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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕВОЈВОДИНЕ 

СРБИЈИ1918.ГОДИНЕ
ПрисаједињењеВојводинеСрбији,чијустогодишњицуобе
лежавамо ове године, процес је од епохалног историјског
значаја,којијошувекнијеупотпуностинаучнорасветљен.
РазвојидејеприсаједињењапречанскихСрбаматициСрби
јиможемопратити јошодТемишварскогсабора1790. го
дине–тадаартикулисанукроззахтевзапосебномсрпском
територијом на простору Аустријске царевине. У форми
Српске Војводине, а потом и Војводства Србије и Тами
шког Баната, српска аутономија под круномХабсбургова
цапостојала јетокоминаконРеволуције1848/49. године.
Иакократкотрајна,СрпскаВојводинабила јеинспирација
политичкимпрвацима пречанскихСрба у наредним деце
нијама, обележеним интензивним процесоммађаризације.
Првисветскиратјеконачнопокренуопроцесприсаједиње
њаВојводинеСрбији,процесукомесуосимсрпскедипло
матије и војске, као и великих сила, активно учествовали
ивојвођанскиСрби–каострадалници,интернирци, заро
бљеници, добровољци...Победоносанпоход српске војске
након пробоја Солунског фронта и распад Аустроугарске
монархије у јесен 1918. године пружили су пречанским
Србимамогућностда јавноизразесвојадугопотискивана
националнаосећања.Бирајућихоћелиујугословенскудр
жавуући„прекоБеограда”или„прекоЗагреба”,Војвођани
су(заразликуоднпр.српскеелитеизБоснеиХерцегови
не)изабралинепосредноприпајањеСрбији,што јеипро
глашенонановосадскојВеликојнароднојскупштиниСрба,
БуњевацаиосталихСловенаизБаната,БачкеиБарање,25.
новембра1918.године.Нажалост,политичкеоколностини
судозволиледаистимпутемкренуиСрбиСремци,којису
јошпунихшестгодина(до1924.године)моралидаводете
шкуполитичкуборбузаконачнуеманципацијуодхрватске
управе.Недвосмисленоизјашњавањенародазаотцепљење
војвођанскогпростораодУгарскенијебилодовољнодасе
процесприсаједињењаоконча–текјепотписивањемТри
јанонскогмира,јуна1920.године,коначностављенатачка

СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА
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надугогодишњенапореСрбасаобестранеСавеиДунава
зауједињењемузаједничкудржаву.Сећајућисетогслав
ногвременаизнаменитогнараштајакојијеуњемуделао,у
прилицисмодачитаоцима„Културе”понудимошестрадо
вакојиразоткривајунекеодконтраверзикојесуобележиле
процесприсаједињењаВојводинеСрбији.

ЈазминаКланица,
Исус Христос на престолу,темперанадрвенојкори,

димензије20x13цм,2006.година
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за исто ри ју, Но ви Сад

            DOI 10.5937/kultura1859011B
                     УДК 94(497.1)

323.1(=163.41)(497.113)”1918”
         329(497.11)”1918”

оригиналан научни рад

РАДИКАЛСКАКОНЦЕПЦИЈА
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 
ВОЈВОДИНЕСРБИЈИ 

1918.ГОДИНЕ
Сажетак: Иа ко је вој во ђан ска Ра ди кал на стран ка, по пут свих 
оста лих срп ских ор га ни за ци ја у Ау стро у гар ској, об у ста ви ла свој 
рад са из би ја њем Пр вог свет ског ра та, они су из по ли тич ке па
сив но сти иза шли бур не је се ни 1918. го ди не. Срем ски ра ди ка ли, на 
че лу са агил ним Жар ком Ми ла ди но ви ћем, укљу чи ли су се у рад На
род ног ви је ћа у За гре бу и у том те лу шти ти ли срп ске ин те ре се. 
На про сто ру Ба на та, Бач ке и Ба ра ње пр ва ци Ра ди кал не стран ке 
на сту па ли су у по чет ку ве о ма опре зно, стра ху ју ћи од не из ве сне бу
дућ но сти. Но, на Ве ли кој на род ној скуп шти ни 25. но вем бра 1918. 
го ди не ра ди кал ска ве ћи на је пре су ди ла да бу де до не та од лу ка о 
не по сред ном при са је ди ње њу Кра ље ви ни Ср би ји, што је би ло и у 
скла ду са ин те ре си ма зва нич ног Бе о гра да. Је дан дан ра ни је, срем
ски ра ди ка ли су би ли глав на сна га на Рум ском збо ру ко ји је до нео 
од лу ку о „услов ном” при кљу че њу Сре ма Ср би ји.

Кључне речи: Вој во ди на, Пр ви свет ски рат, При са је ди ње ње,  
Ср би ја 

Време турске владавинеПанонскомнизијом обележено је
покушајималокалнихСрбадапомогнунапореХабзбуршке
монархиједазауставипродорТуракаусредњуЕвропу–је
данодњихјебиовеликиустанакуБанату1594.године,по
знатпотомештојекаопоследицуимаоспаљивањемоштију

СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА
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СветогаСаве.Међутим,тек јеВеликибечкиратдовеодо
преокретаутурскоаустријскимсукобима,азначајнаулога
Србаутомсукобупружилаимјемогућностдаизнесусво
јенационалнополитичкезахтеве.Наиме,уследаустријских
пораза, дошло је доВелике сеобеСрба 1690. године, под
вођствомпатријархаАрсенијаЧарнојевића.Десетинамахи
љадаСрбакојисусенаселилиодДунаваиСавепасведо
ТисеиМориша,царЛеополдПрвиподариојевишеприви
легија,којесусеослањаленаонекојесупречанскимСрби
маиздавалиразниугарскивладариуминулимстолећима.
Унационалнополитичкомсмислу,најважнијаодЛеополдо
вихпривилегијаодносиласенаправоСрбадабирајусвог
световногпоглавара–односновојводу.

Наредни,осамнаестивек,препунновихсеобакаоиратова
укојимасусрпскиграничаримногозадужилиХабзбуршку
царевину,донеојенизновихпотврдасрпскихправаувиду
привилегија.ИакосупривилегијеСрбимапружилезашти
туодпокушајамађарскихвеликашадаихпотчине,односно
католичкогпрозелитизмаиунијаћења,непрестанизахтеви
зазасебномтериторијом,изношенинасрпскимцрквенона
роднимсаборима,нисууслишени.Најконкретнијиодњих
био јеподнетнаТемишварскомсабору1790.године,када
је тражено формирање српског Војводства или Војводи
ненапросторуБаната,којијетекодскорабиослободанод
Турака.Ипак,аконеуполитичкотериторијалном,аоноу
црквеношколскомпогледуСрбисуод1790.годинеужива
лиизвестанобликаутономије, крозпостојањеКарловачке
митрополијеицрквенонароднихсабора.1

НаконвишеодполавекаСрбимасепоновоуказалаприли
кадаизнесусвојзахтевзатериторијалномаутономијом,у
контекстубуржоаскихреволуцијакојесуЕвропузахватиле
1848.године.Хабзбуршкамонархијајетакођебилаобухва
ћенареволуционарнимпокретом,којијенањеномвишена
ционалномпросторуимаоиетничкаобележја.Марта1848.
годинеЛајошКошутјеуПештиизнеомађарскинационал
нипрограм,којијепрвенственопретпостављаодржавнуса
мосталност.Каои сведругенације, иСрби су затражили
својаправаиравноправност,штојенаишлонаодбијањема
ђарскереволуционарневладе.Потомјеуследиларадикали
зацијасрпскихзахтева,међукојимасенашлаистаратежња
засопственомполитичкомјединицом.НаМајскојскупшти
ниуСремскимКарловцима,проглашенајеСрпскаВојводо
вина(илиВојводина),учијисусаставулазилиБанат,Бачка,

1 Његован,Д.(2004)При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.100.
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БарањаиСрем.Зањеногвојводупостављенјеграничарски
заповедникСтеванШупљикац,асвојуВојводинуСрбису
моралиданареднихгодинуданаоружјембранеодМађара.

Аустријски царФрањa Јосиф, коме је српска помоћ била
драгоцена у обрачуну са мађарским побуњеницима, у де
цембрујепотврдиоодлукеМајскескупштинеоизборуШу
пљикцазавојводуиЈосифаРајачићазапатријарха,алине
играницеВојводиненитињененадлежности.Уставкојије
цар прогласиомарта 1849. године наговестио је, али није
успоставио српску аутономију у Хабзбуршкој монархији.
Тадасусепојављивалеразличитеидеје,међукојимајеби
лаи она да сеВојводина уједини саХрватском.Коначно,
царскимпатентомдонетимновембра1849. годинестворе
но јеВојводствоСрбијаиТамишкиБанат, са седиштему
Темишвару,којејеобухваталоБачку,СремиБанат,алибез
Војнегранице.Таобластвишенијебиланиукаквојвезиса
Угарском,анањеномчелусеналазиоцар,којијетрајноно
сиотитулувојводе,докјепрактичноВојводствомуправљао
наименованиподвојвода.Ипак,Србинисубилизадовољни
наградомкојусузапоказануоданостцарудобили,јернису
билеобухваћенесветериторијекоје суонинасељавали, а
управниапаратВојводствасучинилиуглавномНемци.Ко
начно,уоквируполитикекомпромисапремамађарскомна
ционалномпокрету,бечкидворјеитаквуВојводину1860.
годинеукинуоиприпојиоУгарској.

Недугонаконукидања,Србисуотпочелиборбузаобнавља
њеВојводине.Са томнамеромвећ1861. године сазван је
Благовештенскисабор,накомејеизнетзахтевзастварање
аутономијекојабиобухваталаСрем,Банат,Бачку,Барању
иВојнуграницу,саширокимовлашћењима.Међутим,цар
тонијеприхватионегоје1867.годинепостигаонагодбуса
Мађарима, што је довело до стварања конфедералне Ау
строугарске.ПотпуноподређивањеМађариматешкојепо
годилоСрбеуУгарскојинареднихполавекаихјеизложило
политициасимилације.Борбазанационалнаправа,којусу
билеприморанедаводеидругемањинеуУгарској,идеју
Војводинејегурнулаудругиплан.

ПолитичкиживотСрбаујужнојУгарскојутовремеобеле
жилојеполитичкоорганизовањеграђанскекласе,задојене
идејамаевропскоглиберализмаирешенедасеборизасрп
ска национална права.СветозарМилетић је јануара 1869.
годинеуБечкереку,сагрупомсвојихистомишљеника,осно
ваоСрпскународнуслободоумнустранку.Онајеубрзоза
добилавеликупопуларностипотиснуладоминацијуцркве
нејерархијеуполитичкомикултурномживотуаустроугар
скихСрба.Но,већнареднедецениједошлоједоподелау
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странциизмеђустаријеимлађегенерације,аразлогјебио
став према социјалним питањима.2Младе незадовољнике
предводилајегрупатзв.Вршачкихсоцијалиста,начелуса
ЈашомТомићемиЛазомНанчићем.Доотвореногсукобаиз
међудвефракциједошлојенановосадскомзбору1881.го
дине,накомејеЈашаТомићзатражиодасеустраначкипро
грамунесеи„питањехлеба”,штонијеусвојено.Томићева
струјаје1883.уВршцупокренулалистСрп ство,анаредне
године ЈашаТомић је постао уредник угледне новосадске
За ста ве,штојењемуињеговимследбеницимамногозна
чило унаступајућемпериоду сукоба са „нотабилитетима”
и„старомомладином”којујепредводиоМихаилоПолит–
Десанчић. Јединство уМилетићевој странци формално је
постојалодо1887.године,кадасунасталепосебнестранке
либералаирадикала.

Томићевиследбеницису1887.годинеосновалиЦелокупну
српскународнуслободоумнустранку,којајеод1891.годи
неносиланазивСрпсканароднарадикалнастранка.Тимеје
одједнегрупеистомишљеникастворенаполитичкастранка
којаћепостојатисведокрајаПрвогсветскограта.Свето
време неприкосновени вођа војвођанских радикала био је
ЈашаТомић,иакојеимаосамофункцијууредникаЗа ста ве.
Упрвимгодинамасвогпостојања,Радикалнастранканије
ималачврстуорганизацију,негојемасомчлановаиприста
лицаруководилоЗа ста ви ноуредништво.Тек1893.године
донетјестраначкиСтатут,којијепрописаоформирањеме
снихисрескихорганизација,којесудосезалесведоПеште,
ТемишвараиАрада.У времеоснивања, радикалскочлан
ствосусачињавалипретежносељаци,сиромашнијиграђани
инижесвештенство,штојенаилазилонаподсмехлиберала,
којисуважилизагосподскустранку.Временом,какосузау
зималиполугевласти,радикалимасупочелидаприступају
иприпаднициимућнијихслојева, а странком јеруководи
лоинтелектуалнојезгрокојесучинилиЈашаТомић,Ђорђе
Красојевић,ЕмилГаврила,ЖаркоМиладиновић,ЂураЦве
јић,МитаКлицин...Попрограмскимодредбама,учланство
Српскенароднерадикалнестранкемоглисуступитисамо
грађанисрпскенационалности.3

Упочеткусурадикали,представљајућисекаовернислед
бенициМилетићевихидеја,каосопствениусвојилиБечке
речкипрограмиз1869.године,унеколикопроширеннапо
љусоцијалноекономскиходноса.СвојПолитичкипрограм

2 Лебл,А. (1979)Гра ђан ске пар ти је у Вој во ди ни 18871918,НовиСад:
Филозофскифакултет,стр.6869.

3 Ракић,Л. (1975)Ра ди кал на стран ка у Вој во ди ни до по чет ка ХХ ве ка,
НовиСад:Филозофскифакултет,стр.9091.
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Српскенароднерадикалнестранкедонелисутек1903.го
дине заХрватскуиСлавонију,односнонаредне године за
Угарску.Његоваосновнаначелабиласузахтевзапотпуном
равноправношћуСрбасаХрватимауХрватскојиСлавони
јиитежњазауспостављањемсрпскеаутономијеуУгарској.
Радикалисусезалагалиизатемељнопоправљањедруштве
ногположајасиромашнихслојева,алинереволуционарним
негореформскимпутем.Упогледуцркве,радикалисусма
тралидавеликиутицајкоји јецрквена јерархијаималана
животСрбауАустроугарскојдоносинегативнепоследице.
Збогтогасуконстантнобилиужестокомсукобусапатри
јарсима Германом Анђелићем и Георгијем Бранковићем.
Оптуживалисуихзаразнемахинације,аовисурадикале
називалибезбожницимаикомунистима.Радикалскојкрити
ци су биле изложене како просвета (која је била под кон
троломцркве),такоиводећенационалнеустановекултуре
(МатицасрпскаиДруштвозасрпсконароднопозориште),
којимасууправљалилиберали.

Став војвођанских радикала према националном питању
огледаосеуписањуЈашеТомића,аонјенацијудефинисао
каоскуппојединацапрожетихсвешћуодуховнојсродности
иприпадности.Упркослошемодносусаклером,Томићје
наглашаваозначајправослављакаоконститутивногелемен
та српскенационалне свести.Уувођењупојмаполитичке
нације, коју супоЗаконуонародностимаиз1868. године
сачињавали сви грађаниУгарске, радикали су препознали
опасностодмађаризације,тесупосталиносиоциборбепро
тиввладинихмераутомправцу(увођењеграђанскогбрака,
државнихматрикулаитд.).Априла1894.годинеуСремским
Карловцима јепротивполитикемађаризацијеорганизован
велики збор свих српских странака, а наКонгресу народ
ностиуБудимпештиавгуста1895.годинестворенјеСавез
народностиРумуна,СловакаиСрба.Тадасусевојвођански
радикализаложилизаформирањеаутономијананационал
номпринципуитонанивоуопштина,срезоваижупанија.
ПремаХрватима су радикали, за разлику од осталих срп
скихстранака,задржаваливеликудистанцу.ЈашаТомићјеу
својимнаписиманаглашаваодаСрбииХрватијесусродни,
алиданикаконисуједаннарод.Послеантисрпскихизгреда
уЗагребусептембра1902.године,радикалисунапротест
ном збору у Новом Саду запретили отцепљењем српских
крајеваодХрватске.

Напрвимизбориманакојимасуучествоваливојвођански
радикалинисубилиуспешни.Наизборимазаугарскисабор
1887.годинекандидовалисуЈашуТомићауШајкашкој,ко
јинијеизабран,асвојомкандидатуромјеизазваорасипање
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српскихгласоваитимеонемогућиоизборМишеДимитрије
вића,дотадајединогсрпскогпосланикаупештанскомпар
ламенту.Инаизборима1892.годинерадикалисуосталибез
мандата,анареднеизборе(1896.и1901.године)субојко
товали,каоидругестранкенационалнихмањина.Упери
одукоји јеуследиорадикалисублискосарађивалисама
ђарскомНезависномстранкомШандораВекерлеа,налазећи
заједничкиинтерес у борбипротивБеча. Једна група вој
вођанских радикала, предвођенихМиладиномВеличкови
ћем–СвињеревимиМитомКлициним,издвојиласе1910.
годинеуСрпскународнустранку.Онисупружалиподршку
Тисинојвлади,збогчегасуодстранеТомићевихследбеника
погрднобилипрозвани„подрепашима”.Тојебиодругирас
колмеђувојвођанскимрадикалима,послеоногиз1893.го
динекадајеКрунославЈовићсагрупомпристалицаосновао
Независнусрпскународнурадикалнустранку.Програмске
концепциједвестранкесубилеистоветне,алијеЈовићбио
Обреновићевац,доксуТомићевирадикалисвевреметесно
сарађивалисаПашићевомНародномрадикалномстранком.

Радикалнастранкадо1896.годинениједеловаланаподруч
јуХрватскеиСлавоније,већјеподржаваларадСрпскеса
мосталнестранке,којујесматраласестринском.Међутим,
тегодинеједошлодоразмимоилажењаирадикалисупо
челидаформирајусвојеодборенатомпростору(пресвега
уСрему), док су се самосталциокренули сарадњисавој
вођанскимлибералима.ИуХрватскојсурадикаливодили
опортунистичкуполитику,подржавајућирежимбанаРауха
изамерајућисамосталцимадасусувишепопустљивипрема
Хрватима.Кадаје1905.годинедошлодостварањаХрват
скосрпскекоалиције,њојсупоредсамосталацаприступили
ирадикали.Но,онисује1907.годиненапустили,подизго
воромдасеХрватинисуодреклихегемонистичкихамбици
ја.4Наизборимазахрватскисабор1908.годинесамосталци
сууСремудобилишест,арадикалисамодвамандата.

