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Апстракт: Кућа у којој се родио Стеван Стојановић Мокрањац отворена је за посетиоце
1964. године. Није сачуван ни један предмет из Мокрањчевог дечачког доба, већ сви сачувани
предмети припадају његовом зрелом добу. Мокрањчева писана заоставштина прилично је
богата. Значајнији део чува се у САНУ, a део у Музеју Крајине. Експонати су доспели у Музеј
Крајине на различите начине. Ради излагања у сталној поставци, Музеј града Београда уступио
је Музеју Крајине оригинални намештај и личне предмете уметника. Године 1992. од
Станиславе Белић, рођене Предић, преузети су предмети које је Мокрањчева снаја, Мирослава
Мокрањац, са безграничном љубављу и разумевањем завештала Музеју на чување – за поколења.
У раду је описан пут од родног дома до музеја, са посебним освртом на концепцију, историјат
и функцију композиторове куће у Неготину.
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Неготин је мали град по броју становника, али је богат и велики због своје духовне,
образовне и културне прошлости. Међу првима у Србији Неготин је имао установе образовања
и културе, а био је и духовни центар овог дела Србије. На таквом тлу рођен је и прве музичке
кораке направио, по многима, највећи српски композитор, Стеван Стојановић Мокрањац.
Музички живот у Србији, све до појаве Стевана Мокрањца, одвијао се на маргинама
уметничког стваралаштва. Стеван Стојановић Мокрањац био је српски композитор, хорски
диригент, врсни познавалац фолклора, музички педагог заслужан за увођење српског
националног духа у уметничку музику. Мокрањчев значај у нашој култури огледа се како на
стваралачком, тако и на извођачком пољу. Током живота се бавио обрадом народне, световне и
црквене музике, као и компоновањем. Ево како су Мокрањца описивали савременици: „Био је
он весељак, боем, лептир - природа која је у младости радо слетала са цвета на цвет, која је
знала да се занесе балканским кара – севдахом; био је то уметник који се на штету свог личног
стваралаштва сав посвећивао околини, друштву у коме је живео, био је личност о којој нико,
изузев професионалних завидљиваца, није изговорио ружну реч када су у питању његове
карактерне црте“.1
Свакако вредан пажње је податак да је Мокрањцу на путу музичког усавршавања
помогао један уметник, сликар Стева Тодоровић, који је рекао да од Мокрањчевог доласка
почиње најславније доба Београдског певачког друштва. У културном животу Србије
сликарство је уз књижевност била најплоднија форма уметничког изражавања, док се музика
налазила на самом зачетку свога развоја.2 Мокрањац је тадашњем друштву пружио музику која
је једино могла бити прихваћена у културним и неповољним социјално – политичким
С. Ђурић-Клајн, „Стеван Мокрањац у сећањима и исповестима своје супруге“, у: Зборник радова о Стевану Мокрањцу, ур. М.
Вукдраговић, Београд, 1971, 165.
2 Н. Кусовац, Српско сликарство у доба Стевана Мокрањца, Неготин, 1976, 3-4.
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приликама. Прилагодио се потребама средине, захваљујући прихватљивим формалним
решењима и не покушавајући да у нашу средину пренесе оно са чиме се сусрео у местима
најинтезивнијег музичког збивања, њен укус је подигао на виши ниво музичке уметности.3
Судбину Мокрањчеве куће у 20. веку одредио је њен историјски значај. У склопу процеса
меморисања и прослављања Стевана Стојановића Мокрањца, између два светска рата дошло је
до интересовања за место његовог рођења. У мају 1934. године, на основу приватних
сведочанстава, појављују се први подаци о кући у којој се родио Мокрањац и у којој је провео
прве дане свог живота. Била је то потпуно оронула кућа у самом центру града, која је припадала
породици Цајић.4 Године 1950, на позив управе Музеја, из Београда је дошао архитекта Иван
Здравковић, прегледао је кућу у којој се родио Стеван Мокрањац, констатовао како је руинирана
и препоручио је да се кућа рестаурира и сачува од даљег пропадања. У јуну 1963. године Завод
за заштиту споменика културе, на захтев музеја, упутио је архитекту, Ивана Костића, у Неготин
ради снимања родне куће Стевана Мокрањца и узимања података за израду елабората за
рестаурацију куће. Како је кућа била потпуно руинирана, послови су подразумевали комплетну
рестаурацију, конзервацију и адаптацију како би се ставила у функцију. То је учињено да би се
истакао и етнографски значај оригиналне куће, као споменика стамбене грађанске културе из
прве половине 19. века, каквих нема у централној градској зони.

