Грбовић Душко
Завичајни музеј у Јагодини

ИЗ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ ЈАГОДИНЕ:
ДУШАН ВУКИЋЕВИЋ (1897-1969)*

Апстракт: Рад говори о животу и раду значајног просветно-културног радника Душана Вукићевића популарног чика Дује. Тескт је заснован превасходно на грађи која се налази у Завичајном музеју.

У холу Завичајног музеја десно од улаза у изложбену салу налази се метална плоча на којој
испод рељефног лика стоји следећи натпис: „Душан Вукићевић-Дуја-1897-1969-заслужни радникмузеја”, а у десном доњем углу налази се потпис аутора (вајар Ракоњац из Крагујевца-по речима
колеге етнолога мр Миодрага Алексића) и датум: „24.09.’84”(видети фотографију бр. 2). Међу посетиоцима има и оних који се занимају за личност коме је посвећена ова спомен плоча. Овај текст
је покушај да се осветли живот и рад по много чему значајног човека за историју Јагодине.
Душан Вукићевић рођен је у Јагодини 6.(18) маја 1897. године као четврто дете свештеника рибарског Илије Вукићевића и жене му Никосаве. Крштен је 18.(30) маја исте године од стране
свештеника Матије Ј. Ђурића док је кум био Лазар Пауновић земљорадник из Опарића. Душан води порекло од породице Вукићевић из Опарића у Левчу, која се у то село доселила са Косова, а на
које је дошла из Црне Горе.1 Основну школу (1904-1908) и шест разреда гимназије завршио је у Јагодини. Даље школовање прекида Први светски рат. У периоду октобар 1912-фебруар 1913. године, у време Првог балаканског рата, ради као добровољни болничар у јагодинској војној болници
која је била смештена у старој згради Учитељске школе. Његова судбина у току Првог светског рата није позната, једино се може констатовати да није био интерниран.2
Након рата наставља своје школовање. Успешно завршава шестомесечни матурски курс у
Другој београдској гимназији. Уписује се на Филозофски факултет у Београду на групу за историју и упоредну књижевност. Из индекса се види да су му предавали наши истакнути културни и научни радници: Богдан Поповић, Никола Вулић, Јован Радонић, Владимир Петковић, Брана Петронијевић. Студије завршава током 20-их година.3
Жени се Олгом Матејић из Пожаревца, кћерком Даринке и Петра Матејића, окружног инжењера, 26. новембра 1922. године у јагодинској цркви Св. Архистратила Михаила. Венчање је
обавио свештеник Јеремија Станковић. Кум је био лекар др Михаило Димић, а стари сват Младен
Вукићевић јагодински касапин.4
Своју службу почиње 1923. године када бива постављен за привременог предметног учитеља гимназије у Ћуприји. Фебруара 1924. године постављен је за суплента исте гимназије. Привремено прекида службовање августа 1924. године када се краткотрајно (1-16. август) налази на одслужењу војног рока у Сарајеву у школи за резервне пешадијске и артиљеријске официре. Бива отпуштен као привремено неспособан. Крајем октобра 1927. године подноси оставку на државну
службу. У периодима од новембра 1927. до 1. децембра 1929. и 1. октобра 1931. до 10. марта 1932.
године обавља самосталну педагошку делатност, спремајући ђаке за све разреде гимназије.5
Постављен је за суплента Градске више приватне гимназије у Ћуприји 11. децембра 1929.
године, предајући српскохрватски, немачки и латински језик. На Светог Саву 1930. године држи
предавање „О истини”, а 30. априла исте године предавање: „O славним хрватским херојима и мученицима Петру грофу Зринском и Фрањи Крсти Франкопану”. Његову делатност у Ћуприји пратио је и један од најзначајнијих листова у средњем Поморављу у периоду 1930-1940. године, „Моравски гласник”. У свом броју од 6. јануара 1931. године доноси вест о предавању Душана Вукићевића „О мајци” у организацији Женске подружнице из Ћуприје. Предавање је било добро посећено, а чист приход је ишао у корист сиромашних ученица Женске занатске школе. Након приватне гимназије у Ћуприји даље службовање наставља у Градској вишој приватној гимназији у Јаго1