Главно поприште политичке борбе војвођанских радикала
био јеСрпскицрквенонароднисабор.Каопредставничко
тело црквенонародне аутономије Срба уКарловачкој ми
трополији,саборјеономекобигаконтролисаоомогућавао
управљањенадустановамааутономијеињенимдобрима.У
првовремерадикалисупредстављалимањинуусаборуи
билисуусмеренинаборбупротивклерикалаца.Насабору
1897.годинеуједињенаопозиција,којусучинилисамостал
ци,либералиирадикали,добилајевећинуитоискористила

4 Крестић,В.(1995)Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 18481918,
Београд:БИГЗ,стр.486487.
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дапокренепитањепословакојејецрквенајерархијаводила.
Ипак, даља сарадњарадикалаи либераланије биламогу
ћазбогубистваМишеДимитријевићакоје јенаТуциндан
1890. годинеизвршио ЈашаТомић.Наизборима1902. го
дине радикали су освојили убедљиву већину у сабору, за
његовогпредседникаизабранјеЖаркоМиладиновић,аза
потпредседникаЂорђе Красојевић. Радикали су задржали
властуаутономијиипослеизбора1906.године,аодсвих
одлукакојесуониусвојадвамандатадонели,најважнија
јетзв.Манастирскауредбаиз1902.године,којомсумана
стирскипоседистављениподсаборскуконтролу.Ипак,ти
посединисуподељениу закуп сиротињи, како сурадика
лиобећавалиупредизборнојкампањи,већњимаблиским
земљопоседницима.Приличнокомпромитованиовомафе
ром,радикалисулошепрошлинаизборима1910.године,а
угарскавладаједвегодинекаснијеукинуласрпскуцрквено
школскуаутономију.

НаступајућиПрви светски рат је пресекао развој догађаја
којијепретиоњиховомнационалномопстанку,алијеујед
нодонеовеликастрадањаСрбимауУгарској.Непосредно
наконатентатанаФранцаФердинандауСарајеву,28.јуна
1914.године,почелисупрогониСрбауцелојАустроугар
ској.Иакосуосудилитајчин,попутсвихосталихсрпских
организација, војвођански радикали су били на удару ре
жимазбогвезасавладајућимкруговимауСрбији,каоиса
Народномодбраном,Соколимаидругимпатриотскиморга
низацијама.ВећданнаконатентатаухапшенјеЕмилГаври
ла,подоптужбомдајебиоупознатсаприпремамаСарајев
ског атентатапутемсвојихвеза саистакнутимСрбимаиз
Босне.Непосреднонаконобјавератасвесрпскеустанове,
странкеилистовисураспуштени,патакоиСрпсканародна
радикалнастранка,иакосуњеневођедавалеизјавелојал
ностиАустроугарској.У заједничкојизјавиораспуштању
српскихстранака:радикалне,либералнеинародне,њихови
прваци,укључујућииЈашуТомића,далисуследећеобра
зложење: „У ово време, када сваки патриотски осећајући
грађанин мора тежити за уједињењем са свим грађанима
радипобеђењанепријатеља који стоји преднама,желимо
дабудемопрвикоји,напуштањемсвакогполитизирања,и
натајначинуклањајућисесвакомжалосномиштетномне
споразуму,желимодарамеузрамесанашимсуграђанима
искреноисасвомтоплиномнашегискреногсрцаслужимо
угарскојотаџбини.”Упркостојизјави,ЈашаТомићје8.ав
густаухапшенподсумњомда јеодржаваовезе саНарод
номодбраном,азатимјеинтерниран,попутмногихдругих
српскихинтелектуалаца.ИзредовавојвођанскеРадикалне
странкеинтернирцисубилијошиЂорђеКрасојевић,Мита
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Клицин,ЖаркоМиладиновић,Милан Недељковић, Коста
Хаџи,ЕмилГаврила,СветиславБаницаидр.Већинањих
сеизинтернацијевратиладопочетка1918.године,кадајеи
Радикалнастранкаизашлаизполитичкепасивности.

Првијавнииступвојвођанскихрадикаланакон1914.годи
небилајереакцијанаМајскудекларацијукојујемаја1917.
годинедонео ЈугословенскипосланичкиклубуБечу (њо
мејезатраженостварањејугословенскејединицеуоквиру
Хабсбуршке монархије). Тим поводом, Ђорђе Красојевић
је фебруара 1918. године дао свој  коментар: „Радикална
странканесматрапоменутудекларацију,каоалфаиомега
целогпитања, а то тиммање,штомногепојединостини
судовољнопрецизиране”–чимесусерадикалиоградили
одтријалистичкихидејасастављачаМајскедекларације.У
пролеће1918.годинеЈашаТомићјепокушаодапоновопо
кренеЗа ста вуалимутомађарскавладанијеодобрила.5Он
јепредсамкрајрата,устрахуодстрадањанарода,одбијао
дапослушасаветеВељкаПетровића,упућенеиземиграци
је,даподигнеустанакуВојводиникакобитимезахтевиза
отцепљењеодУгарскедобилилегитимитетпредАнтантом.

СломАустроугарскедошаојеочекиваноалиипакмуњеви
тоу јесен1918.године.Онјебиопоследицавојнихуспе
ха савезника на западном фронту, али пре свега пробоја
Солунског фронта и капитулација Бугарске и Турске које
сууследиле.НадирањесрпскеиосталихАнтантинихвој
скинасеверподстаклисуактивизамјугословенскихполи
тичара уАустроугарској.Они стварају различите локалне
и регионалненационалне организације, а као врхунац тог
процесадошлоје,5.октобра1918.године,достварањаНа
родногвијећаСловенаца,ХрватаиСрба.Оносе залагало
зауједињењеуједнунезависнујугословенскудржавусвих
Срба,ХрватаиСловенацаизХрватскеиСлавонијесаРије
ком,Далмације,БоснеиХерцеговине,Истре,Трста,Крањ
ске, Горичке,Штајерске,Корушке, Бачке, Баната, Барање,
Међумурјаитд.УпредседништвуНародногвијећа седели
супоједанСловенац,ХрватиСрбин:АнтонКорошец,Ан
теПавелић (не треба гамешати са будућимпоглавником)
иСветозарПрибићевић.Онисусејавноизјаснилипротив
Аустроугарске,азајугословенскоуједињењеизапосебну
делегацију која би их представљала на будућој мировној
конференцији.

5 Милутиновић,К.ВојводинаистварањеЈугославије,у:При са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји (1993),НовиСад:МузејВојводине,стр.
84.
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У то време дезинтегративни процеси уАустроугарској су
доживеливрхунац.Осимнационалних,исказивалесусеи
социјалнеразлике.Војницисумасовнодезертиралиу„зе
леникадар”,што јепретилодадоведедореволуције.Др
жавна власт практично није ни постојала, а цар Карло је
апеловаозапрестанаксукобанасвимфронтовима.Огласио
сеиХрватскисабор,којије29.октобрапрогласиоукидање
Хрватскоугарске нагодбе, те је прогласиоДалмацију,Хр
ватскуиСлавонијузанезависнудржаву,којајеприступила
ДржавиСловенаца,ХрватаиСрба.Међутим, тасамопро
глашенадржаванијеуспеваладазаштитинитисвојеграни
це,нитидауспоставиредимирунутарњих.Народновије
ће,којејепокушавалодауправљаовом„државом”,устано
вилојепокрајинскевладезаСловенију,ДалмацијуиБосну
иХерцеговину.Такође,обратилосесавезницимаустрахуод
италијанскихјединицакојесу,одмахпосклапањупримирја
измеђуАустроугарскеисилаАнтанте(3.новембра1918.го
дине),почеледанапредујудубокоуземљекојесунасељава
лијужниСловени.ОсновнинедостатакДржавеСловенаца,
ХрватаиСрбаогледаосеунепостојањувојнесилекојаби
биласпособнадазауставииталијансконадирање.

Какодипломатскеактивностинисууродилеплодом,Народ
новијећесеобратилоКраљевиниСрбији,небилињенавој
скаспречилаиталијанскуокупацију,односноАнтантиним
командантимаФошуиДепереу–саистимзахтевом.Уту
сврху је упућенаи једнаделегацијаизЗагребауБеоград.
Међутим,савезницинисуништачинилидазауставеитали
јанско напредовање, а нису били расположени ни да при
знајуДржавуСловенаца,ХрватаиСрба.Ипоредодређених
политичких размимоилажења, српска влада била је много
спремнијадасарађујесаНароднимвијећем.Онајеупутила
својуделегацијууЗагреб,начелусапотпуковникомДуша
номСимовићем,асамандатомдапружипомоћусузбијању
могућих револуционарних покрета, односно заустављању
италијанске војне силе. У томе су велику улогу играли и
бившисрпскиратнизаробљеници,приспелиуЗагреб,Љу
бљану,НовиСад...Истовремено,понаредбигенералаДе
переа, српске јединице предвођене војводом Живојином
МишићемсупочеткомновембрапрешлеСавуиДунавипо
челеданапредујусведоТемишвара,Арада,Суботице,Ба
је,Загреба,Љубљане...Појавасрпскихјединицаизненадила
је, али и зауставила италијанску војску, те спречила даље
ширењетенденцијадруштвенереволуције.6

6 Вељановић, З. (2017) Ју го сла ви ја – по тре ба или за блу да?,НовиСад:
МузејВојводине,стр.130135.
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Усвим овим дешавањима бурне јесени 1918. године уче
ствовалисуивојвођанскирадикали.БилоихјеиуНародном
вијећуСловенаца,ХрватаиСрба–приликомоснивањатог
телаЂорђеКрасојевићје,заједносапредводницимадругих
странака, потписао изјаву у којој се тражило самоопреде
љењејужнихСловенаињиховоприсуствонанаступајућој
мировнојконференцији.Вођствовојвођанскихрадикалаје
крајем септембра 1918. године одлучило да приступиНа
родномвијећу„наначелимајединстватроименогнародаи
самоопредељења”.Одсремскихрадикала,уНародномвије
ћу(којејебројало27чланова)билисуМиланНедељковић,
ВладаСавићиЖаркоМиладиновић.Миладиновићјеимао
ифункцијучланаСредишњегодбораНародногвијећа.Де
ловањеоветројицебилојефокусираноназаштитусрпских
интереса–нпр.Миладиновићјеинсистираонаукидањуза
бране ћирилице, док јеНедељковић доцније тврдио да су
Хрватинамеравалидапрогласесамосталнурепублику,али
да су тунамеру осујетили управо сремскирадикали.Бач
ки, барањски и банатски радикали нису били заступљени
уНародномвијећу,затоштојеЈашаТомићодбиопозивза
приступањетомтелу.

Уистовреме,уБанату,БачкојиБарањиодвијалисусебур
ниполитичкидогађаји.МеђујужнимСловенимасепојави
лаидејаосамостаљењаодУгарске.НаиницијативуТихоми
раОстојића,„НезависниСрбииХрватиизЈужнеУгарске”
су2.октобра1918.годинесаТихомиромОстојићемсаста
вилирезолуцијуукојојсеистичедаони„сматрају једино
Мировну конференцију за меродавну у погледу решења
југословенскогпитања, а у вези саБачком,БанатомиБа
рањомкаобудућимсаставнимделомслободне,заједничке
државесвијуЈугословена”.Оваполитичкагрупацијаје25.
октобрапризналаправоНародномвијећудапредстављају
жнеСловенеиз јужнеУгарске, те јеу то телоделегирала
ВасуСтајићакаоСрбинаи једногпредставникаБуњеваца
иШокаца.Свеовеактивностиодигравалесусемимовој
вођанскихрадикала,којисуодржаваликонтактесагрофом
Михаљем Карољијем. Карољи је у Будимпешти Јаши То
мићу,КостиХаџијуиЈоциЛалошевићучакнудиоместау
владииаутономијузаСрбе,амедијисутадпренелиизјаву
Хаџијада„Србинисусепаратисти”.Одоваквихконтаката
јавносусеоградилисремскирадикали, а ЈашаТомићни
једаоконкретанодговорнапонудуиКарољијекрајемок
тобраформираовладубезпредставникасрпскезаједнице.7

7 ЋирићБогетић,Љ.(1972)СтавовиидржањепрвакаСрпскенароднера
дикалнестранкеуВојводиниувремеПрвогсветскограта,Исто ри ја ХХ 
ве кабр.12,Београд:стр.180.
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Ипак,јошдугојеуполитичкомдискурсууВојводинибила
присутна теза да је ЈашаТомићбио веома уздржанипун
дилемановембарскихдана1918.године.

Заиста,тек27.октобра1918.годинепредставницибачких
радикала(узједногбанатскогпрвака)састалисусеуСубо
тици,расправљајућиоформирањупосебногпредставнич
когтелазаВојводину,будућидаНародномвијећууЗагребу
нисупризнавалиправозаступањаВојвођана,каоиопокре
тањуједноглистанасрпскомјезику.Какотадаништаније
одлучено,млађирадикалису,незадовољникунктаторском
тактиком својих предводника, преузели иницијативу. По
следњегданаоктобрајеуБечкерекуформиранпрвиСрпски
народниодбор,абечкеречкирадикалису2.новембрапри
спелиуНовиСадиинсистираликодЈашеТомићадапокре
неиницијативу за стварањецентралногСрпскогнародног
одбора зацелуВојводину–што јеонсутраданиучинио.
ОсновутогодборачинилисучлановиОдборазаприхватиз
гладнеледецеизБоснеиХерцеговине,којијепунихгодину
данауспешнорадиоуНовомСаду.Потомјеформиранаи
војнаформацијаодбора–Српсканароднастража,покренут
јеСрп ски лист,аубрзоје,узпомоћсрпскихзаробљеника,
преузетавластуНовомСаду.

НеприкосновенивођаСрпскогнародногодбора,његовпо
литички референт, био је Јаша Томић. У прогласу који је
Одборупутиојавностикаоњеговглавнизадатакистакнуто
јеправосамоопредељењазаСрбеиостале јужнеСловене
изВојводине.Процесформирањалокалнихсрпскихисрп
скобуњевачкихнародниходбораиливећазахватиојецелу
Војводину, а њима су углавном управљали радикали. Чи
тавтајподухватподржавалисусрпскивојниодреди,који
сутокомновембразапоседалиБанат,Бачку,БарањуиСрем.
СврхапостојањаСрпскихнародниходборабилаједвојака:
саједнестранеспречавањесоцијалнихнемираиевентуал
нереволуције,асадругестранепреузимањевластиодма
ђарскихорганаиприпремаизјашњавањаСловенаосвојој
будућности.Утусврху,новосадскиСрпскинародниодбор
расписао је 17. новембраизборе заВеликународну скуп
штину,чијесупосланикебиралисвипунолетниграђании
грађанке(попрвипутуисторијиовогпростора)словенских
националности.

ВојвођанскиСрбисутадабилиподељенинапристалицетзв.
загребачкеибеоградскеконцепцијеуједињења.Групаинте
лектуалацаиполитичара(ТихомирОстојић,ВасаСтајић...),
блискаНародном вијећу у Загребу, заговарала је уједиње
њеу заједницусаСрбијомпрекотог загребачкогтела.Са
другестране,војвођанскирадикали,апресвихЈашаТомић,
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залагаосе занепосредноприпајањеВојводинеСрбији,па
потом,каоделаСрбије,ијугословенскојзаједници.Тавари
јантауједињењагарантовалаједаћедоотцепљењаодУгар
скезаистаидоћи,аТомићјетолаконскиобјашњавао:„Хо
ћемодаобучемопрвосрпскукошуљујернамјеонанајбли
жа,апослетогазаогрнућемосеогртачемЈугословенства”.
Премасведочењимасавременика,Томићјезаправомаштао
остварањуВеликеСрбијеучијембисклопу,поредВојво
динесаСремом,билеиБоснаиХерцеговинаијужнаДал
мација.8Томићјебескомпромисноинсистираодасеупро
цесууједињењаизбегнепосредовањезагребачкогНародног
вијећа,очекујућиподршкународнихпредставниканапред
стојећој скупштини, а плашећи се одлука интелектуалаца
окупљенихуСрпскомнародномодбору.

Уистовреме,владаКраљевинеСрбијеутицалајенаразвој
догађајаускладусасопствениминтересима.Билајејавна
тајна да Јаша Томић ништа не ради без Пашићеве сагла
сности,комебиприсаједињењеВојводинеСрбијиувелико
ојачало преговарачку позицију према Народном вијећу у
Загребу.ПашићевминистарМомчилоНинчићје11.новем
брапримиовећугрупупанчевачкихполитичара,радикала
идемократа,кадаимједаоинструкцијеувезисапредсто
јећомВеликом народном скупштином. Да су сугестије из
Београдапонекадбиледвосмислене,показујеслучајПетра
Коњовића,делегатазагребачкогНародногвијећа.Поњему
јеНинчићпослаопорукуновосадскомСрпскомнародном
одборуданаВеликојнароднојскупштинизатражиусловно
прикључењеСрбији, каоидаизабере једнуделегацију за
Загреб,адругузаБеоград.Садругестране,ВасиСтајићу,
ЈашиТомићуиИгњатуПавласујеминистарЉубаЈовано
вић пренео жељу српске владе да се Војводина директно
припојиСрбији.ЗадиректноприсаједињењеСрбијинајза
интересованији су били радикали из Баната, који су били
директно угрожени румунским претензијама. Једна деле
гацијаизБечкерека јеуочиВеликенароднескупштинеод
ПашићатражиладасеБанатсамосталноприкључиСрбији,
алитонијереализовано.

УочиВеликенародне скупштинеуНовомСаду јеодржан
припремнисастанакнакојемједошлодоотворенограскола
између заступника „београдске” и „загребачке” концепци
јеуједињења.ОкураженпорукомприспеломодСветозара
Прибићевића:„КидајтесаЗагребом!”,ЈашаТомићсејавно
изјасниозадиректноприкључењеСрбији,позивајућисеи

8 Петровић,М.(1951)БеоградилиЗагреб?,Ле то пис Ма ти це срп скебр.
3,НовиСад:Матицасрпска,стр.202.



23

СЛОБОДАН БЈЕЛИЦА

наупутства српске владе. Заговорник супарничке концеп
ције,ПетарКоњовић,пренеојеНинчићевставдасеВојво
дина присајединиСрбији једино акоНародно вијеће буде
одусталоодуједињења.Насталинеспоразумсоломонскије
разрешиоИгњатПавлас,тврдњомдасумеђусобносупрот
стављенеинструкцијеизБеоградаупућенезаправо„даби
оставиоодрешенерукеВеликојнароднојскупштиниуНо
вомСаду,дауовомотвореномпитањузаузмесвојестано
виште”.ПослебурнедебатесвиприсутниСрби,Буњевции
Словаци,укључујућиивећинурадикала(изузевЈашеТоми
ћаиМитеКлицина)прихватилисуКоњовићевуконцепцију
иутомсмислусачињенјетекстрезолуцијеВеликенарод
не скупштине.Међутим, на сам дан одржавања скупшти
не, ЈашаТомић је променио текст резолуције који је сада
одговараоњеговојконцепцији.Томићевпоступакјеомогу
ћилачињеницадасупосланициВеликенароднескупшти
неуглавномбилињеговиистомишљеници.Већинузасвоју
концепцијурадикалисуобезбедилиипутемтзв.императив
нихмандата–напуномоћјимаизабранихпосланикабило
јенаведенодаониморајугласатизадиректноприкључење
Србији.Императивнимандатибилисукарактеристичнипре
свегазаБанат.