Са рестаурацијом се започело 1. априла 1964. године, да би већ 29. септембра исте
године, на дан обележавања педесетогодишњице од смрти Мокрањца, кућа била званично
отворена за посетиоце. Том приликом је откривена спомен плоча на којој пише: „Овде се родио
и прве дане детињства провео Стеван Мокрањац“. Међу гостима је био присутан и Момчило,
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Н. Плавшић, „Као птица Феникс“, Мокрањац бр.2 (Неготин), 2000, 26.

Мокрањчев син, као и синовац Василије Мокрањац. У току дана кућу је обишло четири стотине
посетилаца. Савет музеја је у новембру исте године донео одлуку да се кућа откупи од
сопственика Цајић Михаила, професора из Бора за 300.000 тадашњих динара, док је други део
куће откупљен у јуну 1968. године а радови на рестаурацији и конзервацији су трајали од маја
до септембра 1969. године.5

Кућа се одликује скромнијим карактеристикама традиционалне балканске варошке
стамбене куће. У приземном делу првобитно је био смештен подрум озидан каменом, док је
спратни део, намењен становању, саграђен у бондручном конструктивном систему, а
сачињавале су га две собе и кухиња.6 Кров куће је двосливан и покривен црепом.7 Већи радови
на уређењу комплекса око Мокрањчеве куће у Неготину изведени су у периоду од 1980. до
1981. године по пројекту Милорада Војиновића, архитекте Завода за заштиту споменика
културе из Ниша.8
Музејска поставка се налази на спрату. Распоређена је у четири просторије које су
међусобно повезане. Распоред је прилагођен посетиоцима. Кућа има два улаза са тремовима и
оџаклију. Са великог трема улази се у највећу просторију у кући. На зидовима се налазе панои
на којима је представљена краћа биографија истакнутог композитора, рад Зорана Јосића 9 .
Експонати илуструју живот, рад и друштво у коме је живео и стварао своја дела Стеван
Мокрањац.10 Кроз изложена документа, преписку, фотографије и личне предмете које је његова
Надзорни орган на извођењу радова био је Завод за заштиту споменика културе Србије. Послови су се обављали под надзором
архитекте Ивана Костића, који је и дао елаборат . Летопис Народног музеја Крајине, 46, 109, 114, 116, 159, 163-164.
6 Б. Дељанин и др, „Мокрањчева кућа у Неготину, под бројем 114”, Заштита споменика културе нишког, јужноморавског и тимочког
региона, публикација поводом обележавања петнаестогодишњице рада Завода за заштиту споменика културе Ниш, Ниш.
7 Реконструкција крова је урађена 1997. године када је ћерамида замењена црепом.
8 Н. Плавшић, Неготин са старих фотографија, Неготин, 1987, текст испод фотографије број 29.
9 Зоран Јосић је био академски сликар, професор у Неготинској гимназији и директор Музеја Крајине од 1978. до 1983. године.
10 У Другом светском рату изгорела је драгоцена збирка Мокрањчевих докумената и диплома, која се чувала у уметничком
одељењу бившег Министарства просвете. Исто тако пропао је и један део архиве Првог београдског певачког друштва, која је
представљала богат извор за проучавање великог композиторског дела Стевана Мокрањца као и његовог рада у том друштву. Р.
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породица са безграничном љубављу и разумевањем предала Музеју на чување - за поколења,
може се пратити живот и стваралаштво Мокрањца од првих дана до краја живота.
На првом паноу посетиоци могу да виде фотографију Мокрањчеве мајке, фотокопију
његове крштенице из старе неготинске цркве, а онда у хронолошком низу следе фотографије и
документа која говоре о периоду који је Мокрањац провео у Неготину, Београду и Скопљу.
Мокрањац је рођен 9. јануара 1856. године, од оца Стевана, пореклом из села Мокрања надомак