дини (1. март 1931-10. март 1932). Од 10. марта 1932. године ради у Државној реалној гимназији у
Ћуприји предајући српскохрватски и немачки језик „Моравски гласник” од 15. маја 1932. године
доноси вест о екскурзији ученика петог и шестог разреда гимназије у манастир Раваницу и околину. Међу наставницима који су водили ученике био је и Душан Вукићевић. Дана 30. маја 1932. године свим ученицима гимназије држи предавање о Топличком устанку. Био је благајник гимназијског фонда за потпомагање сиромашних ученика и ученица. Марта 1933. године са одличним
успехом полаже професорски испит. Поводом тог догађаја у „Моравском гласнику” од 2. априла
објављена је честитка. Крајем новембра исте године, због потребе службе бива премештен за професора Државне реалне гимназије у Сурдулици. На нову дужност се јавља 16. децембра текуће године. На тој дужности остаје до априла 1941. године.6
У току априлског рата бива заробљен и транспортован у заробљенички логор близу Беча у
Аустрији. Ту је остао до априла 1943. године када је отпуштен због болести. Јула месеца наведене
године постављен је за професора гимназије у Јагодини. Предавао је историју и природопис. Његов рад надлежни органи оцењују као одличан.7
Након ослобођења Јагодине у Другом светском рату, 17. октобра 1944. године, појачава
своју политичку активност. У периоду од 20. јула до 27. новембра 1945. године обављао је функцију вршиоца дужности директора јагодинске гимназије. У извештају гимназије за школску
1946/47. годину наводи се да Душан Вукићевић као главни предмет предаје историју, а као споредни југословенску књижевност. Почетком марта 1948. године постављен је за хонорарног наставника Школе за опште образовање радника у Светозареву (данашња Јагодина). Крајем истог
месеца постављен је за директора наведене школе. Предаје и на официрском течају. Своје службовање у Гимназији завршава августа 1951. године. У свом сећању Душанов колега из Гимназије,
професор Јован Јовановић каже да је популарни чика Дуја био омиљен и код омладине и код грађанства. Истиче његову вештину импровизовања предавања и, напамет, навођење дужих цитата из
дела старих писаца и путописа.8
Половином августа 1951. године премештен је на рад у Учитељску школу где је предавао
историју. Поред наставничке активности руководи научном групом археолога и историчара и изводи забавно-научне екскурзије. За ученике и наставнике школе организује прославе државних и
народних празника. Држи предавања на Народном универзитету („Знаменити људи старе Јагодине и околине”). Школске 1952/53. године бива укључен у одбор за прославу педесетогодишњице
Српске Социјал-демократске партије. На курсу за партијске руководиоце хонорарно је предавао
историју. Почетком 1954. године изабран је за председника Одбора за прославу стопедесетогодишњице Првог српског устанка, активно учествујући у обележавању овог значајног јубилеја.9 Од
1954. године евидентирани су његови први текстови објављени у локалном листу „Нови пут”, у
којем публикује текстове скоро до краја живота (видети библиографију).
Као професор Учитељске школе формира музејску збирку од археолошког и историјског
материјала. Ова околност као и чињеница да је 1954. године почело обележавање светског Дана
музеја (18. мај), на сугестију комитета за музеје и галерије УНЕСКА, уз вероватну упорност Душана Вукићевића свакако су имали утицај да Народни одбор Градске општине у Светозареву на својој седници од 30. септембра 1954. године донесе одлуку да Душана Вукићевића постави за управника Државног архива и музеја који је у оснивању. С обзиром да у том тренутку није било предвиђених буџетских средстава за рад музеја он наставља рад у Учитељској школи. Пошто је општинским буџетом за 1955. годину било решено питање финансирања музеја и његово функционисање
као самосталне установе, Народни одбор на својој седници од 21. априла 1955. године доноси одлуку да Душана Вукићевића постави за управника Завичајног музеја. Било је предвиђено да музеј
почне да функционише као самостална установа 1. маја 1955. године. Ипак музеј све до 22. септембра ради у заједници са Градском државном архивом. Тог датума је извршена примопредаја
музејских предмета управнику Завичајног музеја. На дужности управника Вукићевић остаје до
пензионисања 31. августа 1961. године.10 Као свој дан, Завичајни музеј обележава 30. септембар.
На новој дужности и на новом пољу деловања испољава велику енергију. Неуморни је пропагатор музеја и музеологије о чему сведоче обимне белешке које се чувају у архивској грађи Завичајног музеја. О томе сведочи и манифестација „Недеља музеја” организоване сваке године, почев од 1954. године. При томе га нису обесхрабрили неуспеси попут два отказивања предавања на
Народном универзитету на тему „Музеј и његов значај” због слабог одзива публике, новембра
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1955. године. Главна област његовог истраживања била је историја Јагодине и околине са додирним тачкама за Левач. У листу „Нови пут”, за који је по свему судећи једино писао, избројано је
тридесетак његових прилога из области историје и музеологије (видети библиографију). Званично
је пензионисан 31. августа 1961. године. По свему судећи он и после одласка у пензију обававља
дужност управника музеја и то највероватније до прве половине 1963. године када је изабран нови
руководилац музеја, Саво Ветнић. За његову делатност град Светозрево му се одужује спомен дипломом додељеном 17. октобра 1961. године, поводом Дана ослобођења у Другом светском рату.
Године 1962. са групом аутора публикује „Туристички водич среза Светозарево”(видети билиографију). У периоду 1955-1961. године ствара своје животно дело „Хроника Светозарева” која обухвата преко 1500 куцаних страна текста. Обухвата период ране историје овог подручја, првог помена Јагодине до 1945. године. За његова живота она није штампана. Крагујевачки лист „Светлост” 1963. године у 11 наставака објавио је изводе из Хронике (видети библиографију).11
Умире 11. јануара 1969. године у болници у Ћуприји. Сахрањен је на гробљу у Светозареву (Јагодини). Приликом сахране велики број грађана, поштовалаца одао му је дужно поштовање,
упркос зими.12 Можда је овај догађај утицао да Скупштина општине фебруара 1969. године донесе
одлуку о штампању Хронике чији излазак из штампе је планиран до краја 1970. године. Ово дело
није угледало светлост дана. Једино што је урађено је редакција рукописа у четири тома коју је
урадио др Милисав Обрадовић 1980. године, под насловом: Душан Вукићевић, „Избор из грађе за
хронику Светозарева”, Светозарево, децембар 1980. године (видети библиографију).13 Иако није
публикована, редигована Хроника је предмет коришћења истраживача.
Поводом прославе тридесетогодишњице рада Историјског архива у Јагодини (1981) посмртно му је додељена захвалница, а поводом истог јубилеја Завичајног музеја (1984) откривена је
спомен-плоча у згради установе у његову част.14
Својим просветним радом оставио је трага међу генерацијама ученика којима је предавао.
Делатношћу у музејској струци трасирао је пут којим су ишле, иду и ићи ће генерације музејских
радника на истраживању, прикупљању, обради и презентовању грађе значајне за историју Јагодине односно средњег Поморавља. Целокупна његова делатност дубоко је уткана у историју места.
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РЕЗИМЕ