ВеликанароднаскупштинаСрба,БуњевацаиосталихСло
венауБачкој,БанатуиБарањисе25.новембра1918.годи
несасталауНовомСаду.Међу757посланикабилоје578
Срба,84Буњевца,62Словака,21Русин,2Хрвата,6Немаца
и1Мађар,укључујућииседамжена,предвођенихЈашином
супругомМилицомТомић.Војвођанскирадикалисуимали
већину, а и наступали су добро организовано и бучно  у
намери да обесхрабре присталице „загребачке” варијанте
уједињења.ЈашаТомићсепосланицимаобратиоследећим
речима:„Косовскимученици!Срећновамослобођење!...”,
а резолуција која је једногласно прихваћена била је одраз
радикалскихидеја:„1.МолимовладубратскеСрбије,дана
Конгресумиразаступанашеинтересе.2.Прикључујемосе
КраљевиниСрбији,којасвојимдосадашњимрадомираз
виткомујемчаваслободу,равноправност,напредакусваком
правцу,несамонама,негоисвимсловенскимпаинесло
венским народима, који с нама заједноживе. 3.Овај наш
захтевхоћедапомогнеуједноитежњесвијуЈугословена,
јерјеинашаискренажеља,даСрпскавладаудруженасНа
роднимвећемуЗагребуучинисве,дадођедостварањаје
динственедржавеСрба,ХрватаиСловенацаподвођством
краљаПетраињеговединастије”.9Националниммањинама

9 Записник Велике народне скупштине, Рукописно одељење Матице
српске,М.7417.
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посебносугарантованасваправа,штојезатраженоизају
жнословенски живаљ ван граница новостворене државе.
ДругомусвојеномрезолуцијомБанат,БачкаиБарањапро
гласилисуотцепљењеодУгарскеиоснованајепосебнаНа
роднауправазаБанат,БачкуиБарању.Светеодлукепредо
ченесуследећегданарегентуивладиСрбијеодстранечла
новаизНовогСадаупућенеделегацијеисаодобравањем
су прихваћене. Запамћене су и речи задовољства Николе
Пашића:„ЗнаосамдаћепотомциЧарнојевићевихСрбапо
трефитикакотреба”.ОодлукамаНовосадскеиПодгоричке
скупштинеобавештенису званичноипосланициНародне
скупштинеКраљевинеСрбије.

Унеколикодругачија била је судбинаСрема, који је биоу
саставуХрватскеиСлавоније.Сремскирадикалисупитање
припадностиСремапостављалиинасастанцимаНародног
вијећа,претећидаћеуслучајуоклевањасауједињењемза
тражитиприсаједињењеСремаСрбији.Предизасланицима
народних већа из стотинак сремских места, 24. новембра
назборууРумидонетајерезолуцијакојомјепроглашено
„условно”уједињењесаСрбијом,односнозатраженојеод
Народног вијећа дашто пре приступи завршетку процеса
уједињења,илићесеСремдиректноприпојитиСрбији.Тон
овом вишестраначком збору давали су сремски радикали,
пресвихЖаркоМиладиновићиМиланНедељковић,аоод
лукамасуобавештенеиВеликанароднаскупштинаизагре
бачкоНародно вијеће. Будући да је, недељу дана касније,
НародновијећеприхватилоуједињењесаСрбијом,Сремсе
нијеодвојиоодХрватскеиуновудржавујеушаокаоњен
део,штојеиостао,узразличитеполитичкеперипетије,све
до1924.године.Сведотадасремскирадикалисуусвојим
написимајадиковализбогтогаштонаРумскомзборуније
донетаодлукаобезусловномприкључењуСремаСрбији.10

Простором Баната, Бачке и Барање је, по одлуци Велике
народнескупштине,управљаоВеликинароднисавет,тело
које јебројалопедесетчланова.КаоизвршниорганВели
когнародногсаветауспостављена јеНароднауправа,која
је имала једанаест одсека са народним повереницима на
челу. За председника Великог народног савета изабран је
радикалСлавкоМилетић, а радикали су добили само два
ресорауНароднојуправи–запривреду(повереникМита
Клицин)и зафинансије (ВладаМанојловић).Радикалису
преузели и функције великих жупана Торонталске и Бач
кободрошке жупаније (Славко Жупански, односно Коста

10Бјелица,С.(2005)Ра ди ка ли у Вој во ди ни 19191941,Београд:Задужбина
Андрејевић,стр.3840.
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Бугарски).Народнауправа заБанат,БачкуиБарању,чији
јеглавнизадатакбилопреузимањеуправенавојвођанском
просторуодстаре,мађарскеадминистрације,неочекивано
јенаилазиланаопструкцијусрпскихвласти, апрвипред
седниквладеКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца,Стојан
Протић,ускоројепозваонадемисијуНароднеуправе.Њена
коначналиквидацијапроглашенаје11.марта1919.године.11

КадасуунаступајућемвременуВојводинуснашлееконом
скенедаће,многисуњиховеузрокепроналазилиуукидању
покрајинске управе, зашта је кривица приписивана руко
водству војвођанских радикала ињеговом несналажењу у
новомвремену.ПремапризнањусамогЈашеТомића,кадаје
насастанкусапредставницимасрпскевладеиизасланици
маНародногвијећаизЗагребапостављенопитањештаВој
водинатражизасебе,онјеодговорио:„Ништа!Србијанас
јеослободилаихвалајој!”Војвођанскерадикалесуњихови
супарнициоптуживалиидасуисамирадилинараспушта
њуНароднеуправе,збогтогаштоимнијеодговаралањена
страначкаструктура.Унареднимгодинама,војвођанскира
дикалисуувексапоносомистицалисвојезаслугезауспе
шанзавршетакпроцесаприсаједињењаВојводинеСрбији.
Међутим,стварностновостворенеКраљевинеСрба,Хрвата
иСловенацачестоједоводиладоразочараностимногихра
дикалскихпрвака,паисамогЈашеТомића,којијенаводно
слутио: „Ако они овако наставе, ова наша прва генераци
јаслабоћеиматикористодослобођења.Мићемосеопет
моратиборитикаоипре,разликајесамоутом,штоћемо
местоуВацићиуПожаревац“.

Из во ри:
ЗаписникВеликенароднескупштине,Рукописноодељење
Матицесрпске,М.7417.
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THERADICALPARTYCONCEPTFORVOJVODINA`S
UNIFICATIONWITHSERBIAIN1918

Abstract

WhentheWorldWarIbrokeout, theRadicalPartyceasedoperating
along with all other Serbian organizations in AustriaHungary. Its
leaders spent the subsequentwaryears in the internment.Theabove
mentioned Radicals reactivated during a rather tumultuous autumn
in1918.TheRadicals fromSrem, ledbyŽarkoMiladinović, started
theircooperationwiththeNationalCouncilfromZagreb.Theirmain
activitiesweretoprotecttheSerbiannationalinterestsandtodemand
an unconditional unification with Serbia. The Radical leaders from
Bačka,BaranjaandBanatheadedby JašaTomićwereverycautious
in their public appearancesbecause theywere not sure of the future
oftheHungarianborders.ItwasnotuntilthebeginningofNovember
thattheSerbianNationalBoardwasformed.Anumberofsuchbodies
were formed inmanyplaces all overVojvodina.The culminationof
these activities was the Great NationalAssembly held in Novi Sad
onNovember25th.DuetotheRadicalsandJašaTomićespecially,a
decisiontoannexBačka,BaranjaandBanattoSerbiawasmadeinthis
Assembly:theydecidedtojointhemdirectlytoSerbiaandnotthrough
the National Council in Zagreb, which was the other alternative.A
daybeforetheabovementionedevent,representativesoftheNational
CouncilfromSremalsoexpressedtheirsupporttoadirectunification

withSerbiaattheirmeetingheldinRuma.

Keywords: Vojvodina, World War I, unification, Serbia
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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских  
умет но сти – Ка те дра за ме наџ мент и про дук ци ју по зо ри шта, 

ра ди ја и кул ту ре, Бе о град

             DOI 10.5937/kultura1859027B
УДК 323.1(=163.41)(497.113)”1918”

                              34:929 Павлас И
                              94(497.1)

прегледни рад

ДРИГЊАТПАВЛАС– 
СКРАЈНУТИ 

ПРИСАЈЕДИНИТЕЉ 
ВОЈВОДИНЕСРБИЈИ

Сажетак: На кон сло ма Ау строугар ске мо нар хи је 31. ок то бра 
1918. го ди не, осло бо ђе на под руч ја Ба на та, Бач ке и Ба ра ње за по
се ла је вој ска Кра ље ви не Ср би је. Овим обла сти ма је de fac to упра
вљао Срп ски На род ни Од бор из Но вог Са да, на чи јем че лу је био 
Ја ша То мић. Сто га је, 25. но вем бра 1918. го ди не у Но вом Са ду, са
зва на Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло
ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, ко јом је пред се да вао др Иг њат 
Па влас. Скуп шти на је про гла си ла од лу ку о при са је ди ње њу ова 
три ре ги о на Кра ље ви ни Ср би ји, ко ја се, 1. де цем бра 1918. го ди не 
у Бе о гра ду, ује ди ни ла са не за ви сном Др жа вом Сло ве на ца, Хр ва
та и Ср ба, под вођ ством Ју го сло вен ског од бо ра у За гре бу, и ти ме 
формира ла је дин стве но Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 

Кључне речи: др Иг њат Па влас, Ве ли ка на род на скуп шти на 
Срба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, 
Пр ви свет ски рат, Срп ски На род ни Од бор, Но ви Сад

ЈОВАН БУКОВАЛА и НИНОСЛАВ СПАСИЋ
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Уме сто уво да

ДрИгњатПавлас је рођен 06. јуна 1886. године1 у месту
ГорњиМихољац,2Хрватска,одоцаИвана,3крчмара,Чеха–
Србина римокатолика, и мајке Јулиане рођ. Петровић4
(1860,ГорњиТоварник,Хрватска–06.10.1945,НовиСад),5

1 УписчињеницерођењаизвршенуМКРримокатоличкежупеСладојев
ци18781889.подТКБР124.настр.48,којајепохрањенауДржавном
архивууОсијекууЗбирциматичнихкњигаМАДАОС500.

2 УПописужртаварата19411945.којијеспровелаСавезнапописнако
мисија,акојисечувауАрхивуЈугославијеуфонду,,Савезнакомисија
запописжртаварата19411945.’’(Ф797),каоместорођењајенаведен
ДоњиМилановацуСрбији,докјеуЗбирцидокуменатаЖртвефаши
стичкогтерорауВојводини,којасечувауМузејуВојводинеуфонду
,,ЖртвефашистичкогтерорауВојводини–НовиСад’’,уписанДоњи
МихољацуХрватској.

3 ПретпостављаседајеумроуГорњемМихољцујошдокјеИгњатбио
дете, јер се зна да је само са мајком прешао уНовиСаду у којем је
завршиоВеликусрпскуправославнугимназију.(прим.аут)

4 Рођена је од оца Милана и мајке Јулке. Њена старија рођена се
стра Софија имала је са Тимотијем Рашићем, сина Стевана (16.
12. 1872, Мохач, Мађарска – 1954, Ердевик, Шид) и ћерку Да
ринку (14. 10. 1880, Осијек, Хрватска – 12. 04. 1943, Крагујевац).
Стеван јеимаосиновеТимотија (14.11.1911,ШидскиБановци,Вин
ковци,Хрватска–?),Богдана(13.12.1915,Ердевик,Шид–15.12.1990,
Земун,Београд)иДушана(1922,Ердевик,Шид–1970,Ердевик,Шид)
БогданизбракасаМиленомрођ.Тимотијевић(21.02.1920,СремскаМи
тровица – 23. 07. 1998, Београд) има синове, чувенефотографе, Бра
нислава  Брајана (21. 03. 1954, Београд –) иМилана (1958, Београд)
ДаринкајесаЈефтомНоваковићем(02.02.1878,СремскеЛазе,Стари
Јанковци,Хрватска–02.09.1959,Крагујевац)ималасинаЖарка(05.
03.1905,ШидскиБановци,Винковци,Хрватска–18.02.1980,Београд)
ићеркеОлгу(21.09.1907,ШидскиБановци,Винковци,Хрватска–17.
12.1999,Крагујевац)иЈелкууд.Марјановић(03.06.1909,ШидскиБа
новци,Винковци,Хрватска–22.07.1999,НовиСад).Жаркоизбрака
саДушанкомрођ.Гибарац(23.05.1914,Капелна,ДоњиМихољац,Хр
ватска–15.05.1990,Београд)имаћеркеБожанууд.Буковала(03.12.
1936,Јамена,Шид–)иГорданууд.Дучић(20.02.1946,Крагујевац).
БожанаизбракасаБуковалаЈованом(27.07.1934,Београд–22.07.1999,
Београд)имасинаадв.Александра(28.07.1964,Београд–),који,из
бракасаЈасминомрођ.Момировићуд.Јончић(26.04.1972,Земун,Бео
град–),имасинаЈована(02.06.1994,Београд),првогаутораовограда.

5 У појединим изворима се наводи као Јулијана (МКВ која се води за
МПШид,местоГибарац,уписчињеницезакључењабракаизмеђуПа
власИгњатаиКозиакОлге31.03.1913.године)илисанадимкомЈулка
(МКУкојасеводизаМПНовиСадподТКБР942.за1945.год)каоМи
ланова(Ивановнадимак)удовица.
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Српкиње источноправославке, а умро6 23. јануара1942.
године7уНовомСаду.8

Положивши1904.годиневеликуматуру,односнотадашњи
испитзрелости,правненаукестудирауЗагребуиБудимпе
шти,гдеје,наконзавршногиспита,званогри го роз,стекао
идокторскистепен,а1912.године,уистомграду,извање
адвоката,чијуканцеларијујеводиосведоокупације1941.
године.9БиојечланУправногодбораМатицесрпске(1913–
1919), старешина Новосадске соколске жупе (1930–1941),
чланСтарешинствајугословенскогСавезасокола,оснивач
Планинарскогдруштва,,ФрушкаГора’’(1924)10ипредсед
никВеслачкогклуба,,Данубиус’’уНовомСаду,председник
Савезакултурнихдруштава,сведопочеткаДругогсветског
ратауЈугославији,каоичланмасонскеложеМи тро по лит 
Стра ти ми ро вић(од1930).

Биојеожењен11Олгомрођ.Козјак(20.07.1893,Шид–23.
01.1942,НовиСад)12сакојомјеимаоћеркуМирјану(13.04.
1914,НовиСад–14.06.1984,Зрењанин)13ипосинкаГавру
Нецкова(13.01.1913,НовиСад–27.03.1945,Херзбрух,
Немачка).14

6 Упућујемона:Вељић,А.(2010)Исти на о Но во сад ској ра ци ји,Сремска
Каменица.

7 УписчињеницесмртиизвршенуМКУкојасеводизаМПНовиСадпод
ТКБР274.загод.1946.УрубрициНакнадниуписиизабелешкестоји
напомена:Уби јен у то ку ра ци је у Но вом Са ду одр жа не под оку па то ром 
23.01.1942. Убе ле же но на осно ву за кључ ка СР. НАР. су да у Но вом Са ду 
под В.П. 281/46.

8 Упућујемона:Вељић,А.(2007)Ра ци ја – за бо ра вље ни ге но цид,Београд.
9 Петровић,И.(2014)За слу жни ци и опа ске,Београд,стр.8.
10Ујединитељ Србије и зачетник планинарства: Планинари обележили

XVIПавласовмеморијал,25.01.2016,05.05.2018.у23:23,http://info
kult.altervista.org/ujediniteljsrbijeizacetnikplaninarstvaplaninariobele
zilipavlasovmemorijal/

11Видетифуснотубр.5.
12МКУМПНовиСадТКБР275.загод.1946.Вид.фусн.бр.7.
13ПрвојебилаубракусаКазимиромСтанишевским(04.02.1904,Загреб

–1980,САД)од09.08.1936.до01.04.1946.године,дабиод25.05.
1946.досмртибилаубракусаДушаномВасиљевићем(09.07.1908,Су
ботица–12.07.1992,Зрењанин).Деценијеимала,јерјестерилисанау
нацистичкомконцентрациономлогоруБергенБелзенукојијеизБачке
ТополедепортованакаоприпадницаНОБа.

14УПописужртаварата1941–1945. (вид.фусн.бр.2)лицекоје једало
обавештењеожртвибилајепосестраМирјанаВасиљевићрођ.Павлас.
РођенјекаосинГавреНецкова,старог58годинаиЈеленеТолвановић,
старе 36 година. По подацима Међународне службе тражења УНЕ
СКОаизБадАролсена,стигао15.11.1944. јеизБудимпештеукон
центрационилогорХерзбрук,усистемуДахауа,укоји јеинтерниран
каополитичкизатвореник,дабитуиумроодсрца22.03.1945,гдеје
спаљенукрематоријуму28.03.1945.године.Смртнислучајубележен
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Слика1.Др Иг њат Па влас; 
Преузетоса:http://www.politika.rs/sr/clanak/205543/Drustvo/Novi

Sadzaboraviovelikana
Де ло ва ње то ком Ве ли ког ра та

ПрекретницууприсаједињењуВојводинеСрбијипредста
вљадатум14.децембар1917.године,кадасетринаесточла
ниновосадскиСредишњиодборзаБачку,БанатиБарању15
укључиоуприхватгладнихсрпскихизбеглицаизБоснеи
Херцеговине,којесуспаспотражиленапросторимадана
шњеСлавоније.Добившидозволуаустроугарскихвласти,
Одборјеупутиопроглас,,синовимаикћеримасрпскогана
рода’’уовиматримакрајевимадапомогнуизгнанима,којих
јеутимрегионимабилочакдесетхиљада,дабисе,спроле
ћа1919.године,коначновратилинасвојаогњишта.16

КаоштосесвапрепискаСредишњегодбора,унастојањуда
сместесрпскебосанскохерцеговачкеизбеглице,водилаиз
адвокатскеканцелариједрИгњатаПавласауДунавскојули
цибр.10,такосусенаистомместуводилеприпремекојесу
довеледотогадаје03.новембра1918.годиненаСалајци,

уМКУкојасеводизаМПНовиСадТКБР541.загод.1946.од22.06.
1946,наосновупроглашењазаумрлог,којејеубележенонаосновупра
вомоћногзакључкасудауНовомСадуВ.П.486/46од18.06.1946,којим
јепроглашенумрлим,мат.бр.890/1946.

15ПредставницитогОдборасубилиЗоркаЛазићидрКостаХаџи,асе
кретариЈеленаЕкаОстојићидрИгњатПавлас.Осталичлановисубили
ЂорђеВелић,МеланијаСтакић,ДушанМонашевић,ЕвицаПавковић,
Даница Томић, Милица Томић (супруга првака Јаше Томића), Мита
Ђорђевић,ДушанМарковић,ЈоцаЈовановић.Поповраткуизинтерна
ције,почетком1918.године,ОдборусеприкључиоиЈашаТомић.