Неготина, по коме је породица Стојановић добила надимак Мокрањац, и мајке Марије из села
Сикола. Отац трговац, који је поред радње са мешовитом робом држао и хотел „Европа“, умро је
трећи дан по Мокрањчевом рођењу, тако да је мајка остала у тешким материјалним приликама
са још четворо деце које је требало однеговати и школовати. И поред тешког живота, изгледа да
је била ведра жена, јер Мокрањац наводи да је већ у раном детињству умео да пева народне
песме које је научио слушајући певање своје мајке, сестре Вејке-Јелисавете и брата Лазе.11 Међу
децом се истицао у певању, а његов тадашњи учитељ Ђока Живковић, који је први запазио
његов музички таленат, слао га је често у Стару цркву да „поје“.12 У то време на поклон добија
виолину, на којој је врло брзо научио да свира по слуху сваку српску игру и песму коју је чуо.13
На следећем паноу посетиоци могу видети фотографију неготинске полугимназије у којој
се Мокрањац школовао, као и сведочанство о завршеној школи. Године 1870, по завршетку
полугимназије, одлази са мајком у Београд, где су му браћа била на школовању. Преласком у
Београд, у V разред гимназије, почиње озбиљније да се бави музиком и започиње систематски
да учи виолину и певање код тадашњих професора Карла Реша и Антонија Цимбрића. То је
период када и настају његове прве композиције: хор Луло моја сребром окована и песма за глас
Вечерња звона.14 Године 1873. постаје члан Београдског певачког друштва, где се истиче и као
члан певач и као заменик и помагач тадашњег хоровође Даворина Јенка.15
Путем бројних фотографија и разних докумената, као што су дипломе, разна признања,
плакати, позивнице и сведочанства посетиоци могу да прате животни пут Мокрањца као
студента више школе природно-математичког одсека, преко школовања у Минхену, Лајпцигу и
Риму. После завршетка гимназије, иако га је музика чврсто привлачила, он се, под утицајем
антиромантичарске струје Светозара Марковића уписао на природно-математички одсек“. 16
Како га природно-математичке науке нису превише занимале, он их након само две године
прекида, да би се прикључио српској војсци у српско-турском рату, а затим долази у Неготин,
где постаје хоровођа у Старој цркви. Након тога враћа се у Београд, где прекида студије и
окреће се музици свим срцем. Пошто се истакао музикалношћу, Београдско певачко друштво
шаље га 1879. године на конзерваторијум у Минхен, где студира хармонију и композицију. Због
несугласица са директором конзерваторијума, Мокрањац у трећој години студија губи државну
стипендију, враћа се у Београд и постаје хоровођа Певачког друштва Корнелије. Његови успеси,
као хоровође и композитора Прве руковети и Опела у г-молу, омогућују му да поново добије
стипендију и оде у Рим, где 1884/85. изучава полифони стил код Паризотија. Студије наставља
1885/87. на конзерваторијуму у Лајпцигу, где усавршава теоретске предмете и дириговање. 17 По
други пут губи државну стипендију и бива принуђен да се врати и то баш када је припремао свој
Антић-Божић, „Изложба Стевана Мокрањца у Музеју града Београда“, Годишњак Музеја града Београда, књ. 3 (Београд), 1956,
597.
11 П. Коњовић, Стеван Ст. Мокрањац, Нови Сад, 1984, 16.
12 К. Бабић, „Стеван Стојановић Мокрањац (1856-1914)“, Развитак: часопис за друштвена питања, културу и уметност,
год. XXV, јул-октобар, бр.4-5 (Зајечар), 1985, 71.
13 П. Коњовић, нав. дело, 17.
14 К. П. Манојловић, Споменица Ст. Ст. Мокрањцу, Београд, 1923, 85.
15 С. Ђурић-Клајн, Млади дани Стевана Мокрањца, Нови Сад, 1981, 8.
16 М. Вукдраговић, „Стеван Ст. Мокрањац“, Развитак: часопис за друштвена питања, културу и уметност, год. IV, мај-јун,
бр. 3 (Зајечар), 1964, 62.
17 К. Бабић, нав. дело, 71-76.

