ови догађаји почели заборављати, Господар Јеврем прими 
од турских власти претеће писмо. Одмах је било јасно да је неко од учес-
ника догађаја све испричао Турцима. Зато је Штитарац позвао Живана и 
тројицу одабраних пандура, који су имали задатак да побију Турке, и тра-
жио од њих да га на лицу места увере да су ревносно обавили задатак. Када 
је Марков кум Живан откопао гроб, у њему је уместо леша био дрвени тру-
пац. Живан је одмах признао да га је Турчин "подмитио силним обећањи-
ма" и стаде молити Штитарца да му опрости. Марко оста неумољив, те 
нареди свом куму да легне у гроб наместо дрвеног трупца, "опали у њега из 
своје кубуре те га уби, а присутни га затрпаше". После извесног времена, 
Марко Штитарац, почетком ХIХ века, нареди да се изнад "Кумовог гроба" 
као опомена, постави камен – белег, који и данас стоји на истом месту. 
Господар Јеврем се правдао турским властима, да је Турке вероватно побио 
хајдук Прело, који је познат јер је убио Милоша Поцерца, па је овај догађај 
пао у заборав (Ј. Михаиловић, 2005).   

 
Литерарни празници као мотив туристичке посете 

 
Место рођења или смрти, боравка или дуже стваралачке активнос-

ти, датог аутора некако закономерно и основано претварају насеља у прес-
тонице "литерарног празника". Пошто је биографија утврђеног аутора рет-
ко повезана само са једним насељем, запажају се примери полилокалности 
литерарних празника. Упечатљиво је да су стални центри литерарних пра-
зника, обично родна места знаменитих наших аутора. Географија литерар-
них празника укључује два типа насеља – центре литерарног живота: ста-
лне и привремене "престонице". Преовлађујући део литерарних празника 
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се изводи у сталном насељу. Везе празник–насеље је толико трајно, да име 
насеља улази у назив празника и претвара се у његов синоним.  

"Празник књиге у Шабачкој библиотеци", сваке године чини 
Шабац "престоницом" књижевности. Избор Шапца, у којем се одржава ова 
литерарна манифестација, није случајан, јер у њему су живели најпознати-
ји српски књижевници ХIХ века.  

Центри литерарног живота бивају и насеља, повезана са смрћу 
српских песника и писаца. Природно је у том случају да су и сами лите-
рарни празници локализовани или да се подударају са датумом смрти свог 
патрона, као што су "Лазини Дани" у Шапцу или обележавање годишњице 
смрти Јанка Веселиновића у Глоговцу, нису посвећени смрти него бесмр-
тности познатих мачванских књижевника. 

"Лазини дани", сусрети лекара у Шапцу, одржавају се од 1976. 
године у спомен на доктора Лазу Лазаревића, чије име носи и шабачки 
Здравствени центар. У оквиру ове манифестације полажу се венци и цвеће 
на његов споменик. По традицији, млади лекари се примају у Српско 
лекарско друштво а оним од угледа додељује се награда "Др Лаза К. Лаза-
ревић". Шабачки Културни центар је 1993. године установио Књижевну 
награду "Лаза К. Лазаревић", и тако испунио усмено завештање познатог 
писца Иве Андрића. Додељује се за најбољу необјављену савремену срп-
ску приповетку. Награђеном аутору се свечано уручује плакета са ликом 
приповедача и лекара Лазе Лазаревића, и новчана награда. Издавач награ-
ђене књиге је шабачки Културни центар. Ту се одржава и манифестација 
Шабачки сајам књига. "Лазини школски дани", традиционално се одржава-
ју у основној школи "Лаза Лазаревић" у Шапцу, почетком маја, у оквиру 
Лазине недеље. Дружење и стваралаштво трају недељу дана а круна свет-
ковине је завршна свечаност.  

Годишњице од смрти Јанка Веселиновића обележавају се у Сала-
шу Црнобарском, Глоговцу и Шапцу. Стогодишњица од смрти Јанка 
Веселиновића, обележена је у Шапцу, Глоговцу и Салашу Црнобарском, у 
јуну 2005. године. У башти Културног центра у Шапцу тим поводом, 
уприличено је књижевно вече, на коме је представљена књига "Јанко за 
сва времена" Николе Девуре и Томислава Јеротића. 

На трећем месту у географији литерарних празника су укључена 
насеља повезана са делатношћу његовог патрона, као ствараоца. Географија 
празничног литерарног живота се не одређује по административном статусу 
насеља, него по његовој вези са одређеним фактима из литерарне историје. 
Са спознајом њиховог значаја почиње постепено да се формира литерарни 
календар, који претпоставља не само локализовање празника у времену, 
него и у простору. Почињу да ничу ослоне тачке литерарне географије.  
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Закључак 
 
Савремени услови развитка туристичког бизниса одредили су нову 

улогу компетентних водича екскурзија, не само као духовног васпитача, 
него и као руководиоца туристичке групе, организатора и извршиоца 
туристичких екскурзија, регионалног географа, драматурга, режисера, 
актера – извршиоца, генератора и ствараоца текстова екскурзије, који даје 
одговарајуће садржаје слушаоцима на тему екскурзије 

Културно-туристичка зона Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине 
обележена је бројним споменицима културе од средњег века до данашњих 
дана. Објективно говорећи, прави значај културно-историјског потенција-
ла Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине још увек није схваћен у пуном 
значењу. У Шапцу је презентација културних добара још увек на веома 
ниском степену.  

Могућности културног и туристичког коришћења литерарних спо-
меника су изузетне, али су до сада, нажалост врло мало коришћене. Они 
представљају културну баштину Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине и 
обележје преломних историјских догађаја везаних за културну историју 
Србије. Осмишљавање културне туристичке понуде Мачве, Шабачке 
Посавине и Поцерине подразумева адекватно укључивање простора у 
туристичке активности, а пре свега избор најинтересантнијих вредности 
које ће се промовисати.  
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LITERARY MONUMENTS OF REGIONS MACVA, SABAC POSAVINA 
AND POCERINA IN TURISTIC OFFER 

 
S u m m a r y 

 
Modern terms and development of tourist business determine the new role of com-

petent guide excursion, not only as spiritual teachers, but also as head of the tourist 
group, the organizers and perpetrators of tourist excursion, the regional geographers, 
dramaturges, directors, actors - perpetrators, generators and creator of excursion topics, 
who gives the information on excursions. Cultural and tourist zone of Macva, Sabacka 
Posavina and Pocerine is famous because of number of culture monuments from the 
middle ages to the present day. Sense of cultural tourism offer Macva, Sabacka Posav-
ina and Pocerina means adequate valorization of literary monuments and literary geog-
raphy in this region.  
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