16Петровић,И.(2012)ДрИгњатПавлас:(18861942),Све ске за исто ри ју 
Но вог Са дабр.13,НовиСад,стр.94.
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делуНовогСада,конституисанСрпскиНародниОдбор(у
даљемтексту:СНО),начијемчелусенашаоЈашаТомић,17а
каопотпредседницидрИгњатПавласиАркадијеВарђанин.

ДрИгњатПавласјепредседаваозборомкојемјеудворишту
школеприсуствовалоокодвехиљадеграђанаикојимајеоб
народоваодаделујеСНО,којиједотадаипакбиоилегална
организација,будућидајетек31.октобра1918.годинепре
сталадапостојиАустроугарскамонархија.Истогданаје,
наконјошједногсастанкаСНОа,увеликојдвораниМатице
српскеодржанапрвајавнаседницанакојојјеусвојенпро
гласдаћесрпскинародураспалојдржавимоћидаодлучује
оосопственојсудбини18идонетаодлукаосазивањуВели
кенароднескупштинеСрба,БуњевацаиосталихСловенау
Банату,БачкојиБарањи.19

Већ05.новембра1918.увечепеточланоизасланствоСНОа,
начелусадрИгњатомПавласом,стижеуБеоградуДунав
скудивизијурадипотраживањапомоћивојскедауђеуНо
виСад,апотомпродужиуОсијек,јеруобаградавишеније
билоаустроугарскевојскеисвејеспремнозадочек.

СтогајемајорВојиславБугарскипослатусвојствуослобо
диоцаисрпскавојскајепобедоносноумарширалау„српску
Атину”09.новембра1918.године,чимејепреузелавластод
мађарскогМагистрата.

Слика2ДрИгњатПавлас(стојилево)сапородицомКозјаку
Шиду1923.године;Преузетоса:http://www.jadovno.com/arhiva/
intervjuireportaze/articles/ostrasanjeglastixstopodvodom

dremlju.html

17Већ09.11.1918.ЈашаТомић јеподнеооставкунатуфункцију, јер је
изабранзаполитичкогреферентаСНОа.

18Павлас,И.(1918)Про глас Срп ског на род ног од бо ра: рат на бу ра скр ши
ла је про клет ства чо ве чан ства, скр ши ла је оно не чо веч но схва та ње, да 
ја чи мо же вла да ти над сла би јим,НовиСад,стр.1.

19ЗанимљивоједајеизузетСрем,којијесвојускупштинунакојојједо
неоодлукуоприсаједињењуКраљевиниСрбији,одржаоданраније,од
носно24.11.1918.годинеуРуми.
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Од при мир ја до при са је ди ње ња

Дан11.новембар1918.годинеобележавасекаоДанпри
мирјауПрвомсветскомрату.Тадасепредсрпскимнародом
уданашњојВојводинипоставилопитањеувезисадваизбо
ра:далисематициприсајединитинепосреднимпутемили
прекоНародногвијећаСловенаца,ХрватаиСрба,којимје
руководиоЈугословенскиодборуЗагребуначелусадрАн
томТрумбићем?!

Међутим, у то време је група демократа, окупљених око
композитораПетраКоњовићаиВасеСтајића,у својеиме
преговаралоисаВладомКраљевинеСрбије,саједне,иса
Народнимвијећем,сдругестране,асакојимјевишебилау
спрезиирадиланатомедасеприсаједињењеусмерипрема
Загребу,анекаБеограду.

Тачка размимоилажења у погледу ставова је кулминирала
04.новемвбра1918,кадасусесаМомчиломНинчићем,ми
нистромфинансија уВладиКраљевинеСрбије, у Београ
дунашлиЈашаТомићидрИгњатПавласкаопредставници
СНОаиВасаСтајићкаоизасланикОдборакоји је засту
паополитикуоријентисањаусмерукаданашњојхрватској
престоници.ДрНинчићјетадаоставиомогућностизбора
напредстојећојВеликојнароднојскупштининакојојбисе
дефинитивноодлучиловољомвећине.Такосе,захваљујући
јасноминедвосмисленомставуЈашеТомићаидрИгњата
Павласа,почело саприпремама заодржавањепредстојеће
Великенароднескупштине.

Слика3.ДрИгњатПавлас(седиусредини),старешинаНовосад
скесоколскежупе;преузетоса:http://www.jadovno.com/arhiva/in
tervjuireportaze/articles/ostrasanjeglastixstopodvodomdremlju.

html
При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји

Дана17.новембра1918.годинејепроглашенизборниред
Великенароднескупштине,а23.новембра1918.језаврше
наизборнапроцедуразаодржавањеисте,којајезаказаназа
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понедељак25.новембар1918.годинесапочеткому11ча
соваувеликојсалихотелаГранд.Занимљивоједаје,осим
правагласасвимСрбима,БуњевцимаидругимСловенима
старијимоддвадесетгодина,бирачкоправо,иактивноипа
сивно,датоиженама.

Неслажућисесадоктриномо једном јединственомнаро
ду–југословенском,којујеврлоускоро(само)прокламовао
регент и будући краљАлександарПрвиКарађорђевић, те
бојећиседаћезаВојводинубитикобноуколикосеприсаје
диниДржавиСрба,ХрватаиСловенацаитимеевентуално
остане ван границаКраљевинеСрбије, ЈашаТомић је на
поменуодаДржаваСловенаца,ХрватаиСрба,насталана
територијисломљенеАустроугарскемонархијекојајекао
једнаодЦентралнихсиларатовалапротивсавезника,немо
жебитиуравноправномположајукаосубјектуједињењаса
КраљевиномСрбијом,којајемеђународнопризнатаземља,
учесницаВеликогратанапобедничкојстранисилаАнтанте
иимасвојувојскукојајеослободилатекрајевеиподнела
огромнежртве.

Тако сеВасаСтајић није ни појавио наВеликој народној
скупштиникојајеокупила757посланикаиз211општина,
докједрИгњатПавласизабранзапредседавајућег.Једно
гласноје,узбурноодобравање,донетаследећаодлука:

Ба нат, Бач ка и Ба ра ња у гра ни ца ма, ко је по ву че Ан тан ти
на бал кан ска вој ска, про гла шу је се да нас 12/25. но вем бра 
1918. на Ве ли кој на род ној скуп шти ни на осно ву уз ви ше ног 
на че ла на род ног са мо о дре ђе ња оце пље ним, како у др жав
но прав ном, та ко и у по ли тич ком и при вред ном по гле ду од 
Угар ске.20

Слика4.АнастасБоцарић:Великанароднаскупштина(чувасе
уМузејуВојводине);преузетоса:https://www.dnevnik.rs/politika/
devedesetsedamgodinaododlukevelikenarodneskupstineu

novomsadu

20Петровић,И.(2014)За слу жни ци и опа ске,Београд,стр.32.
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Уме сто за кључ ка

Великанароднаскупштина јесвојезаседањеокончаладо
ношењемодлукеоуспостављањуНароднеуправе21каоиз
вршногоргана,икаотаквајеопсталадо11.марта1919.го
дине,кадасусесвиодсеципреселилизаБеоград,чимеје
престаласарадом.

Објава коју је потписао Светозар Прибићевић, тадашњи
министар унутрашњих послова, најбоље одсликава више
вековнутежњусрпскогнародазауједињењеподокриљем
матице:

Го спо дин Ми ни стар Уну тра шњих по сло ва са оп шта ва под 
пов. бро јем 999, да је Ми ни стар ски са вет раз ре шио На род
ну упра ву од да ље ду жно сти и на ре дио пре нос по је ди них 
ње них од се ка у над ле жна Ми ни стар ства Кра љев ства Ср
ба, Хр ва та и Сло ве на ца. За Ба нат, Бач ку и Ба ра њу по чи ње 
овим ис то ри ски зна чај ним ак том но ви, леп ши и сло бод ни
ји жи вот. Оства ре но је оно о че му смо ве ко ви ма сни ва ли. 
Спо је ни смо је два јед ном са на шом пре ко сав ском бра ћом у 
јед ну ве ли ку, сло бод ну др жа ву. Из вр ше но је оно што је Ве
ли ка на род на скуп шти на у Но вом Са ду 25 но вем бра 1918 
го ди не у зва нич ној сво јој ре зо лу ци ји из ре кла, и што је на ма 
ста ви ла у ду жност да оства ри мо...22

ДокседанасуцентруНовогСаданалазеспоменициЈаши
ТомићуиВасиСтајићу,наФрушкојГорипостојиПавласов
чот,23 а једна улица у европској престоници културе 2021,
којасеранијезвалаЖаркаЗрењанина,носиимескрајнутог
присајединитељаВојводинеСрбијииједнеоднеколикохи
љаданевинихжртаваокупационе,нацистичке,хортијевске,
мађарскеРацијеујужнојБачкој1942.године.24

21ПовереништвоунутрашњихпословабилојеповеренодрИгњатуПавла
су.(прим.аут)

22Петровић,И.(2014)За слу жни ци и опа ске,Београд,стр.35.
23Бреберина,М.(2008)ДокторИгњатПавласзаборављенивеликансрп

скеисторије,До бро во љач ки гла сник: ор ган Удру же ња рат них до бро во
ља ца 1912–1918, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла цабр.31,НовиСад,
стр.141.

24Мијушковић,М.НовиСад заборавио великана, 22. 01. 2012. у 22:00,
06. 06. 2018 у 21:21, http://www.politika.rs/sr/clanak/205543/%D0%9
D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0
%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Слика5.Про гла ше ње пр ве за јед нич ке ју жно сло вен ске др жа ве;
Преузетоса:http://www.srpskacafe.com/2017/12/dankraljevineshs

99godinaodujedinjenja/
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Abstract

AfterthebreakdownoftheAustroHungarianMonarchyonOctober31,
1918,theliberatedareasofBanat,BačkaandBaranjawererecruitedby
thearmyoftheKingdomofSerbia.Theseareasweredefactomanaged
bytheSerbianNationalCouncilfromNoviSad,headedbyJašaTomić.
Therefore, onNovember 25, 1918, inNovi Sad, theGreatNational
AssemblyofSerbs,BunjevciandotherSlavsfromBanat,Bačkaand
Baranjaconvened,chairedbyIgnjatPavlas.TheAssemblydeclareda
decisiontojointhesethreeregionstotheKingdomofSerbia.Later,in
Belgrade,onDecember1, 1918,unificationwasproclaimedwith an
independentStateofSlovenians,CroatsandSerbs,ledbytheYugoslav
CommitteeinZagreb,thusformingauniqueKingdomofSerbs,Croats

andSlovenians.
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Од сек за исто ри ју, Но ви Сад

                   DOI 10.5937/kultura1859037K
УДК 323.113(=163.41)(498)”1918”

 94(497.1)
прегледни рад

САМООПРЕДЕЉЕЊЕ 
ТЕМИШВАРСКИХСРБАДА

СЕПРИСАЈЕДИНЕ 
КРАЉЕВСТВУСРБА, 

ХРВАТАИСЛОВЕНАЦА
Сажетак: Пред крај Пр вог свет ског ра та на те ри то ри ја ма 
Аустроугар ске мо нар хи је на ко ји ма су жи ве ли Ср би на ста ју на
род на ве ћа као чин са мо о пре де ље ња. Ме ђу тим, не мо же се ре ћи да 
су Ср би у Те ми шва ру би ли на ци о нал но све сни иа ко су пре ко срп ског 
те ми швар ског На род ног ве ћа по ка за ли же љу да се при са је ди не 
сво јој бра ћи. Услед го ди на ма ђа ри за ци је и гер ма ни за ци је ме ђу со
бом су при ча ли ту ђим је зи ком. Ути цај ни Те ми швар ци, на ци о нал
ни рад ни ци, чла но ви ве ћа, ра ди ли су на то ме да се та кво ста ње 
из ме ни. Од го во рив ши на по зив срп ског На род ног од бо ра у Но вом 
Са ду по сла ли су иза сла ни ке за Ве ли ку На род ну скуп шти ну у Но ви 
Сад. Скуп шти на одр жа на 25. но вем бра 1918. го ди не пред ста вља
ће из у зе тан исто риј ски чин ка да ће се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња при
са је ди ни ти пр вој ју го сло вен ској др жа ви. Те ми швар ће се у скло пу 
Ба на та при по ји ти но вој др жа ви као те ри то ри ја ко ју су срп ска и 
са ве знич ка вој ска за у зе ле а чи је је срп ско ста нов ни штво из ра зи ло 
же љу за тим. Ме ђу тим, Кон фе рен ци ја ми ра у Па ри зу до де ли ће 
Те ми швар Кра ље ви ни Ру му ни ји.

Кључнеречи: Те ми швар, но вем бар 1918. го ди не, Ве ли ка На род
на скуп шти на у Но вом Са ду, срп ско те ми швар ско На род но ве ће, 
само о пре де ље ње, при са је ди ње ње Кра ље ви ни СХС

ЈОВАНА КАСАШ
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Ми се од ста бла сво га оце пи ти не мо же мо,рећићеМладен
Пилић,потпредседникоформљеногсрпскогтемишварског
Народногвећа,навеликомзборуСрбаТемишварацаграђа
наивојника31.(18.)октобра1918.године.1Пилићћедаље
истаћидајепотребноустановитикојесужељеСрбаикојим
путембиихонимоглиостварити,поредтогаштоћеуТеми
шваруучествоватиурадузаједничкогБанатскогнародног
већа,којејеранијетогадананасталокадајепроглашенаи
Банатскарепублика.„Тежњесунашенароднасамосталност
српскоганародаувезиидоговорусацелимнародом,којије
подименомЈугословенаобухваћен”,обнародоваћеПилић.2
НатаквежељеМладенаПилићадасесрпскаидејаоствариу
југословенскојдржавиприсутниТемишварциреаговалису
бурнимпоклицимаодобравања а српско темишварскоНа
родновећетимејепоказалодајењеговакрајњатежњабила
припајање будућојКраљевиниСрба,Хрвата иСловенаца,
иакопризнајеоснивањеБанатскерепублике.Срп ски лист, 
органсрпскогНародногодборауНовомСадуусвомдругом
бројуписаоједасу„банатскеШвабе”образовале„својеНа
родновеће”адасеСрбиуБанату„нисуодвојилиодсвоје
осталебраће”иданећепристатинату„новудржаву”.3Крај
октобраипочетакновембра1918.годинетакопостајевреме
каданатериторијибившеАустроугарске,гдесуживелиСр
би,настајународнавећакаочинсамоопредељењаaсрпско
НародновећеуТемишвару једанодпрвих аконеипрви,
српскиорганнародневластиубившојУгарској.Међутим,
неможесерећидасуСрбиуТемишварубилинационално
свесни,иакосупоказивалижељудасеприсајединесвојој
браћи. Услед година мађаризације и германизације, међу
собомсупричалинајчешћемађарскимјезиком,нисуноси
лисрпскаобележја,ниславиликрснуславуауТемишвару
нијеизлазиониједанлистнасрпскомјезику.Србиувећу,
утицајниТемишварци,националнирадници,радилисуна
томе да се такво стање измени и да преко већа припреме
присаједињењесаКраљевиномСрбијом.

КрајПрвогсветскогратаСрбиутемишварскомБанатудоче
каћесхватањадаАустроугарскамонархијазбог„национал
ненеравноправностинијењиховаправадомовина”.4Њихов
отпор према рату показaће жељу за променом владајућег

1 Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Збор ник Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,
НаучноодељењеМатицесрпске,стр.77.

2 Исто.
3 Аноним(24.октобар1918)Срп ски лист,бр.2,НовиСад,стр.4.
4 Hrabak,B.(1979)Logoši,zelenikadarizbivanjapriprevratuuVojvodini

1918,Is tra ži va nja,br.8,NoviSad,InstitutzaistorijuNoviSad,str.113.
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режимаичежњузанационалнимуједињењемсаслободним
државамаизван„Црножуте”Монархије.5Tемишварјеуто
времебиоцентарБанатаалиТемишварнијебиосрпскава
рош.Уградуод70хиљадастановникаживелојечетирии
похиљадеСрба.ОтаквомТемишварусазнајемоизписања
великогМилошаЦрњанскогкојијеуњемуживеодо1912.
године.СећањаЦрњанскогпредстављајузначајнеизворео
животу,навикамаалииопроблемиматемишварскихСрба
препочеткаПрвогсветскограта.КакојеписаоЦрњански,
Темишварјеутимгодинамабио„модернаираскошнава
рош,саширокимавенијамаипарковима”и„светсетуше
тао,каоштосеуИталијишета”6.Називалисуга„Малим
Бечом”7.УТемишвару,упортисрпскеСаборнецркве,преко
путакатоличкекатедрале,налазиласемалашколасрпског
учитељаДушанаБерићакодкогајеЦрњанскиучиочетири
основнаразреда.Дајебиоуложенвеликитруддасрпскаде
цаодмаленабудуупознатаонароднимицрквенимправима
СрбауАустроугарскојвидимонаосновусведочењаЦрњан
ског,којизасвогучитељакажекакојеонбиоекспертзаова
питањаида јењих,ученике,сваковечеокупљаокодсебе
даимотомеприча.8УсвомделуО Ба на ту и о Ба на ћа ни
ма,МилошЦрњанскитакођепишекакојеТемишварнагло
растаоиразвијаосе,дасеналазионаводииимаовеслачке
клубовеадасусеженеутојварошиоблачилепопоследњој
моди изПариза, увезеној преко Беча.9Млади писац је до
матуреживеосамајком,каоштосуутовремеживеласва
„варошкадеца”.10Дружиосесадецомкатолика,племићаи
какокажесањиховим„намирисанимсестрама”сакојимаје
похађао часовефранцуског.11Упоредо је похађаои часове
енглескогјезикаисликарстваалитонијебиоизраз„ника
квогснобизма”негоједна„уобичајенапојава”уТемишвару
тогавремена.12Ипак,Црњанскијеживеоимеђурадници
ма.Уклубужелезничара,металацаиграојефудбал,гдему
је најбољи друг биометалацСидон па је тако уњеговом
друштву,какопише,упознаојезик,кућуипородичниживот
радникаалиилитературусоцијализма.13

5 Исто,стр.114.
6 Црњански,M.(1989)O Ба на ту и о Ба на ћа ни ма,НовиСад,Књижевна