дипломски рад који је требало да буде јавно изведен у Лајпцигу.18 По повратку у Београд 1887.
године постао је хоровођа Београдског певачког друштва. Његова даља делатност се везује за
велики уметнички успон Друштва, које под његовим руковођењем стиче углед на многим
концертима ван граница наше земље.19
Мокрањчева друштвена и уметничка активност илустрована је фотографијама и писаним
документима у меморијалном музеју. Године 1889. на његову иницијативу започиње рад први
Српски гудачки квартет, у коме Мокрањац свира другу виолину. Остали чланови квартета били
су: прва виолина Фердинанд Мелхер, виола Стеван Шрам и виолончело Јосиф Свобода.20 Међу
фотографијама посетиоци могу да виде и споменик на месту погибије Хајдук Вељка
Петровића.21
У Неготину је 1892. године одржана свечаност поводом откривања споменика.
Мокрањац је, тим поводом, гостовао са својим Београдским певачким друштвом и премијерно
су извели Шесту руковет, посвећену Хајдук Вељку, која је компонована за ту прилику. Био је
то прави Мокрањчев тријумф пред неготинском публиком, која га је душом и срцем топло
поздравила. Један новинар је овако описао тај тренутак: „Утисак је био огроман. Кад је ова
дивна мелодија бурно и заносно одјекнула кроз тиху летњу ноћ, слушаоци чисто премрше од
силна узбуђења и тек кад завеса паде, они се опет тргоше и буран пљесак испуни ваздух!
Господин хоровођа се одупирао, али захтев да се песма понови био је неодољив, те је маестро
најпосле морао попустити... И тада, када се завеса поново диже, кад Мокрањац стаде пред
певаче да би отпочео дириговање, настаде једно пријатно изненађење. Пред хоровођу ступи
Ђока Станојевић, председник Београдског певачког друштва и у неколико лепих и кратких речи
изнесе побуде управе Друштва Св. Сава, да овом приликом одликује Мокрањца за све његове
заслуге.“ Тада је Мокрањац одликован Светосавском сребрном медаљом.22
Породични и друштвени живот Мокрањчев, такође је поткрепљен писмима и
фотографијама на којима посетиоци могу да виде Мокрањца у друштву супруге Марије и њених
родитеља, сина Момчила, кога су из милоште звали Ага, затим Алексе Шантића, Жарка Савића,
Драгомира Брзака...
Марија Мица Предић, братаница Уроша Предића, познатог сликара, рођена је 1876. у
Банатском Карловцу (Карлсдорфу). Са оцем и маћехом преселила се у Београд, где је широко
образовање добила у тада познатом „Церманкином заводу“. Мицин музички таленат и диван
сопрански глас били су запажени и тако је постала идеалан кандидат за чланицу Београдског
певачког друштва, којим је руководио Стеван Мокрањац.
„Стева, пошто су му представљени чланови од којих је половину и више познавао, узео је
појединачно да опроба гласове. Кад је дошао на мене ред, срце ми је лупало као да ми живот
зависи од тих отпеваних тонова. Сав труд и вољу уложила сам да што боље управљам гласом.
Погледао ме је испод цвикера испитујући и зналачки, као да је био свестан утиска који је
чинило то прво лично познанство и разговор са тим „Стевом Мокрањцем“. Питао ме да л’ сам
учила певати, ја рекох у заводу код Јосифа Маринковића. Кад смо се спремали да пођемо кући, а
он још седећи за клавиром викне ме да се вратим и тихо ми рече: „Ви треба да дођете у
Београдско певачко друштво, путоваће се у Дубровник, требаће добрих гласова, младих и
С. Ђурић-Клајн, Млади дани..., Нови Сад, 1981, 101.
М. Вукдраговић, нав. дело, 62.
20 К. Бабић, нав. дело, 77.
21 Комплекс на месту погибије Хајдук Вељка, са спомеником, обновљен је у току летњих и јесењих месеци 2013. године.
Добио је потпуно нови изглед, уређене су стазе, травњак, изграђене су чесма и ограде, а постављено је и ново осветљење и
клупе. Инвестиција вредна три милиона динара финансирана је средствима из буџета општине Неготин, а послове, по пројекту
Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, извео је Музеј Крајине у Неготину. Реконструкцијом
комплекса општина Неготин одаје почаст легендарном јунаку. И. Трајковић, „200 година од погибије Хајдук Вељка Петровића“,
Развитак: часопис за друштвена питања, културу и уметност, год LII, бр. 243-244 (Зајечар), 2013, 20.
22 К. П. Манојловић, нав. дело, 61.
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свежих“. Ја му рекох: „Мама и тата ме неће пустити, и побегох“, записала је Мица у свом
дневнику.23 Међутим, ипак је отпутовала у пратњи маћехе. Своје прво иностранство је доживела
као најлепши сан, а оно је имало и срећан наставак: Русија, Цариград, Солун, ... Идилична прича
о чланици хора и диригента завршила се браком 1898. године.
Из Мициног дневника сазнајемо: „Ушла
сам у нов живот, са највећом жељом да ти
угодим, да ти живот буде мио, да можеш са
још више воље и љубави да се посветиш
својој струци, својим Руковетима, које сам и
ја толико волела…. Све Руковети волим,
свака је као неки мој и твој дневник. Десетој
се дивим, ал’ Пета ме заноси и прича ми о
мом првом познанству с тобом, о нашој
љубави, кад сам певала оно „ја ћу теби љуба
бити“, а ти си ме нетремице гледао, и то је
било моје признање и одговор који си ти
разумео. То је била и Прва руковет коју сам
певала с тобом, и прешла све тријумфе и
успехе путујући с Певачким друштвом, онако
млада, весела, пуна живота, теби се дивила,
обожавала те и најзад заволела како се само
може волети једном – кад се споје осећаји