Душан Вукићевић рођен је у Јагодини крајем XIX века. Највећи део живота провео је у месту рођења. Основну школу и шест разреда гимназије завршава у Јагодини. Након Првог светског
рата у Београду завршава гимназију и историју на Филозофском факултету. Жени се Олгом Матејић 1922. године. Службовање почиње 1923. године. Предаје у гимназијима у Ћуприји, Јагодини,
Сурдулици. Професорски испит полаже 1933. године. Након повратка из заробљеништва 1943. године почиње да ради у јагодинској гимназији. Године 1951. прелази на рад у Учитељску школу.
Крајем септембра 1954. године постављен је за управника Државног архива и музеја који је у
оснивању, данашњи Завичајни музеј. Пензионисан је 31. августа 1961. године. Написао је бројне
прилоге за лист „Нови пут”, а у периоду 1955-1961. године ствара своје обимно дело „Хроника
Светозарева” које ни до данас није штампано. Био је омиљен и цењен код људи. Умро је у ћупријској болници 11. јануара 1969. године, а сахрањен је на гробљу у Јагодини где и данас почива.
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SUMMARY
FROM THE CULTURAL HISTORY OF JAGODINA:
DUSHAN VUKICHEVICH (1897-1969)

Dushan Vukichevich was born in Jagodina in the end of the XIX century, where he spent the
most of his life. He finished the elementary school and the sixth class of the high school in Jagodina. After the World war 1st he finished high school and the Departement for history at the Philosophy faculty in
Belgrade. He married Olga Matejić in 1922. He lectured at high schools in Ćuprija, Jagodina and Surdulica and obtained professorship in 1933. After he returned from the war imprisonment in 1943 he began teaching at the high school in Jagodina. In 1951 he moved to the Teachers school. By the end of september
1954. he was nominated as the manager of the State Archive and of the Museum being established at the
time (today the Country Museum). He retired on August 31st 1961. He published many articles for the local weekly „Novi put”, and in the period 1955-1961. he created an extensive work titled „Chronicle of
Svetozarevo” which was never published as a whole. He was very popular and loved by the people. He
died in the hospital in Ćuprija on January 11th 1969. and was buried in the Jagodina cemetery.
Key words: Dushan Vukichevich, Jagodina, history, education, Country Museum, Chronicle.
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