заједницаНовогСада,стр.31.
7 Исто.
8 Исто,стр.32.
9 Исто,стр.34.
10Исто,стр.35.
11Исто.
12Исто.
13Исто,стр.36.
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ЗанашутемупоследњипасусиизсећањаМилошаЦрњан
скогсууједноинајважнији.Његовасведочењасуважнада
бисеразумеоположајСрбауТемишваруидабисеразу
мелозаштосуониприроднонагињалидасеујединеупрву
југословенскудржаву.Црњанскикаже,дајепоредтогТеми
швара,ТемишварамађарскихплемићаиТемишварапроле
тераиметалаца,постајаоиједандругиТемишвар,којемје
тадаприпадалаи„породицаЦрњанскиидушомителом”.14
ТојебиоТемишварСрба.„Варошстара,умирућа,фанатич
на,верска.Дијаспора,каоиТемишварЈевреја”,писаојеЦр
њански.15ТакавТемишварје„срастаосаТемишваремтуђи
на,каодвасијамскаблизанца,алиокренуталеђима”.16„У
томТемишварубраниласесвакасрпскакућа,каобарикада”,
истичеЦрњанскианамапредстављаподатакодсуштинске
важностиизтогвремена.17Црњанскитомприликомописује
икакосуСрбиуТемишварупрослављалихришћанскипра
зникДуховеапотомиУскрс.НаДуховесеуцрквеуноси
свежазеленатраваицвећеапослесветелитургијеслужи
се вечерње, на којем се клечи и плету се венци од цвећа.
ЦрњанскипишедасуитемишварскиСрбиторадилиада
сутевенцестављалиизнадсвојихврата„каонекизнакза
вереника“.18УочиУскрса,наВеликипетак,сећасеМилош
Црњански„насредцрквеималисмогробХриста,уцвећу,
ачувалага јестражавојникадомаћерегиментеТемишва
ра,двадесетидевете,састављенеу80%одСрба.Завреме
најсвечанијег тренутка службе у цркву би упао наредник,
садвавојника,подклобуком,уцокулама,дасменистражу.
Ударилибиопатосђоновима.Стварјебилаглупава,алисе
Темишварцимачинилаторжествена.Опоноћи,кадбили
тија обилазила, пред црквом је био постројен батаљон да
парадабудештовећа.ЈасамутомТемишваруписаопесме”,
завршаваМилошЦрњански.19

КадасетемишварскосрпскоНародновећеоформилонаве
ликомнародномсаборуСрбауТемишвару31.октобра1918.
годинебилојесвеснодасвакасрпскакућаморадасебра
ни као барикада, како је пар година раније писаоМилош
Црњански. У циљу јачања националне свести кодСрба у
Темишваруна својимседницамадонећенизодлукау том
правцу.Једнаодњихбилаједаје„свакиСрбиндужанно
ситисрпскутробојницу,каовиднообележјесвојенародне

14Црњански,М.нав.дело,стр.37.
15Исто.
16Исто.
17Исто.
18Исто.
19Исто,стр.3839.
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припадности”ида„благајниквећадâдасеодсрпскетро
бојниценачинекокарде”,аоникојисуодређенидаскупља
јуприлогедасепомогнерадвећатребалоједаихподеле.20

Великипроблемкоји јеуспораваокултурниразвојСрбау
ТемишварубиојетајштоуТемишваруниједанлистније
излазионасрпском језику.ДабистановништвоТемишва
ра било обавештено о раду Народног већа на седницама
је закљученоидасеиздају званичниизвештаји.Изистог
разлогааизбогагитационеполитике,наседницивећа,3.
новембра(21.oктобра)1918.године,решеноједасеуТе
мишвару покрене један српски лист.21 Биће тоСло га, ин
формативнополитички лист, који ће почети да излази 11.
децембра(28.новембра)1918.године.Овакавлисттребаоје
„дауђеусвакусрпскукућу”каоидаизнесе„правуистинуи
поуку”.22ЗауредникалистабићеизабранИлијаБелеслијин,
члансрпскогНародногвећа.23ЛистСло гапостаћетаковео
маважнополитичкоикултурносредствотемишварскихСр
ба.Листћебитипокренутузподршкусрпскевојскекојаје
уградушла17.новембра1918.године.ГенералЂорђевић,
којићесеналазитиуТемишвару,сматраћедалист,којиби
излазиоуовомграду,требадапишеудухукакавонпред
лаже.Кадајеписаосвојимпретпостављенимаистицаоједа
ћегаконтролисати,ауколикобудескренуосатогправца,
листћезабранити.24Такоћесепослевишеоддведеценије
натериторијиданашњеРумунијепојавитилистнасрпском
језику.25НастраницамаСло геизражаваћесесвадраматика
овогисторијскограскршћајерћесеувременуњеговогиз
лажења водити дипломатска битка даТемишварскиБанат
останеуграницамаКраљевинеСрба,ХрватаиСловенаца.

Проблем је био и тајшто и после сломаАустроугарске у
ТемишваруниСрбинисумеђусобомговорилисрпскимје
зиком. Управо ће уредништво листаСло га донети чланак
поднасловомГо во ри срп ски!,укојемћенагласитидасеова

20Записник са седнице 7. новембар (25. октобар) 1918. године; прире
дио:Храбак,Б.(1955)ЗаписниктемишварскогНародногвећа,Збор ник 
Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,Научно
одељењеМатицесрпске,стр.85.

21Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 19181941, Нови Сад,
Матицасрпска,стр.62.

22Исто.
23Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,

Збор ник Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,
НаучноодељењеМатицесрпске,стр.85.

24ВојниАрхив,П.3.
25Бугарски,С.(2014)Срп ска пе ри о ди ка на тлу да на шње Ру му ни је, Нови

Сад,ДруштвоновинараВојводине:Малоисторијскодруштво,стр.515.
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опомена односи највише на Темишвар и његову околину
„јеракосеигдемалоговорисрпски”уТемишварусегово
ри„необичномало”.26Уредништвосежалилонаонекојима
јесрпскијезикматерњи,аслужесестранимјезикомитоне
самоу„додирусатуђимнародностима,већиуопхођењуса
својимрођенима”инесамо„ујавнимдржавнимзвањима,
какосутонаучилиподкрутоммађарскомдеспотијом,већ
иуприватномипородичномживоту?!”27Пренегоштојеу
градушласрпскавојска,какопишеСло га,Србисуизгле
даликаодасусепорумунили,понемчилиипомађарили.28
„Кудгодсечовекмакне,когалигодсретне...чујесесамотуђ
разговормађарски,немачкиирумунски...Чујелимеђутим
српскуреч,чистосетргнеипомисли,дајепалабелаврана
снеба...Прекосвегапак,најжалоснијејејошто,штонипо
приватнимкућаманијебоље.Потакозванимугледнијимку
ћамапреовлађујевишенемачкиимађарскиговор.Пооста
лимрумунски.Икадјечовексвестантогатребададовикне:
Говорисрпски!ТасрпскиговортребадајесвакомеСрбину
идеал...Онму једародБога....Без тогасвога говора,ниси
брате мојСрбин.Ниси ни брат данашњих хероја, који ти
слободудонеше”,писалојеуредништвомислећинедвосми
сленонасрпскукраљевскувојску.29Незадовољнооваквим
стањем, уредништво признаје да у Темишвару ситуација
нијемногобољанипоследоласкасрпскевојске, а једино
штосепроменилојетоштоСрбиТемишварцисадамогуда
слушајувојникекакосрпскиговоре.Темишваруградусуу
товремебилапридодатањеговапредграђаФабрикаиМе
хала,пајеСло гаписалаунаставкучланкадакадабинеко
ушаоуцркву,билоградску,билофабричкубиломехалску,
небичуосрпскијезик.Уфабричкојцрквијепреовладавао
немачкиимађарскиговор,аумехалскојрумунски.„Чисто
човекпомисли,преда јеукаквимцрквама,негоуправо
славној”,писалајетемишварскаСло га.Српскаомладинау
Темишвару је такођепричаластраним језиком,што јепо
себно бринуло утицајне Темишварце.30 Српској омладини
темишварској указивало се на то реченицама: „Ми знамо
целусветскуисторију,самосвоганародане.Мипознајемо
Гетеа,ИбзенаиТолстоја,читамоШилера,гледамоРостена,
МољераиШекспира,алиосвојимпесницима,оВукуКара
џићу,оБранкуРадичевићу,оЗмајЈованупојманемамо.”31

26Аноним,(1.мај1919)Говорисрпски,Сло га, бр.116,Темишвар,стр.1.
27Исто.
28Исто.
29Исто.
30Исто.
31Аноним,(11.децембар1918)Сло га,бр.12,Темишвар,стр.1.
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Изтихразлоганаметалосемишљењедајепотребноосно
ватиједноомладинскоудружење.„Тоудружењебипозвано
било,данассветлостиприведе,дасеукрилуњеговомеску
пљамоипомоћудекламовања,песама,предавањачитањаи
т.д.коликотоликоусавршимо.Позванобибило,даиздуша
нашихисрдацанашихискоренистранидухиданасприви
каванапобедоноснудемокрацијуитимеспремазаживот...
МалонасСрбаима,итосенепознаје,незнаједнозадруго
итакосеизгубисмоуогромнојвећинидругихнародности.
Садакадасунамрукеодрешене,садаономожемоговорити
ирадити,штахоћемо,гдехоћемо,садатребадауграбимо
приликубезоклевања,безпремишљањалепоиодважно“,
поручивалајеСло га.32

КолоМладихСрба,којејетадаоснованоуТемишвару,по
стало јеважанкултурничинилацзахваљујућипоселимаи
драмскимпрограмимакојејеорганизовало.Онојенеговало
националнукултуруибудилосрпскаосећањакодграђана,
посебноомладине.Вреднепоменабилесуигимназијскебе
седе,студентскеприредбеикултурнипрограмиСрпскедо
бротворнеженскезадруге.33ПредседникКолаМладихСрба
био једрЈованСавковић,члансрпскогтемишварскогНа
родногвећа.Вестооснивањуоваквогдруштвалист Сло га 
донео јеречима: „Послеробовања,послетешкихучмало
сти,наступилоједобарада,добаживота.Инашатемишвар
скаомладина,видевшисеослобођеном,отпочињеживот...”
Одлученоједасеприређујусела,којабиималапоучноза
бавникарактер.Нањимаћесекаоговорнициређатиуглед
ниТемишварци,попутпредседникаКола,ЈованаСавкови
ћа, алии српског генералаПантеГрујића, команданта ба
натских трупа. Велику част овом темишварском друштву
указаојеепископтемишварскидрГеоргијеЛетић.Тадасу
селуприсуствовалииљудиизоколинеТемишвара,такода
јесалаКасинебилапуна.Надесетомселуомладинцимасе
придружиосасвојимпрецизними јаснимпредавањима,и
СтеванБенин,шефПресбироауТемишвару.Сло га јеписа
ладасу„добравоља,жељадаприпомогнуокоприкупља
њаСрпства и труд”људи који су учествовали у радуКо
лаМладихСрба,„достојнинајвећехвале”а„коликојепак
радомладиненашеутицаонаоколинувидисеипотоме,
штојемногоместазову,даитамоприкажеизвеснеделове
својихдосадашњихпрограма”.Сло га јетакођеписалаида
„овимпозивимаћесеКолосвакакоодазвати,аТемишвару
збиљаслужиначастштоиматаквесвојесинове,којизна
јудачувајуибранесрпскуреч.ИстиТемишварјеодувек

32Исто.
33Церовић,Љ.(1997)Ср би у Ру му ни ји,НовиСад,Матицасрпска,стр.365.
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биоцентарБаната,паонћетоиубудућебити.Бићезато
штобудућинашинараштајитражедасеуовомстаромсрп
скомместуувекчујесрпскапесма,српскареч.КолоМладих
Србаједосаданатомерадилоиубудућећерадити.Оноје
управопретечасвијудругихкултурнихпокрета,којићесе
овдеуТемишварузаБанатодигравати.Амићемогасвии
даљепомагатидавршисвојблаготворниутицај”,писалаје
Сло га.34 ИлијаБелеслијин,већпоменутичлансрпскогНа
родногвећа,напрославипрвеНовегодинеуослобођеном
Темишвару1919.годинерећиће:„ДосадсмоималиОбили
ћенабојномпољу,одсадаћемоихгледатинакултурном”35
изаистајебилотако.

Веомајебиловажноидасеотпочнепросветнирад.„Усрп
скимкрајевима,којејесрпскавојсказапоселаосећасежи
вљекретањесрпства.ТоистопокушавајуиСрбинамртвој
стражи,–којидо садакојештонису смели акојеумору
туђинстваштосеизгубили–врлореткосејављали.Садби
требалосвомснагомтоучмалоСрпствопробудити.Осно
ватимупевачкудружину,соколскадруштва,читаоницу,за
другу,земљорадничко,антиалкохолнодруштво(попримеру
тих друштава уСрбији)женске задруге, које би одмахна
сеузелеибригу замногу сиротуинезаштићенудецу.Ту
бимоглинапоучнимселимаобавеститисеосвемуштоје
Србину сад потребно да посвршава – а уједно у српским
осећајима, у братској југословенској слози учврстимо. Из
историједозналибисвунашуславнупрошлост,каоинаше
жалоснеданеиузрокеутимжалоснимданима.Некаомла
дина,просветнирадници,свештеници,учитељи,бележни
ци,трговциуједињенисадсвестворе–јеримсаднеможе
напутстатимађарскишовинизамсаугњетавањемнедајући
импросторијеилипаксамудозволу.Тосрпскевластине
ћечинити.Отпочнитедаклепросветнирад!”,упозораваоје
такођелистСло га.36

У циљу обнављања српских обичаја у новој држави, сла
вљењакрснеславемеђуСрбимауТемишвару,Сло га јета
кођедонеланеколикоречи. „СадасуСрбислободниинема
никаквихсметњидаславесвојукрснуславу...Захваљујући
српскојвојсци,којајеодржавалаобичаједасеодржинаше
име,дикаислава,обележјанашегјуначкогиплеменитогна
рода”и„подкишомоловаунепосреднојблизининепријате
ља,међуурвинамаистенама”.37„Кокрсноимеславитомеи

34Аноним,(16.април1919)Сло га,бр.104.Темишвар,стр.1.
35Аноним(2.јануар1919)Сло га,бр.27,Темишвар,стр.2.
36Аноним,(1.фебруар1919)Сло га,бр.42,Темишвар,стр.1.
37Аноним,(11.децембар1918)Сло га,бр.12,Темишвар,стр.1.
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Богпомаже”.Даљепоменутилистпишеокоренуслављења
славекодСрба.Кадасукаословенскоплемебилипагани,
свакапородицајебиралаидола,акадајенародпримиохри
шћанство,задржаојетајсвојстариобичајалиудругојфор
ми,односнопримиојекрсноиме.Крштењасусеобичноде
шавалатокомвећихпразника,апородицебитајдан,кадасу
прешлеухришћанство,узималекаоданславе.Српскаслава
се задржала и до времена послеПрвог светског рата сву
дагдејебилосрпскогнародаинијесемоглаизбрисатииз
обичаја„нитокомнајвећихнародњихпатњи,нистолетним
робовањем”.Готовосвејавнеустанове,храмовиидруштва
славе једанданугодиникаосвојекрсноиме.„Такослави
своју славуи свака јединицанашедичнеи храбре српске
војске”.Нашипуковиодпрвогаданаславесрпскуславу,а
слављенисветитељјеуслишиоњиховемолитвеипомогао
имуборбидадостојноиспунеиодржеположенузаклетву
спрамкраљаиотаџбине.Обичај слављења се одржаокод
нашебраћенаБалканумногобољенокоднасуБанату,ана
рочитоуПијемонтунашихнационалнихидеја–Краљевини
Србији.Тамопрослављајукрсноиме,почевшиодпоглавара
земљеЊ.В.Краља,сви,паинајсиромашнијичлансрпског
живља.КрснуславуСветогНиколууТемишварујепросла
виои генералЂорђеЂорђевић,команданттрупасавезног
БанатаипуковникЦоловић,командантIкоњичкебригаде
имноги други виши и нижи официри и војници. „Заиста
сувеличанствениовимоментизанас,кадавидиморођеним
очима,гдесеуглавнојварошинашегпитомогБаната,агде
се још до скора робовало, обављају лепи српски обичаји.
Нехотиценаспрођужмарциутицајемздравица,отпоздрава:
лепогасрпскоггостопримстваисвегаонога,штоприовим
свечаниммоментимаинстиктивнопроизлазеизчистесрп
скедуше,којаславибезлицемерства,изправихидубоких,
искренихосећаја.Мисеосећамосретни,пресретништови
димо,штосмосведоци,дасестарасрпскаславаодржалау
бурнојуспоменикоднашегживљаовдеуТемишварупоно
вапокренеможивоинтересовањезасвенашеобичаје,који
сусеупоследњевремепочелигубитиацрпићемопримере
однашебраће,којисунасослободили,даиунасулију,ожи
ве поново праву српску крв, оригинални карактер нашега
народауопште.Године1919.18.јануаранадансв.Атанаси
је,имаћемоприлике,дабудемосаучеснициславеIпешадиј
скогпука,којијепримиоданослобођењаВрање1878.год.
заданпуковскогкрсногимена,којесесвакегодинедостојно
прославља,надикуичастсрпскогпобедоносногоружја”,
поручивалајеСло га.

ПоредобнављањакултурногживотауТемишваруијачања
националне припадности код Срба, српско Народно веће
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имало је још један, амождаи најважнији задатак, а то је
припремање уједињења саКраљевиномСрбијом, односно
са КраљевствомСловенаца,Хрвата и Срба.На већ поме
нутојпрвој седници темишварског српскогНародног већа
31.(18)октобра1918.годинеоформљенјеједанприпремни
одборукојисуједногласноизабраниМладенПилић,дрЈо
ванСавковић,дрДушанПрекајски,ЈоцаПавловићиЂура
Терзинстимдасеодборпопотребипрошири.38Томпри
ликомповедена јеидискусијаонезаступљеностисрпског
свештенства у овом одбору, на шта је посебно негодовао
ИлијаБелеслијин.Пилићјетадаизјавиодајевишесвеште
никапитанодауђууодбор,алисуонитоодбили.Будући
даИлијаБелеслијин „изражава готовост својуданародну
ствародсвојестранепотпомогне”,збортемишварскихСрба
га једногласнобирауприпремниодборзаједносаадвока
том дрМиланомКалиновићем.39Овакав одбор требало је
да спроведе само организацију и да буде кратког века јер
битребалодагаубрзозамениједаншириодборизабранод
целоганарода,великинародниСаветСрбауУгарској,чиме
сесвакакомислинабудућуВеликународнускупштиннуу
НовомСаду. „У ту сврху треба нам потражити додира са
свимаСрбимауУгарској”,расправљалоседаљенаседни
цаматемишварскогвећа.Унареднимданима,одговоривши
напозивНародногодборауНовомСадуиТемишварћепо
слатисвојепредставникезаВеликуНароднускупштинуу
НовомСаду.ИзизборногзаписникавођеногуТемишвару
22.(9.)новембра1918.годиненазборуСрбаТемишвараца
тогадана,узконстатовањечињеница,„дауТемишваруброј
Србадобримпремашаброј4.500”40, једногласнојезапод
ручјеГрада,ФабрикеиМехалеизабранопетпосланика.У
РукописномодељењуМатицесрпскечувајусеВеродајни
цекојејесрпскоНародновећеуТемишваруиздалоИлији
Белеслијину,парохуутемишварскомпредграђуФабриции
потпредседникусрпскогНародногвећа,каоизасланикуна
Великојнароднојскупштини.Такође,иЂуриТерзину,срп
ском народном учитељу у Темишвару, секретару српског
Народногвећатемишварског,каоидрВасиБогданову,адво
кату,члануизвршногодборасрпскогНародногвећатеми
шварског.ВеродајницеХристифораСвирчевићаиСлобода
наКостићанисусачуване,алињиховаименасунаизборном
спискуудокументусаседницезбора.Овајдокументтакође

38Приредио: Храбак, Б. (1955) Записник темишварског Народног већа,
Збор ник Ма ти це срп ске – се ри ја дру штве них на у ка,бр.10,НовиСад,
НаучноодељењеМатицесрпске,стр.7778.