срца и душе.“ 24 Колико је Мокрањац био
привржен породици и колико је волео своју
Мицу, можемо да закључимо и на основу
писама која јој је слао из Карлсбада, где је у
неколико наврата боравио због лечења. На
једном од паноа је изложено Мокрањчево
писмо Мици:
Карлсбад, 4. август 1898. г.
Драга моја Мицо,
Ево ме у Карслбаду. Синоћ сам стигао а јутрос сам већ почео да пијем воду као некад
вино. Доктор ми је преписао скоро онако исту диету и пијење воде као и лане, најпре воде са
„Царске чесме“, која је слабија и мање дејствује, па онда ће све јаче и јаче. Иначе сам потпуно
здрав и задовољан а и Чика је тако исто. Само ми је ови дана незгодно било, што ми никога
нема.
Чика Те добро заступа, разговара ме а и ја њега, али би куд и камо лепше било да си и Ти
с нама. Али шта ћемо му, кад друкчије није могло да буде.
Ми смо на путу лепо провели, никакав малер није нам се десио, ја сам се владао тако као
што треба да се влада човек који иде на лечење.
О приватном животу Стевана Мокрањаца, најверније сведочанство представљају интимне забелешке композиторове супруге
Марије, које се чувају у Музеју града Београда. С. Ђурић-Клајн, „Стеван Мокрањац у сећањима и исповестима своје супруге“,
Зборник радова о Стевану Мокрањцу (Београд), 1971, 159-161; К. Бабић, нав.дело, 76.
24 К. Бабић, нав.дело, 77.
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Стан сам узео заједно са Чика Урошем у истој кући где сам лане био – Haus Moltre.
Газдарица се обрадовала и изненадила кад ме видела. Обрадовала се на форинте које ћу јој
давати, а изненадила се како добро изгледам, вели, да сам се врло добро поправио, и да ми је
Карслбад добро чинио. Казао сам јој и да сам се оженио, а она ми рече, да је не само Карлсбад,
већ и срећни догађај учинио своје за мој добри изглед. Видиш, драга моја, да Ти имаш велике
заслуге за мене и моје здравље. Ето сад би и срце и перо хтело да Ти ваздан пишем о Теби, о
себи, да Ти пишем похвалне песме, али све ти није потребно, јер Ти то све добро знаш, и моја
писмена уверавања била би сувише бледа према ономе, шта ја осећам.
Сутра ћу Ти писати још једно писмо, и Ти немој поћи из Београда док Ти писмо не
добијеш, у њему ће бити важних ствари. Ово Ти пишем на брзу руку.
А сад, буди ми здрава и добра, немој сувише да се бринеш о мени, мени је са свим добро.
Много поздрави мајку, Миту и све остале, а Ти прими много поздрава и пољубаца од
Твог Стеве.
Поред овог писма, у историјској збирци Музеја Крајине чувају се још четири
Мокрањчева писма супрузи Марији (Мици), писаних из Карлсбада 1898. године, као и
разгледнице са бројних путовања Стевана Мокрањца, које се налазе у посебном албуму са
посветом: „Мици успомена на пут у Немачку 24. II 1899. Лајпциг“ са 366 разгледница, које нису
све Мокрањчеве, нити су све из Немачке. Мокрањчева супруга сачувала је и луксузни,
специјално урађени, албум честитки и телеграма, поводом њиховог венчања 8. фебруара 1898.
године.25
Биографија Стевана Мокрањца завршава се фотографијама које приказују његов одлазак
из Београда. „Мокрањац је, онако болестан, морао да буде сведок бомбардовању Београда, да би
из њега, на послетку, морао у тарницама са својом породицом да бежи. Г. Урош Предић снимио
га је више „Славије“ у тарницама, које су га одвеле до прве железничке станице, а одатле у
Скопље...“26 У Скопљу је написао свој предсмртни опус, хорску композицију Зимњи дани, на
стихове Јована Јовановића Змаја. „Два дана пре него што је умро, терао ме да певамо Радујсја
невесто и тако смо (Ага алт, ја сопран, а Стеван тенор) отпевали. То је било његово последње
певање“.27 У ноћи између 28. и 29. септембра 1914. године умро је Стеван Ст. Мокрањац у својој
педесет деветој години. Сахрањен је уз учешће пријатеља и поштоваоца на скопљанском
гробљу. О последњим данима Мокрањчевог живот Нушић бележи: „Два пута смо се у животу
срели тамо доле иза Копаоника и Сухе Планине. Једанпут је то било доста давно, деведесетих
година када је Мокрањац објавио већ седам својих Руковети, које су плениле и освајале широм
Српства. Тада је сишао на Косово, где сам ја боравио као консул, и пробавио као мој гост
много, много дана, прибирајући грађу за Осму руковет. Организовали смо били тада заједнички
рад, те свакодневно прибирали са пазара сељаке и сељанке, доводили из града и околине старије
људе и жене, добављали из разних крајева Косова познатије певаче, те је Стева пробављао са
њима од јутра до мрака, бележећи сваки тон и сваку варијацију. Чудан је тај посао изгледао
тамошњем свету, те никако није могао разумети уметника. Прошло је много и много година
од нашег првог сусрета и једног дана – он је стигао у Скопље. Али, нити је то било доба када се
коме певало, нити је Стева био кадар те песме бележити. То је било кобне 1914. године када су
непријатељске гранате засуле српску престоницу и нагињале у бекство безброј породица.
Стева је са породицом на томе мучноме, избегличком путу, преживео врло тешке дане, те су
те невоље његов већ клонули дух још више обориле и када је, тада у пренасељеноме Скопљу,
25
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АМК, Заоставштина Мирославе Мокрањац Музеју Крајине, преузета 21. фебруара 1992, акт без бр. и дат.
К. П. Манојловић, нав. дело, 117.
К. Бабић, нав.дело, 79-80.

једва нашао себи крова, није нашао и правога мира и одмора који му је толико потребан био. А
једнога дана – то је било на Крстовдан – он са једне дуге шетње дође преуморан кући и супруга
му у очима јасно прочита, да је то била његова последња шетња. Око постеље му сабрали смо
се сви, предосећајући да ће нам то бити последње виђење са Стевом. Сутра дан се слегло цело
Скопље да ода последњу пошту посмртним остацима великог уметника. Спровод се кренуо
најпре левом страном, а затим десном обалом Вардара, а далеко тамо на северу грували су
непријатељски топови претећи смрћу српској престоници.“ 28 Његова Мица придружила му се
1949, а син Момчило Мокрањац, са којим се лоза Мокрањац угасила, доктор хемије, познат
стручњак за токсиколошку хемију и професор на Фармацеутском факлутету 29 , 1967. године.
Посмртни остаци Мокрањца су, уз помоћ Мице Мокрањац и Београдског певачког друштва,
пренети у Београд 1923. године, што је забележено на фотографији у меморијалном музеју.

У истој просторији, у једном њеном
делу, приказана је Мокрањчева радна соба,
којом су аутори поставке желели да оживе
атмосферу и амбијент у коме је живео и
радио славни композитор. Реконструисана
је оригиналним намештајем и личним
предметима уметника, које је Музеј града
Београда уступио Музеју Крајине ради
излагања у сталној поставци.30 Међу њима
се налазе Мокрањчев радни сто, пресвучен
зеленом чојом, са сребрном мастионицом
и пером. За столом је столица са наслоном.
Поред радног стола је сточић са прибором
за пушење из 1900. године. Ту се налази и
клавир, који је припадао првој Српској
музичкој школи коју је Мокрањац 1899.
године,
са
пијанистом
Цветком
Манојловићем
и
композитором
Станиславом Биничким, основао и у којој
је био наставник теоретских предмета и
директор до 1913. године. 31 Испред
клавира се налази дрвена резбарена
столица, једна од три које се налазе у
поставци, а које је израдила Марија
Мокрањац. Иза клавира, на зиду је
огледало са дрвеном гонзолом. Поставка је обогаћена поклонима које је Мокрањац добио од
Београдског певачког друштва за двадесет пет година заједничког рада - лира и светионик из
1909. године.32 Светионик, на коме су урезани називи његових композиција, симболизује да је
Мокрањац био светлост у тадашњој музичкој култури Србије. У овом делу сталне поставке
изложени су и породични портрети Стевана Мокрањца и његове жене, које је 1913. године
28
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К. П. Манојловић, нав. дело, 118-121.
Мала енциклопедија Просвета, књ. 2, М-Ш , Београд, 1970, 111.
Уговор о привременом давању уметничко-историјских дела се сваке године обнавља.
К. П. Манојловић, нав. дело, 86-87; М. Вукдраговић, нав. дело, 62-63.
Р. Антић-Божић, нав. дело, 598.