39Исто,стр.8.
40РукописноодељењеМатицесрпскеВеликанароднаскупштинаВојво

дине1918.ПуномоћипосланикаМ.7.417.
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сечувауРукописномодељењуМатицесрпскеуфондуПу
номоћипосланика.41СрбиТемишварципрекоовихпосла
никадиректносуучествовалиурадуВеликеНароднескуп
штинеуНовомСаду.42ВеликаНароднаскупштина,којаје
одржана25.новембра1918.године,представљаћеизузетан
историјскичинкадаће сеБанат,БачкаиБарањаприсаје
динити будућој држави Срба, Хрвата и Словенаца. Теми
шварћесеусклопуБанататакођеприпојитиновојдржави
каотериторијакојујесрпскавојсказаузелаачијејесрпско
становништвоизразиложељузатим.43

Годинуданакаснијенаконовогисторијскогдогађаја,уред
ништвоСло ге већ је било пресељено у Велики Бечкерек
уследевакуацијеТемишвара.Односно,кадасеславилаго
дишњица одржавања Велике Народне скупштине, одлуке
донетенаскупштини,услучајуТемишваранисубилеис
поштоване.ЛистСло га јеипакобележиоовугодишњицуи
писао:„ДанасславиСрпствоизБББгодишњицуоногасјај
ногадана,кадајенавеличанственојНароднојСкупштини
уНовомСадуизреченапотпунаоцепљеностодМађарске
исједињењесамајкомСрбијом.Како је толепобило!Из
очијусвијуучесникачитаосирадост,заносиблагодарност
према онима који су му слободу и уједињење донели”.44
ИлијаБелеслијин,представникградаТемишваранаВели
којНароднојскупштиниуНовомСаду,изјавићенабанкету
поводомпрославедесетогодишњицеприсаједињењаВојво
динеКраљевиниСрбијидајеонсамучествоваоустварању
Краљевине.Белеслијинсесећао:„Тујеречимаоцртанајед
наотаџбина,закојомјечезнуланашадуша.Тојебилаједна
отаџбинаукојојнемамањинанивећина,немаповлашћених
ниподвлашћених,немаграђанаправихинеправих.Једна
костибратствоуправимаиудужностима,тојебиоидеал
нашегадичногатићаСветозараМилетићаинаш.Требало
једасеоствари,штосетаконеистинитоговорило,данема
животакаоштојеживотуУгарској,аиакогаима,онније
такав.Тајидеалостаојесамоидеалалиоствареннијебио

41Рукописно одељење Матице српске Велика народна скупштина
Војводине1918.ПуномоћипосланикаМ.7.417.

42Његован, Д. (1993) При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 
Ср би ји 1918, Нови Сад, стр. 91; Pekić, P. (1939) Po vi jest oslo bo đe nja 
Vojvodine,Subotica,Grafika,str.309

43Дана1.децембра1918.годинелистСло гапренелајечеститкусрпског
НародногвећауТемишваруЊеговомВисочанствуАлександрурегенту
државеСрба,ХрватаиСловенацаузречи„дасепоузданонададаћему
дростиВисочанстваиповећанојСрбијиуспетидасеспасоноснавласт
НовеКраљевинештопрепротегнеинамезимчењезино,наБанат,Бачку
иБарању”;Аноним(1.децембар1918)Сло га,бр.4,Темишвар,стр.1.

44Аноним,(25.новембар1919)Сло га,бр.266.ВеликиБечкерек,стр.2.
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никада...Такавјеуставлебдиоинамапредочима,изражену
бечкеречкомпрограму.Итаквусмоотаџбинутражили,кад
јекодкућенисмонашли.Инашлисмојеудржавнојтво
реникраљаПетра.Тусмонашлиостваренидеалотаџбине,
којујевеликикраљизградиозадвадесетгодина.Имисмо
бацаличежњивепогледеутудивнуотаџбину, јерјеуњој
остварендухвремена,којијебиотаки,дазаслободугине
сваки.Отаџбинунемоју,негонашу,гдемеђуграђанимани
јебилопреграда,нивере,нијезика,нибојекоже,нирасе.
Икадајетучежњувидеовеликикраљ,онјетргаомачиз
корицаииспретураопрестолекраљевскеицарскемучном
борбомодосамгодина.Итојгрознимратнимнедаћамара
зоренојземљипредалисмомипредесетгодинанашудивну
Војводинунавечнавремена.45

ДрМилорадНедељковић је на банкету у част српске вој
скеназдравиоВојвођанима,којису„ослобођењемуведени
уреднајвећегаплемства, уредслободнихсрпских грађа
на”.Томприликомрекаоједасу„чуднаБожијаделајерко
бисејошмогаопренеколиконедељанадатидаћеСрбиу
ТемишварубитиовакопресретниидаћеуслободномТе
мишвару присаједињеним Краљевини Србији, седети у
друштвусрпскихвојникаиславитињиховепобеде”.Изја
виојеидасуСрбипренеколиконедељабили„бескућници
без отаџбине и робови”, а сада се, победом српске војске
урату,свеизменило.46Улазаксавезничкеисрпскевојскеу
БанатзаистајебитнопромениостатусСрбауТемишвару.
Одпрогоњених,интернираних,аупоследњојгодинирата
невољнотолерисанихонисусадапосталипуноправнигра
ђаниједненоведржаве.Међутим,Мировнаконференцијау
ПаризудонећеодлукудасеБанатподелиизмеђуРумуније,
МађарскеиКраљевинеСрба,ХрватаиСловенацаидасе
овајград,центарБанатаинекадашњиглавниградСрпске
ВојводинеиСрбикојисууњемуживели,предајуКраљеви
ниРумунијипоетничкомпринципуразграничења.47Већину
уТемишваруутовремечинилисуНемцииМађари,који
каонисрпсконирумунскостановништвонисупитанико
межеледаприпаднупутемплебисцита.Жељаматемишвар
скихСрбадасенађуу заједничкојдржависасвојомбра
ћомнијеудовољено.СрпскавојскаевакуисаћеТемишварса
околином28.јула1919.године.РазграничењеизмеђуКра
љевинеСрба,ХрватаиСловенацаиКраљевинеРумуније
послеПрвогсветскогратаћенатајначинтрајноодредити

45РукописноодељењеМатицесрпскеМ.12.512.
46Савковић,Ј.(19.децембар1918)Сло га,бр.18,Темишвар,стр.1.
47Mitrović,A.(1975)Raz gra ni če nje Ju go sla vi je sa Ma đar skom i Ru mu ni jom 

19191920,NoviSad,InstitutzaizučavanjeistorijeVojvodine,str.261.
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историјскусудбинуСрбаТемишвараца.Србикојићеостати
уТемишваруприлагођаваћесеновомположајунационалне
мањине.ВеликибројСрба,међутим,напустићеТемишвар
јернећежелетидаживиуРумунији.Коментаришућисеобу
Србакојинисухтелидаостануутуђојдржавинегодасе
ипакнађууКраљевиниСрба,ХрватаиСловенаца,Мирко
Терзић,српскинационалниделатник,писаће:„НамаСрби
маје–јошодЧарнојевића–селидбакаонекишпорт.Ито
јенајбоље.”48

Из во ри:
ВојниАрхив,Београд

РукописноодељењеМатицесрпске,НовиСад
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SELFDETERMINATIONOFTHETIMISOARASERBS
TOJOINTHEKINGDOMOFSERBS,CROATSAND

SLOVENIANS

Abstract

At the end of the FirstWorldWar, as an act of selfdetermination,
nationalcouncilsweresetupontheterritoryoftheAustroHungarian
Empire,inthepartsinhabitedbySerbs.Itcannotbesaidinallcertainty
that the Serbs from Timisoara were nationally conscious, although
theydidexpresstheirwishtojointheircompatriots.Duetothelong
standingHungarizationandGermanization,theymostlycommunicated
inHungarian,theydidnotcarrySerbianemblems,andtherewerenot
anynewspaperswritteninSerbianinTimisoara.TheSerbspresentin
theCouncil,influentialcitizensofTimisoaraandnationalactiviststook
pains tochangesuchstateofaffairs. Inresponseto thecallfromthe
People’sBoardinNoviSad,Timisoaraalsosenttheirrepresentatives
totheGreatPeoples’AssemblyinNoviSad.ThesessionoftheGreat
Peoples’Assembly held onNovember 25, 1918was to represent an
exceptional historical act bywhich the regions ofBanat,Bačka and
Baranjawere to unitewith the futureState of theSerbs,Croats and
Slovenians.Timisoara, as part of theBanat region,was also to join
the new state as the territory conquered by theSerbian army,where
theSerbianpopulationexpressedthewishforit.However,thePeace
ConferenceinPariswastogivethiscity,alongwiththeSerbswholived

init,overtotheKingdomofRomania.

Key words: Timisoara, November 1918, the Great People’s  
Assembly in Novi Sad, the Serbian People’s Council in Timisoara, self 
determination, unification with the Kingdom of Serbs, Croats and  

Slovenians
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
ИДЕАЛИЗАМСРПСКОГ 

ПАТРИОТИЗМА–ДЕМОКРАТЕ
УВОЈВОДИНИ1918.ГОДИНЕ
Сажетак: Пред став ни ци срп ске по ли тич ке ели те у Вој во ди ни, 
на кон си лом на мет ну те изо ла ци је то ком Ве ли ког ра та, али и на
кон де мон стри ра не ло јал но сти пре ма Бе чу, у ок то бру 1918, услед 
успе шних вој них опе ра ци ја ко је су по кре ну те про бо јем Со лун ског 
фрон та, от по че ли су са ор га ни зо ва њем ра ди фор ми ра ња на род
них од бо ра. Њи хов циљ био је от це пље ње те ри то ри је Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње од по сто је ће др жа ве. Ово је био ду го оче ки ва ни 
исто риј ски тре ну так ко ји је мо гао да оства ри же љу Ср ба „пре
ча на” о ује ди ње њу са су но род ни ци ма у је дин стве ну др жа ву. По
сто ја ле су раз ли ке у по гле ду на чи на оства ре ња тог чи на. Ве ћи на, 
пред во ђе на Ра ди кал ном стран ком се за ла га ла за при са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји, док је је дан број Ср ба, пред во ђе них 
пред рат ним пред став ни ци ма де мо крат ског стра нач ког по кре та 
био за то да се Вој во ди на при кљу чи На род ном ви је ћу Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба из За гре ба и да пре ко овог те ла са Кра ље ви ном 
Ср би јом ство ри но ву ју го сло вен ску др жа ву. Нај у ти цај ни ји ме ђу 
пред став ни ци ма ове по ли тич ке стру је би ли су Ти хо мир Осто јић 
и Ва са Ста јић. 

Кључне речи: Ср би, ор га ни за ци ја, иде ја, ује ди ње ње, при са
једињење 
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Пу ко ти не иден ти те та

УгодиникадасеобележаваједанвекодзавршеткаВеликог
рата,Европа,укључујућииРусијуучесталоевоцирауспо
мененатајдогађај,измеђуосталогибројнимнаучнимску
повимаиистраживањима, једнакокаоиувремеобележа
вања100годишњицеодњеговогпочетка.Србијаимасвоје
бројнеразлогедаутимдогађајимадостојноучествује.То
уједноповлачииодговорностоначинунакојисеисториј
скопамћењепотврђује.Често суњеговинегативнипојав
ниоблицимного видљивији.Онимогудаимајуиизливе
егзалтације али и празноречје ниподаштавајуће самокри
тике. Иједноидругосупоследицарефлексиједневнопо
литичкихалииширихкултурнихставовакојисенегујуу
савременом тренутку. Неизбежни су утицаји ових појава
на конструкт српскогидентитета.Што суони снажнијии
видљивији,обрисиидентитетасрпскогнародасумедијски
заступљенији,алијепритомизосталакреативностуствара
њуњеговогквалитета.Натајначинсесуочавамосасимула
крумомвредности,гдејефабулаосрпствузаменилањегово
суштинско одредиште и реафирмисање. Малобројнима је
таизопаченоствидљивајерсмочврстоубећенидачинимо
правуствар.Суочавањесаизазовима,уовомконтекступре
владавасеприхватљивимпопулизмомчијаповршностнуди
спокојствоиуприличенупредставуоисторијскимуспесима
српскогнарода којој, нанаше задовољствобројни завиде.
Обманаовогтипакојаинструментализујеинајочигледније
дометепатриотизмаипожртвовањаиз сопственепрошло
сти, дугорочно девастира и најупорније и тиме и најтеже
процесе развоја идентитета који најчешће упозоравају на
сопствене грешке, а радињиховог превладавања.  Безгре
шностјебио,итежидаостанеизразсопственогуспеха,а
критике се тумаче као неприхватљива дискредитација од
стране оних који су спремни да се одрекну. Раскринкава
њекритикајепосталоловочуварскаобавезадекларативних
бранитељаотаџбинекојинајчешћеприбегавајузлоупотре
бамауостварењусвојихамбиција.Суочавамосесатренут
комкадаје„анатомијаједногморала”1посталахипокризија2
идејео значајнојулозиСрбаупрошлостиЕвропе.Повра
такодговорномодносуонесумњивозапаженојулозиСрба
уВеликомратујављасеусазнањукојејеисториографски
утемељеноикојесвојимхоризонтомобезвређујеипомамну

1 Ближе видети: Ђилас, М. (1954) Анатомија једног морала,Но ва ми
сао,број1, јануар,Београд:Месечничасописзакњижевност,наукуи
уметност,стр.220.

2 Ближевидети:Марковић,С.(2015)На ци о нал но без оди ју ма, по глед без 
пре тен зи ја,Сомбор:ПедагошкифакултетуСомбору.
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самодовољностиразарајућуодбојностодсопственог.Ово
јеутоликопрепотребнојерјенаслеђеотомедасунаВидов
дан1914.годинеСрбиотворили„процеснационалистичких
ратова”3јошувекпрепознатљивоистереотипноприхватљи
во.Изнуђени одговор на ове неутемељене оптужбе, често
јеизгледаопримамљив,алијеподједнакоштетиосрпском
идентитетујерје„вулканскипепеомитологијезатрпаопри
ступе истраживању истине.”4 Суочавање са сопственим
недостацима јенезаобилазнаодговорносту јачању, анеу
подривањупатриотизма.Онисубилиуочљивиунеуравно
теженој експресији идентитета и то кроз преувеличавања
достигнутог, каоиумањкувољедасесаслабостимасу
очимо.Уепохамакојесуималезначајисторијскепрекрет
ницеСрбисубилиподложни:ирационалнојагресивности,
рајетинскојмалодушности према великими агресивности
премамалимкаоиморалнојисоцијалнојмимикрији.5

Називајући ове карактеристике „виолентним типом” ди
нарскогчовека,ЈованЦвијићјежелеодаскренепажњуна
тода јенестабилност српскогидентитета условљена како
неконтролисаним заносом услед успеха тако и патосним
разочарењем услед неуспеха.6 Препознатљивост слабости
у сопственомидентитету није значило признање екстерне
стигматизацијесрпскихдржавнихпотребаиинтересакоја
јенасталауследнеразумевањаинегирањауактуелнимге
ополитичкимодносимамеђународнихфактора.Сасвимсу
протно,преиспитивањеомогућујеаргументованонегирање
присутногпамфлетисањасрпскеодговорностиигдеимаи
гденемаразлогадасеонапотеже.Последицапреиспитива
њајесустановиштакојаимајудалекосежниутицајипотвр
ђујуутицајсрпскихкултурнихвредности.„Познатајеосо
биталепотасрпскихнароднихпесамаијачинаисторијских
традиција.Ионесусезаједносасрпскиммелодијамарас
простиралеиосвајале.Народимаусебистваралачког,има
онуостругудухакојаинервираичинидасестварајунови
не.Кадсуупитањунационалнаосећањаитежње,његоваје
узајамностиотпорнаснагаврлознатна.Његовинстинкатза
самосталношћујетакојакдакодпојединацаизгледапоне
кадантисоцијалан...Кадимсечиненационалненеправде,

3 Екмечић,М. (2002) Национални идентитет, синтетичке нације и  бу
дућност демократије, Ди ја лог про шло сти и са да шњо сти, Београд:
СлужбенилистлистСРЈ,стр.19.

4 Исто,стр.36.
5 Ближевидети:Цвијић,Ј.иАндрић,И.(1988)О бал кан ским пси хич ким 

ти по ви ма(одломци),приредиоЏаџић,П.,Београд:Просвета.
6 Ближевидети:ЦвијићЈ.(2013)Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске 

зе мље,Београд:НароднабиблиотекаСрбије.
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онитадаосећајуусебинештошто је јачеодњиховесна
ге, и од разлога који им саветују уздржљивост. Морални
мотивисууширокојнароднојмасипоправилупретежнији
одматеријалних.”7

Ју го сло вен ска пре о ку па ци ја  
вој во ђан ских де мо кра та

Наш допринос искораку у, надамо се „правом смеру” од
носи се на суочавање са историјским околностима и по
литичкимидејама које су довеле до организовањаВелике
народнескупштине25.новембра1918.годинеуНовомСа
ду.ПробојемСолунскогфронтаиексплоатисањемуспеха,
пресвегазахваљујућинесвакидашњојодлучностисрпског
војникадаконачнодођекући,остваренајестратешкапред
ностАнтантекојајезанепунадвамесецадовеладопотпи
сивањапримирја и окончања војних операција уВеликом
рату.Ипак,токомтогпериоданеизвесностјебилаприсутна,
астрахпомешансаагресијомуследбезизлазадовелисуи
просторданашњеВојводинеустањеанархијеивојнополи
тичкенедоречености.Свеочигледнијомјепосталаситуаци
јадаДунавскамонархијапреживљавасвојепоследњедане.
На њеним развалинама, новоформирана револуционарна
владаМађарске на челу саМихаљомКарољијем очајнич
кијепокушаваладаначинидржавноправнидисконтинуи
тетсаАустроугарскоммонархијомиформираМађарску–у
постојећимтериторијалнимоквирима.Комфоранпогледна
овутежњу,безобзираштојеречопораженомвероватноби
биоизненађенштасвеможеочајникдаучини.Тимпре,за
немаривањеиомаловажавањеКарољијевеполитичкеини
цијативеуконтекстукадајеАнтантапотписаласпоразумо
војномприсуствунаовимпросторимаиадминистративном
континуитетубилабинедопустиванепромишљеност.