урадио Урош Предић. 33 Урош Предић је својим вишеструким делом видно допринео развоју
српске уметности на крају 19. и почетком 20. века, као један од најистакнутијих представника
академског реализма.34

У орману, у другој просторији истог дела куће, налазе се књиге из периода у коме је
композитор живео, претежно правна литература адвоката Димитрија Сечанског и књиге штампане
у првој половини 19. века на славеносрпском језику. Неки од Мокрањчевих узора из света музике
били су: Моцарт, Хајдн, Верди, Лист, Бетовен, Дворжак, Вагнер, Шуман, Брамс, Рубинштајн,
Шуберт и Григ. Њихове фотографије су изложене у овој просторији.35 У соби се налази и комода
од дрвета са три фиоке, изнад које је огледало.
Други део куће, део који је заиста припадао породици Мокрањац, урађен је у
амбијенталном стилу старе градске куће из 19. века. У том делу се налази оџаклија или
огњиште, место одакле се кућа грејала и које је служило за припремање хране, а истовремено
представља важан архитектонски елемент тог времена. Око огњишта се налазе бакарне тепсије,
а поред зида креденац за одлагање хране, две дрвене столице и чивилук.

Ови портрети у резбареним рамовима су откупљени, 21. фебруара 1992. године, од стране Станиславе Белић, рођене Предић,
а који су били на чувању код Мирославе Мокрањац. Том приликом је Музеју Крајине уступљено и дванаест предмета који су
припадали породици Мокрањац. АМК, Заоставштина Мирославе Мокрањац Музеју Крајине, преузета 21. фебруара 1992, акт
без бр. и дат.
34 П. Петровић, нав. дело, 341, 346.
35 Виши кустос Музеја Крајине Никола Плавшић је, 21. фебруара 1992. године, од Станиславе Белић, рођене Предић, преузео
предмете које је Мирослава Мокрањац завештала Музеју Крајине. АМК, Заоставштина Мирославе Мокрањац Музеју Крајине,
преузета 21. фебруара 1992. године, акт без бр. и дат.
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Поред оџаклије, у овом делу куће се налазе још две просторије у којима су изложени
оригинални предмети из живота Стевана Мокрањца, а које је музеју поклонила Мокрањчева
снаја, Мирослава Мокрањац.36 Тако у просторији која се налази у источном делу куће и која
представља трпезарију посетиоци од аутентичних предмета могу да виде икону Светог Николе
из 19. века - рад Уроша Предића, сребрно кандило, месингани самовар који је Мокрањац донео
из Русије, са гостовања Певачког друштва, једну комоду у дуборезу, која са унутрашње стране,
на вратима, има потпис Мокрањчеве супруге, Мица Мокрањац 1934. и сат. Остали експонати
који могу да се виде у овој просторији нису припадали породици, већ су их даровале богате
неготинске породице 19. века. Овде посетиоци могу да виде трпезаријски орман, сто, четири
столице, сребрни есцајг, посуђе...
Друга просторија, у западном делу куће, амбијентално је уређена тако да представља собу за
одмор са клавиром. Изложен је клавир на коме је Мокрањац двадесет пет година радио са
Београдским певачким друштвом. На клавиру је свећњак. Поред клавира се налазе две столице у
дуборезу које је радила Мица Мокрањац. На једној се налазе иницијали М.М. Са друге стране
клавира се налази сточић са инкрустацијама од седефа, донет са гостовања хора у Цариграду. 37
Један од значајних наступа Мокрањац је имао са Друштвом у Цариграду, пред Султаном, када је
по први пут изведена Султанова химна Хамидија у вишегласном хорском певању, након чега је
Султан тражио да се изведе српска химна Боже правде.

36
37

Исто.
Исто.

Султан је, том приликом, одликовао неколико чланова, а свим члановима је дао медаље
„за уметност“ које се веома цене у Турској.38 На зиду су изложене породичне фотографије, које
је музеју поклонила Мокрањчева снаја. На средини просторије је дрвени сто са столицама од
ратана. На столу се налази месингани округао послужавник са филџанима за црну кафу, такође
поклон Мокрањчеве снаје. Поред ових оригиналних предмета у овој просторији се налазе још:
дрвени орман,метални кревет прекривен пиротским ћилимом, седећа гарнитура – канабе и две
фотеље.
Аутори су, тежећи што потпунијем и снажнијем утиску поставке, омогућили
посетиоцима да, док разгледају кућу Стевана Мокрањца, уживају у звуцима Руковети и да на тај
начин буду дискретно и ненаметљиво уведени у свет композитора и његове музике.
Испред куће налази се бронзана скулптура Стевана Мокрањца, рад Небојше Митрића.
Године 1980. Одбор за Мокрањчеве дане добио је пројекат за уређење простора Мокрањчевог
комплекса. Неготин се припремао да обележи 125 година од рођења Стевана Мокрањца. 39 Завод
за заштиту споменика културе у Нишу израдио је пројекат уређења комплекса Мокрањчеве
куће, који је представљао урбанистички детаљ за град Неготин. Пројектом је био обухваћен
простор непосредне околине Мокрањчеве куће, који је са заштићеним спомеником културе
чинио јединствени споменички комплекс. Решењима у пројекту било је предвиђено
најадекватније уређење простора, које би пре свега допринело потпуној презентацији споменика
културе и омогућило боље услове за одржавање програма традиционалне манифестације
Мокрањчеви дани. Пројектом се решило и питање лоцирања новог фигуралног споменика
Стевану Мокрањцу.40 Споменик је морао бити постављен од марта до септембра, што је био
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К. П. Манојловић, нав. дело, 70-72.