Почеткомоктобраништајошнијебилојаснонаполитичком
хоризонту.ПредставницисрпскеполитичкеелитеизВојво
динебилисуприличномаргинализовани.Једанбројњихје
биоуказаматимаМонархијерадиминимизирањањиховог
политичкогинационалногутицаја.Онису,токомратаби
лиизложенирепресијамаиодноспремањиматребаоједа
имаадекватaнефекатнајачањеаустријскогпатриотизмаи
потискивањесрпскогродољубљаистовремено.Ситуацијаје
билаврлоспецифичнајерсубројнеугледнесрпскепороди
це,којеводепореклојошодсрпскихсеобастеклеиоства
рилесвојуамбицијуупостојећемдржавномокружењу.„Да

7 Цвијић, Ј. (1908) Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ски про блем,
Београд:ДржавнаштампаријаКраљевинеСрбије,стр.53.
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нијекоже,душадаизлети”8,писалајеотомвременуИси
дораСекулићуметничкиилуструјућипородичнерасколеи
трагедије.

Предстојала је врло сложена дипломатска игра и потрага
српскихполитичараизВојводинезаадектватнимизразом.
НедефинисанположајВојводинемогаоједапрерастеупро
блемкојинеможедасепревлада.„Самполитичкиположај
Војводинеостаојенерешен.Будућностисудбинатенаше
покрајине остали су отворено питање а та неизвесност је
широмотваралавратасвимапреварантимаапреманашим
националнимидеалиманепријатељскирасположенимтен
денцијама.”9 Представници предратног демократског по
кретаизВојводине–ТихомирОстојић(1865–1921)10иВаса
Стајић(1878–1947)11билису,токомоктобраиновембраме
сеца1918.годиневеомаактивниунамеридасеполитички
инационалнициљотцепљењаодАустроугарскемонархи
јеоствари.Онисуистицалиотвореностсрпскенационалне
идејеиспремностдаона,својимквалитетомочува једин
ственостсвогизразаидаистовременоприхватиутицајеко
јимогудаутичунањеговопобољшање.„Националнаснага
једногнароданепоказујесеутврдоглавомодбацивањусве
гаштојестрано,негоусамосталности,којомонасвешто
јеубитностисродноиупотребљивоприлагодисвојембићу,
подредигаистварајућиупотребизанационалнадела.”12На
прагуовихидејабиојеиВасаСтајић.„Михоћемодауоп
ћукулутручовечанства,унесемонекенове,српскеелемен
те,српскуниансуљудскедуше;дабудемопрвиибољиод
свакога.”13

Политичкинеистомишљеници,пресвегапристалицеРади
калнестранкесматралисуовајприступнесмотренимизраз
логаштојеистицањемкултуролошкогуниверзализмамогао
даелиминишетрадиционалноупориштесрпскогидентите
таиуместомађаризациједоведедонеконтролисанекосмо
политизацијесрпстваињеговогнестанка.Безобзиранаове
критике,присталицедемократскеидејесуинсистиралина

8 Секулић,И.(1985)Марица,За пи си о мо ме на ро ду,Београд:Југославија
публик,стр.300.

9 Лалошевић,Ј.(1928)На ше осло бо ђе ње и ује ди ње ње,Историјскиархив
Сомбор,фонд57,инв.број448.

10Ближевидети:Марковић,С.(2017)Ти хо мир Осто јић, Јо ван Јо ца Ла ло
ше вић,НовиСад:Прометеј,РадиотелевизијаВојводине.

11Ближевидети:Марковић,С.(2016)Ва са Ста јић,НовиСад:Прометеј,
РадиотелевизијаВојводине.

12Остојић,Т.(1923)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Издавачка
књижарницаГецеКона,стр.5.

13Стајић,В.(1913)Омладинскиживот,Но ви Ср бин,бр.5–10,Сомбор.
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идеолошкој и идејној отворености. Они су такав приступ
сматрали јединооправданим јер је,наводноонемогућавао
страначкиегоизаминационалнипопулизамузистовремени
конформизам.„МиСрбиуовимкрајевима,унашимстра
начкимодношајиманисмо свагда задахнути чистимродо
љубљем, већ често ниском себичношћу... У  нас државна
властисвештојесаистомскопчано,можедаупливишена
одношајенашихстранака,штавишеможеихупотребитиза
своје противсрпске цели.”14Страначки интереси ињихов
утилитаризам,демократесужелеледаупотпуностиодба
це,ато јебиломогуће јединоудоследностихуманистич
комидеализму.ТакојеВасаСтајићизноваподсећаонасвоје
предратне записе тражећи уњимамодел успешног оства
рењациљеваратнеполитикесрпскогнарода.„Свапитања
националне политике и патриотизма своде се мени… на
ово:коликићебитипедаљземљештоћегахуманизовати
људиштоговоренашимјезиком.”15Стајићјебионепопра
вљивихуманистадокојегседолазиморалномчистотоми
просвећивањем.Ипак,његова истрајност у идеји изгледа
лајенаивноусударусавојнополитичкимреализмом1918,
алиСтајићнијебиоспремандатоприхвати.

Српска национална идеја код Тихомира Остојића и Васе
Стајићадоживелајејугословенскутрансформацијукаоне
минованследњиховогтумачењамодернизацијеидржаво
творневизије.„СрбииХрватисудваименаза једанисти
појам.”16УтомконтекстуКраљевинаСрбија јебилапије
монтскиослонацинајзаслужнијипостојећидржавнипроје
катуостварењујугословенскезајденице.„Појавасамостал
несрпскедржавеупочеткуXIXвекајезаразвитаксрпске
мислиуопштеододлучногзначаја.Српскамисао,којајеи
пребилабудна,нашла јесаднесамосвојеприродноупо
риштенегоитоплогњездоукојемсеонанеговала,чувала,
развијала,раслаиизкојегаседаљеграналаиширила.”17По
тешкоћенаовомпутуостварењабилесубројне,анајтежеје

14Остојић, Т. (1904)  Хоћемо ли свуда  и свагда терати партизанство?,
Браник,1.(14.)септембар1904,бр.19.

15Стајић, В. (1963) О хуманистичкој култури, 1905; Лебл, А. (1963)
По ли тич ки лик Ва се Ста ји ћа,НовиСад:Прогрес,стр.79.

16Остојић,Т.(1923)Исто ри ја срп ске књи жев но сти,Београд:Издавачка
књижарницаГецеКона,стр.7.„Тек,својимстварнимсхваћањемнацио
налногморала,својомоданошћујугословенскојидејиискреномсвојом
веромуидеалновогсрпства;уСрпскуМодернуКултуру,онипоказују
путкојимтребадаидесрпскаомладинакојапутемјеосјећаласвутра
гичностминулихнационалнихкриза.”;Чланак:СрпскаНапреднаомла
дина,Срп ска Ри јеч,Сарајево,13.(26.)јул1910.

17Остојић, Т. (1921) Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у
историјиикњижевностиВојводине,Ле то пис Ма ти це срп ске,књигаза
године1914–1921,бр.34–60,НовиСад,стр.46–47.
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билонеповерењеиспремностзаодустајањемеђупредстав
ницимасрпскедруштвенеелите.Докје,саједнестранепо
стојала„извеснанадувеноствојвођанскеинтелигенције”18,
садругестранејављаласекод„Србијанацазловоља”.19Ма
теријалноситуиранијиСрбиуМонархији20нисубилискло
нидасежртвујузавеликенационалнециљеве.Штавишеу
њиховомполитичкомистраначкомизразу,осимродољуби
вереторикевидљивијеготпоранационалномнегирањуни
јебило.Остојићнијебиоимпресионирановаквимстањем
ствари и често га је критиковао.Колико је одлучан био у
критицислабостинационалногуверењакодполитичкеели
тесународникауВојводини,Остојићјејошоштријибиоу
критиципокушајановемађарске владеМихаљаКарољија
даочуватериторијалниинтегритетУгарскеобећавајућире
формеипризнајућиполитикунационалистичкепретензије
ублискојпрошлости.Критикујући„јагњећигестмађарске
владе”,Остојићјезаправоуказиваонаприкривену„безазле
ност”илицемерјекојинемогудаизбришунационалистич
куполитикукојујеспроводила.„Мађарскинарододновем
браовегодиненијенекиновинарод,негоонајистиодпре
новембра.Терортогнародаимаојезанаснајтежепоследи
це.”21Недозвољавајућидаемоцијеирезигнацијапревлада
ју,аузимајућиуобзирпотребуполитичкиреалногпристу
паотцепљењуВојводине,ОстојићјеМађаримачеститаона
изборуњиховеновереволуционарневладе.Међутим,„тосу
ониудесиликакојењима,Мађаримадобро...Имихоћемо
овдекоднасдаудесимоонако,какојезанасдобро.Имамо
праваодМађаразахтеватиданасоставенамиру.”22

ИОстојићиВасаСтајићсубилимеђунајактивнијимпобор
ницимастварањајугословенскедржавекаоизразавећинске
политичкевољесрпскогијужнословенскихнародаикаоиз
разостварењанационалнеидејеуВојводини.Усвојојвизији
будућностиовихпростора,Стајићнијеимаоразумевањеза
појединачнонационалноистицањеблискихјугословенских

18Остојић, Т. (1921) Народна мисао, идеја ослобођења и уједињења у
историјиикњижевностиВојводине,Ле то пис Ма ти це срп ске,књигаза
године1914–1921,бр.34–60,НовиСад,стр.49.

19Исто.
20„Војводинајеједнаоднајбогатијихкрајеванашедржаве,њеностанов

ништвостојипросекомуматеријалнојкултуринајвише.”;Остојић,Т.
(1919)Ју го сла ви ја, Ге о граф скоста ти стич ки и исто риј ски пре глед,ру
копис,РукописноодељењеМатицесрпске–удаљемтекстуРОМС,М
5940.

21Остојић,Т. (1918)Нова тактикаМађара,Срп ски лист, органСрпског
народногодбора,бр.12.

22Остојић,Т.(1918)Политичкоприклапање,Срп ски лист,органСрпског
народногодбора,бр.18.
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народа.Изузетнојебиоосетљивпремаистицањусрпскена
ционалнепосебностијерјесматраодајетоизразегоизма
иароганције,анепоимањаисторијскеулогеинационалне
визијеокупљања.„Оставитиседаклепрозелитстваисрбо
вања,негоподстрекаватинарадличниукомправцубило.”23
Овимсвојимиступима,Стајићјезаправоподржаваоидеју
сусрета националних идеја и одбацивање замахањиховог
шовинизмакоји јемогаодадоведедонепредвидивогкон
фликта.Оннијеодбациваонационалнуидеју,алијеуњој
видеонапорнародног синкретизманаБалканубезобзира
надостигнутстепенетнонационалистичкогразвоја„…Да
национализамможебитиблаготворнаилипрогресивнасна
гауисторијисамоакојеетички,културниилинеполитич
кинационализам;дајекултурниилиетичкинационализам
најбољиначиндасеминимизујутензијеизмеђупојединца
изаједнице;месијанскунадудатакавнационализамможе
унапредбитисветскојединство,анедовестидодаљихпо
дела.”24Уписањуокултурномкарактерунационалнеидеје,
Стајићјеимаоподршкуучланку„Културнинационализам”
ИсидореСекулић.Национализам,писалајеИсидора,упра
во треба да се одупре ирационалноммистицизму. „У том
национализмутребалобиданемамистике,требасавлађи
ватимистицизам.Тајнационализамтребадајеипосушти
ниипообликучиста,високакултура.Култураунајбољем
смислуречи:морал,хуманизам,етика,честитост.Ваљаност
ичеститостипрвокласностнесамосрпска,негочовечан
ска…Доксмоускоисамосвојскинационални,анеичо
вечанскинационални,неможемоимативисокихмаксимал
нихрадова.”25

Међутим, услед неочекиваног војнополитичког успеха
КраљевинеСрбијеуБалканскимратовима,АустроУгарска
монархијајесвевишенамераваладасеобрачунасапосто
јањемнезависнеисамосталнесрпскедржавекојајестиму
лисалаиредентистичке тежњеиделовала антицаристички
на стање политичке свести њених словенских поданика.
Ирационалнимотивинисувишесамонијансиралидржав
ну политикуМонархије, већ су постали њен доминантан
део. „Нејасна, прожимајућа мржња”26 постала је водиља

23Стајић,В.Сле пи на ци о на ли зам,АрпадЛебл:нав.дело,стр.57.
24Kohn,H.,Uber die Be de u tung des Na ti o na li smus im Ju den tum und in der 

Ge gen wart,Wien, 1922, цитирано према: Суботић,М. (2007)На дру
ги по глед, При лог сту ди ја ма на ци о на ли зма, Београд: Институт за
филозофијуидруштвенутеорију, стр.94.

25Секулић,И. (1913)Културнинационализам,Но ви Ср бин, јануар–јуни
1913.

26Арент, Х. (1999) Из во ри то та ли та ри зма, Београд: Феминистичка
издавачкакућа,стр.375.
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поступаканационалнихидржавнихполитика.27Представ
нициСрба, у таквимоколностиманисуишчекивалидога
ђаје.Окупљалисумладељудеуорганизацијекојесуимале
национални и родољубиви карактер. Тако је ВасаСтајић
биоједанодповереникаНароднеодбранеуВојводинииак
тивнојеучествоваоуњеномрадумеђуомладином.Непо
среднопредСарајевскиатентат,посопственомсведочењу,
Стајићјеучествоваоураду„КонгресаСрбаабитуријенатау
Угарској.НаконгресусуговорилииТихомирОстојић,Ко
стаХаџи,НиколаРадојчић,ЛазарМарковић.”Стајићевере
чибилесунационалномобилизаторскеизвучалесупопут
Цвијићевог позива за спремност на сукоб после анексије
Босне иХерцеговине када су, тимчином, свемогућности
дипломатскополитичкогразрешењакризебилеисцрпљене.
„ВиделистеуНовомСадудаимаученихСрба;пређитеу
БеоградпаћетевидетидаимаученихСрбакојиумејубомбе
бацати.”28

Отпочињањем ратних дејстава крајем јула 1914. године и
иначе национално неуравнотежена и искључива политика
АустроУгарске монархије попримила је размере легисла
тивнедискриминацијененемачкогинемађарскогстановни
штва.УУгарскојјенапочеткуратаступионаснагуЗакон
ованредниммерама,којијекаопоследицуимаозамирање
свихнационалнихактивностикакоувезисастраначкимра
дом,такоинакултурномиуметничкомпољуиувеликопод
сећаонадиктатуру. „Тако је замроскоросвакиполитички
живот…”29

ВасаСтајићјепочетакратнихоперацијадочекаоузатвору
јер јевећнеколикогодинауназад,тачнијеод1912.иБал
канскихратова,одукључивањаурадНароднеодбране,од
текстовауНо вом Ср би нубионаметиистражнихорганаМо
нархијекаоизразитипротивникдржаве.„Крајем1912.мене
јепочелахапситиполиција, аподкрај1913.и суд.Хтели
сумезаплашити,дабихпобегаоуСрбију,узалуд.”30Ратне
околностисуснажноутицалеинаСрбеуВојводини.Стајић

27„Општудезинтеграцијуполитичкогживотамождаништабољенеилу
струјеодовенејасне,прожимајућемржњепремасвемуипремасвако
ме…Садасусвибилипротивсвих,анајвишепротивсвогнајближег
суседа–СловаципротивЧеха,ХрватипротивСрба,Украјинципротив
Пољака…”,Исто.

28Стајић,В.НеколикодокуменатаоВојводиниусветскомрату,РОМС,
М8752. Био је то конгрес, по тврђењу Васе Стајића „Југословенске
Националистичкеомладине”.

29Лебл,А. (1979)Гра ђан ске пар ти је у Вој во ди ни 1887–1918,НовиСад:
ФилозофскифакултетуНовомСаду,Институтзаисторију,стр.124.

30Стајић,В.Не ко ли ко до ку ме на та о Вој во ди ни у свет ском ра ту,РОМС,
М8752.
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нијебиоимпресиониранзатеченимстањем–„затекаосам
војвођанске Србе престрављене”.31 У другим текстовима
Стајић јебио јошсамокритичнијииоштрији.„Првидани
ратасубиливероватноодвратнапозорницакукавичлукаи
подлостикодСрбауУгарској…Випознајете,драгасестро,
српскинароднипонос.Неко језаргледаонаХрвате,Сло
венце,Словаке,пајеиспеваостихове:НиконемаштоСрбин
имаде.Премаовимсуседиманашимнашанационалнасвест
јемождајачаикрепчајекохезијамеђучлановиманашена
ције.Ајаипакмислимдајенашедруштвоу1914.углавном
билопрестрављено,дајеузмаловишепросвећенехрабро
стимоглочакјефтинијепроћи,мушкиседржећи…Акоје
улогаУгарскихСрбауСветскомратумањеимпозантна,то
јенашазаједничкакривица,мојакаоисвачија.”32

СтајићевонезадовољствонеочекиваномрезигнацијомСрба
моглоједаделујеприличнонеприхватљивозауобичајену,
готовостереотипнусликуодржањусрпскогнародатоком
Великограта.Скрећемопажњу,да јеСтајићовописаоиз
затвора33идајевероватноочекиваодаимногидругиделе
његовусудбину.

ЧитавовремеробовањаСтајићнијегубионадууостварење
слободемалихнародаистварањазаједничкедржаве.Иако
наробији,Стајићјенеговаооптимизамуодлучујућупобе
дуснагасупротстављенихимперијализму.„Нексератуједо
огаделости,обједелости,доксвасрцасмртнонеомрзнуне
правду,неувидедачовекутребаљубави…анебелиили
црниробови,иколоније,идредноти,империјализмиими
литаризми;доксенасиљеислепапокорностнесперусали
цачовечанства,инедођудоправазасамоопредељивањене
самоПољаци,негоиКаталонцииБаски,иИрцииЈермени,
иБуњевци,исамиЦигани.”34Стајићевоповерењеукултур
нуеманципацијунационалнихидејамалихнародакаодаје
позивалоиистовременонаговештавалопрограмамеричког
председникаВудроВилсона.

СтајићевиОстојићевдруштвениоптимизампроизлазилису
изњихове убеђености да је визија културне геополитичке
будућностиБалканамогућа.У контексту еманципације те

31Стајић,В.(јануараприл,1926)Малоуспомена1914–1918,Књи жев ни 
се вер;АрпадЛебл:По ли тич ки лик…,стр.146.

32Стајић,В.Уче шће срп ског дру штва у мо јој суд би ни,РОМС,М5556;
АрпадЛебл:нав.дело,стр.148.