М. Стефановић, „Небојша Митрић – људска страна медаље“, Развитак: часопис за друштвена питања, културу
и уметност, год. XXXI, бр. 4–5 (Зајечар), 1991, 32.
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В. Ј, „Пројекат Мокрањчеве куће, јединствени споменички комплекс“, Крајина, 27. 6. 1980, 6.
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кратак период, али је Одбор утешило уверење вајара Николе Јанковића, који их је упутио
Небојши Митрићу, јер је једино он, по његовим речима, тако брзо могао да изведе пројекат.

Споменик је био постављен и свечано откривен 20. септембра 1980. године. Мокрањчеви
дани трајали су од 20. до 25. септембра. Живан Васиљевић, члан Председништва Савезне
конференције ССРН Југославије, свечано је отворио манифестацију и открио скулптуру Стевана
Мокрањца, рад академског вајара Небојше Митрића.41 Док меморијални комплекс Мокрањчеве
родне куће није био употпуњен композиторовом скулптуром, средиште ове свечаности било је у
градском парку, где су пред његову већ постојећу бисту полагани венци и држани пригодни
говори, а све бивало пропраћено малим концертом. Када је статуа 1980. године постављена у
башти родне куће, целокупни церемонијал отварања премештен је на то, свакако,
најприкладније место.42 Годину дана касније иза споменика је засађено бадемово дрво, које већ
41
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В. Ј, „Мокрањчеви дани, у сусрет 125-тој годишњици“, Крајина, 26. 9. 1980, 7.
Д. Деспић, Мокрањчеви дани 1966–1990, Неготин, 1990, 121.

деценијама расте, представљајући симболично једну од песама која улази у састав Шесте
руковети.43

У знак сећања на Стевана Стојановића Мокрањца у Неготину се, почев од 1966. године,
традиционално одржавају хорске музичке свечаности Мокрањчеви дани,44 која не представља
само једну у низу манифестација у Србији, која је израз жеље града да има неку свечаност.
Замисао о организовању оваквог фестивала проистекла је уз потребе да се у родном граду нашег
великог композитора ода захвалност за све што је учинио за нашу музику. У основи фестивала
је замисао да се кроз музику искаже признање композитору, али и да се подстакну стваралачке
снаге савременика у областима у којима се Мокрањац истакао, или их само назначио. У
Мокрањчевој кући се тих дана одржавају разни концерти, промоције књига, песничке вечери и
Прва песма „Књигу пише Мула паша“ је тенорска деоница, повремено праћена одговором хора. Као контраст
херојском сегменту следи лагана лирска љубавна мелодија „Расло ми је багрем дрво“. За њом иду две краће песмеепизоде: „Хајдук Вељко по ордији шеће“ и „Кад Београд Срби узимаше“. Шеста руковет завршава се
упечатљивим и мелодичним хорским финалом „Болан ми лежи Кара Мустафа“. В. Перичић, „Стеван Ст.
Мокрањац“, у: Световна музика I, прир. В. Илић, Београд, 1992, ХХ.
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слично. Садржај Мокрањчевих дана током година трајања фестивала бивао је све богатији, пре
свега у области музике, али и у многим другим пратећим манифестацијама. Мокрањчев родни
град, манифестација која носи његово име, као и Музеј Крајине, који сваке године има своју
улогу у организацији фестивала, могу бити поносни на педесет година трајања фестивала.
Осим фестивала у Родној кући Стевана Мокрањца, сваке године се обележава 9. јануар,
дан рођења великог композитора. Кућа је тада отворена цео дан и одржавају се мањи пригодни
концерти, научне трибине, промоције књига, часописа Мокрањац45...
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