33„ВасаСтајићћесвојраднаставитинаробијиуАрадуиСегединуилиу
Илави…”,ЛеблА.нав.дело,стр.287.

34Стајић,В.Свинародиимајуправона самоопредељење,ЛеблА. нав.
дело,стр.254.
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визије,југословенскојединствобилојенезаобилазниосло
нацеманципованенационалнеполитикеиједнихидругих.
„Ништа југословенско није ми страно… кроз Југословен
ствоћуућиучовечанство.”35ИОстојићиСтајићсууточвр
стоверовалииставилисусвесвојеинтелектуалнеиобра
зовнепотенцијалеуслужбитеидеје.Протежиралису„схва
тање о јединству Србохрвата, о потреби више друштвене
правде, више слободе савести, и о непотребности рђавих
књига…”36Њимапрошлост,испуњенабројнимжртвамани
јебиласликакојојсезаветноробује,већзалогпредакакоји
сеуправоидогодиодабисрпскинародимаобудућност37и
биопосвећенњој.Таквабудућностинтегрисалајехуманост
обичног човека санационалниминтересомибила основа
„праведнеборбе”која јеморалада седржидомета својег
смисла,акакосенебипреточилауосвајачкуавантуру.„Он
сеподмлађује,стварановпогледнасвет,укомсехуманизам
стапаснационализмом.”38

СведочењеВасеСтајићаодогађајимакојисумењалигеопо
литичкуситуацијунаовомпросторуречитојеуказивалона
његовујугословенскупосвећеноститобезобзираназатече
нуситуацијуукојојдоминиранеповерљивнационалниин
терес.„Уоктобру1918.ЈугословениизЗагребамипослаше
новчанупомоћипорукудапобегнем…Побегаосампреко
Беча…УЗагребузатекохвећзаказанзборСрбаиБуњеваца
изВојводине.”39Стајићевсусретсаполитичкимамбицијама
ХрватаиСрбабиојешокантанзањеговувизијукултурног
југословенствакојипроистичеизетничкенационалнеиде
је.„Одтогачасапочињуразоравања.УСредишњемодбору
НародногВећа,СтјепанРадићразвијадржавноправнетео
рије…ипокушаваданаграницамаХрватскезаустави’ту
ђувојску’,стваратакотешкуатмосферу,дасамг.Светозар
ПрибићевићпоручујепомениуНовиСад:кидајтесаЗагре
бом…Једноразочарањедолазилојезадругим.Једнооднај
тежихбилојеово:пренегоштосамстигаоусвојзавичај,у
Банат,стигаојебиоонамогласдасамсеодрекаосрпства;то
каозначимојеЈугословенство…Свесамсевишеповлачио

35Стајић,В.Државнотворнапросвета,Пан че вац,13.и14.07.1919.
36Стајић, В. Јавни радник и начин удруживања, Лебл А. нав. дело,

стр.260.
37„…Имиспадамомеђународекојидалековишеморајуживетизабудућ

ност…”,Стајић,В.,„Националнакњижевност”,Књи жев ни југ,бр.5,1.
3.1915.1918.

38Исто.
39Стајић,В.(1928)Мојеучешћеујугословенскомуједињењу,Спо ме ни ца 

осло бо ђе ња Вој во ди не,Суботица.
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испредгрлатихродољуба…”40ЗаСтајића,којегјеполитич
киуовојепохиуједињењамалокоразумеоиприхватао,би
лојеововремекадасењеговнационалнисаноствариваоуз
дубокопоштовањечовека.„Мјестонационализмасадаваља
данасруководихуманизам…”41

УовомконтекстуСтајићу алииОстојићубили сунепри
хватљивинационалистикипоривикојисунегирализаједни
штвоЈужнихСловенаизразлогаштосумоглидаонемогуће
политичкубудућносткојусуонивиделијединоуудружи
вањунационалнихтрибализама.„Упрведанеослобођења
стадошесејављатипрохтевиплеменскехегемоније,панср
бизма.Већиномљудикојисусекомпромитовалислужећи
немачкомађарскојнеправди,хтедошесепреконоћиопрати,
нудећиБеоградусвојеуслугепротивЗагреба,вичућинетр
пељивостимржњу.ПротивнициМалеСрбијестадошепро
поведатиВеликуСрбијуивикати:ДолеЈугославија!Било,
непоновилосе!”42Ипак,овостановиштесамокритикезане
маривало јереалностхрватскенационалнеидејекојаније
била импресионирана идејом о југословенском јединству.
„Загребједанасхрватскијинегоикад,Србисуданасграђа
нидругогреда,горенегоикад.”43Упркосовимупозорењи
маиСтајићиОстојићсукритиковалинационализамЈаше
Томићаиидејуприсаједињењакаопритворнипатриотизам
којијеутемељеннапопулизму,аненаисторијскојтежњи
културногинаднационалногповезивања.ПредставнициБу
њеваца такође су уочиВелике скупштине били пристали
цењиховогстановишта,алисунаскупштини,какосусами
навелиподлегли атмосфери јединства саКраљевиномСр
бијомитосаидентичнимодушевљењемкојејебилопри
сутноикодСрба.44Тријумфнационалнихидејаостваренје
на„ВеликојнароднојскупштиниСрба,Буњевацаиосталих
СловенауБанату,БачкојиБарањи”одржаној25.новембра
1918.године.„Најзаддођевеликиисторијскидан25.новем
бра1918.НаВеликојНароднојскупштиниконачноисјајно
јепобедилатезаЈашеТомића.Тојпобедимногоједопринео
и г. Блашко Рајић45 топлим и фулинантним патриотским

40Исто.
41ПредавањеВасеСтајића,(1918)Глас СХС,бр.256,27.11.
42Исто.
43ПисмоАлексеИвићаЗоркиЛазић,12.јануара1919,РОМС,27917.
44Ближевидети:Марковић,С. (2010)По ли тич ки жи вот Бу ње ва ца Вој

во ди не у Кра ље ви ни  СХС/Ју го сла ви ји 1918–1941,Суботица:Буњевачки
информативницентар.

45„СвојуподршкуРезолуцији,Рајић,свештеникиугледнибуњевачкијав
нирадник,каснијејеобразложиотврдњомдајеонасигурнијеобезбеђи
валаослобођењеодУгарске,нојугословенскаопција”,Пекић,П.(1939)
По ви јест осло бо ђе ња Вој во ди не,Суботица,стр.136.
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говоромпледирајућизапредлогЈашеТомића.Итакојеуз
неописано одушевљење донешена резолуција.”46 У раду
скупштинеучествовалоје757посланика.Међуњимабило
је578Срба,84Буњевца,62Словака,21Русин,3Шокца,2
Хрвата,6Немацаи1Мађар.

Бројност делегата и њихов организовани долазак у Нови
Садилустроваојесолиднуорганизацијупресвегасрпског
становништва, али и потпуно одсуство несловенског жи
вља.Уоколностимакојесупостојале,организацијаизбора
скупштинскихпредставниканијемогладаиспоштуједемо
кратску изборну процедуру, већ се ослањала на већинску
политичку вољу словенског становништва, понајпреСрба
у Војводини.47 Бројне историјске синтезе из нама неразу
мљивих разлога пренебрегавају ову констатацију. У рат
нимоколностима,историјскаприликасепружаонимакоји
остваревојничкупобеду.ВојскаКраљевинеСрбије,уокви
русавезничкевојскепружилајеприликусвомполитичком
естаблишментуда,узуважавањеситуацијенатеренуподр
жиадекватноистратешкиодрживонационалнополитичко
идржавноадминистративнорешење.Утрагањузатимре
шењем значајну улогу свакако је играла анализа неуспеха
претходних државних творевина које су пропустиле своју
историјскуприликујерсубилеподложненеприхватљивом
пароксизму.

Одлукама скупштине48 Војводина је прикључена Краље
виниСрбијииформиранисуновиорганиуправе–Велики

46Лалошевић, Ј. Ј. На ше осло бо ђе ње и ује ди ње ње, Историјски архив
Сомбор,фонд57,инв.број448.

47„ИзборизаВеликународнускупштинубилисудалекооддемократич
них.Припадницинесловенскихмањина(требаистаћиданитиМађари
нитиНемцисеуовомтренуткунеосећајукаомањинскинародиуВо
вјодини–примедбаС.М.)(заразликуодСловака,РусинаиЧеха)нису
ималиправогласа.Штавише,чакнисвиСловенинисуучествовалиу
избору посланика”, Јањетовић, З. (205)Де ца ца ре ва, па стор чад кра
љева,Београд:ИнститутзановијуисторијуСрбије,стр.126.

48ОдлукеВеликенароднескупштине:
• Молимо владу братске Србије да на Конференцији о миру заступа

нашеинтересе.

• Прикључујемо се Краљевини Србији која својим досадашњим ра
домиразвиткомујемчаваслободу,равноправностинапредакусва
комправцунесамонама,негоисвимсловенскимпаинесловенским
народимакојиснамаживе.

• ОвајнашзахтевхоћедапомогнеуједноитежњусвијуЈугословена,
јерјеинамаискренажељадасрпскавлада,удруженасаНародним
вијећем у Загребу учини све да дође до остварења јединствене др
жавеСрба,ХрватаиСловенацаподвођствомкраљаПетраињегове
династије.
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народнисаветиНароднауправа.Саставовихорганаупра
ве, у политичком смислу, био је показатељ постигнутог
страначкогкомпромисаиуједињењаокоакутнихпроблема
сакојимасетериторијаВојводинесуочавала,аунамериње
ногсловенскогстановништвадасеујединисаКраљевином
Србијом.

Пре ма за кључ ку

Даљиразвојдогађајадовелисудотогадакодмногихиде
алистајугословенскиоптимизамклоне.„Сумњивциисму
тљивци раскидачи свете ствари не верују да Србин може
битибратХрватуиобратно.”49Југославијајемораладапо
нудиновукултурнуматрицучијабипоследицабилаипри
меренодруштвеноуређење,аВојводинајетребалодабуде
деотогширегконтекста.Уњојјетребалосачуватикултур
ниобразацкојисеуспостављасаДоситејемОбрадовићем
и просветитељством уприличеним кроз школски систем.
Рестаурација било какве слике о демократски уређеној
државибезовогсегментазначилоје,поСтајићуиОстоји
ћу,разбуктавањеароганције,самовеличањаиантагонизма.
У тој перспективи својатањеисторијских догађаја као де
лонекогпосебногнародакомезахвалностдугујусвидруги

• Изатодабиоваскупштинапомогласасвојестранеостваритиједин
ственудржавусвијуСрба,ХрватаиСловенаца,бирадвачланакоји
ћестајатинауслузисрпскојвлади:ЈашуТомића(НовиСад)иБлашка
Рајића(Суботица)ибирадвачланакојићестајатинауслузиНарод
номвијећууЗагребу:дрЈованаМанојловића(Суботица)иВасуСта
јића(НовиСад).

 ДопунскеОдлуке:
• Несрпскиминесловенскимнародима,којиостајуунашимграницама

обезбеђујесесвакоправо,којимжеледакаомањинаочувајуиразви
јајусвојебиће.Аистотако,захтеваскупштинаова,дасеонимСрби
ма,БуњевцимаиШокцима,којиидаљеостајуизваннашихграница
удругимдржавама,обезбедиправозаштитемањина,њиховнародни
опстанакиразвитакнаначелуреципроцитета.

• Банат,БачкаиБарањауграницамакојеповучеАнтантинабалканска
војска, проглашавају се данас 12. (25.) новембра1918. наНародној
скупштиниуНовомСаду,наосновуузвишеногначеланародногса
моопредељења,отцепљеникакоудржавноправномтакоиуполитич
компогледуодУгарске.ЗбогтогаНароднаскупштинапостављаВе
ликинароднисаветкојемјеизвршниорганНароднауправа.Народни
саветчине50члановаизабранихизовеНароднескупштине.Народни
саветдоносипотребнеуредбеинаредбе,постављаНароднууправуи
вршинадзорнадњом.’’;ОдлукеНароднеСкупштинеСрба,Буњеваца
иосталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.)но
вембра1918.уНовомСаду;Срп ски лист,14.новембар1918,бр.17;
ОприсаједињењуВојводинеКраљевиниСрбијивидиближе:Спо ме
ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,РОМС,М7417.

49Стајић,В.(1918)Слободаиправда,Сло бо да,бр.14,8.11.
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је мимоход површности и корак ка сигурном неуспеху у
будућности.

СрпскинародуВојводини,алииначитавомсвомпросто
ру,биојезаслужанупрошлоститокомборбезанационално
ослобођењенезатоштојенатојпредставиинсистираоина
метаоједругима,већзатоштојеимаоспособнеинтелекту
алцеиполитичкепредставникеалиипожртвованевојнике.
Занемарујућиово,ујугословенскојдржависебичниинтере
си,громогласносаопштаваникао„политичкавољанарода”
утиралисупутетатистичкиизнијансираномдецентрализму
који јеградиобаријере,аспутаваодијалогусмеренпрема
општеприхватљивомрешењу.

Идеализамјебиопоражен,политичкаборбаза„четвртуна
цију”,50атимеијугословенскудржавупосустајалајеуслед
свеширегнеповерењаиразмимоилажењаполитичкихчи
нилацановедржавнезаједнице.Грађанскимислилац,наци
оналноодговораниидејноутемељенбиојехоризонтодко
јегсејугословенскаполитичкамисаоудаљавала,асањима
сусегубилеиконтуределаиполитичкевизијеВасеСтајића
иТихомираОстојића.

Југословенскиидеализамимаојеиунутрашњепротивреч
ностикојесусерефлектовалеуосцилацијамаодеуфорије
доразочарања.Уздрманиспољашњимнационалистичким
ударима,овајидеализамбиојеизложенсталнимпреиспити
вањимаиреобликовању.„Идеалистимасенекипутдешава
даусвомодушевљењуобмањујунесамодругенегоисебе
саме.ТакосуиЈугословениверовалисудајеикодСрбаи
кодХрватајугословенскасвествећсазрела.Уонимкрајеви
магдеСрбииХрватиживеизмешани,можесенаћиприме
раправихЈугословенакојисевишенеосећајуникаоСрби
никаоХрвативећкаонештотреће.Алитаквиљудинечине
главнину Југословена.ГлавнинучинеониСрбикојижеле
заједничкудржавусаХрватимаиониХрватикојижелеза
једничкудржавусаСрбима.Нитисупрвизаборавилидасу
Срби,нитисудругизаборавилидасуХрвати,збогчеганеки
пут једни друге сумњиче да нису искрени Југословени…
ОнисупосталиЈугословенинаосновуразмишљањаииску
ства,онакокаошточовекпостајелибералилисоцијалист.
Ибаш затошто је југословенство код већине Југословена
само једнаполитичкаидеологија,нијенималочуднода је
биловрлоугледнихЈугословенакојисусеутокувремена

50„Стапањетријуплемена,итоликихимодломака,уједну,учетвртуна
цију,уносиоцаичуварауједињенедржаве,то јеусловзастабилност
Југославије”;Југословенскапросветналига,Де мо кра ти ја,бр.40,15.6.
1919.
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поколебалиусвомјугословенству,иондасевратилисвоме
билосрпскомбилохрватскомнационализму.”51

Амбициозним,којисубиливећинамеђуондашњимполити
чариманијебилостранониприхватањејугословенствани
његовонапуштање.Тајчестоиамбивалентнипроцеснису
доживљаваликаоурушавањесопственеидеје.Пресусвој
поступак правдали прихватањем актуелне „политичке во
ље”иумелисудасеупотпуностиприлагодеповинујућисе
ауторитарностиизкористољубљауместоауторитетупроис
текломизуверења.Биојетопут„југословенскеутопије”о
којојседанаспише52са(не)допустивимзакашњењемуод
носунаправовременукритикуисамокритику.Мождаииз
тогразлогасавремено„раскринкавање”идеологијајугосло
венскогпројектавишеговориослабостимапостојећихиде
олошкимпотребанашегдруштванегоонаучноутемељеном
историографскомтумачењу.
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YUGOSLAVIDEALISMOFSERBIANPATRIOTISM–
DEMOCRATSINVOJVODINA1918

Abstract

InOctober1918,afterthesuccessfulmilitaryoperationsfollowingthe
breakingoftheThessalonikifrontline,representativesoftheSerbian
political elite inVojvodina, having been forced into isolation during
theGreatWar,buthavingalsodemonstratedloyaltytoVienna,started
formingnationalcommittees.Theiraimwastoseparatetheterritories
ofBanat,BačkaandBaranjafromtheexistingstateandtoconnectthem
intoanewunionstatewhichwouldresemblethemilitaryandpolitical
aspirationsoftheKingdomofSerbia.Thiswasalongawaitedmoment
fortheSerbsacrossthestatebordersforunificationwithcompatriots
into a single state. During this enterprise, there emerged various
problems from which the opposition of the Hungarian population
and their revolutionary government lead by Mihalj Karolji was the
mostserious.Althoughinthesecircumstancespeopleexpectedafirm
attitude,itwasfoundonlyintheconsensusonunification.Differences
haveappearedinthewayofaccomplishingthepursuit.Themajority,
led by the Radical party, advocated for merging of Vojvodina with
theKingdomofSerbia,whileanumberofSerbs, ledbytheprewar
DemocraticPartyrepresentatives,favouredVojvodina’sannexationto
theNational Council of Slovenians, Croats and Serbs fromCroatia,
whichwould,throughthisbody,withtheKingdomofSerbiacreatea
newYugoslavState.Themostinfluentialamongtherepresentativesof

thesepoliticallineswereTihomirOstojićandVasaStajić.

Keywords: Serbs, organization, idea, unification, annexation
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БАЧКИРУСИНИИЈОВАН
ХРАНИЛОВИЋУДАНИМА

ПРИСАЈЕДИЊЕЊА 
ВОЈВОДИНЕКРАЉЕВИНИ

СРБИЈИ1918.
Сажетак: На Ве ли кој на род ној скуп шти ни Ср ба, Бу ње ва ца и 
оста лих Сло ве на Бач ке, Ба на та и Ба ра ње, одр жа ној 25. но вем
бра 1918. го ди не у Но вом Са ду, уче ство ва ли су и Ру си ни. Исто
ри о гра фи ја сма тра да је ме ђу 757 по сла ни ка био при су тан и 21 
Ру син. Ова ма ла сло вен ска на ци о нал на за јед ни ца (у Бач кој 1921. 
го ди не жи ви 12.071), на тај на чин је да ла свој до при нос при са је
ди ње њу Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји. На осно ву до са да не и зу че не 
ар хив ске гра ђе у ра ду се ис тра жу је уче шће Ру си на на Ве ли кој на
род ној скуп шти ни. Ру син ски по сла ни ци су по ти ца ли из оп шти на 
Ру ски Кр стур, Ку цу ра, Ста ри Вр бас, Ђур ђе во и гра да Но вог Са да. 
Ау тор, на при ме ру ме сних на род них од бо ра у Ђур ђе ву и Ку цу ри, 
до ка зу је да је из бор по сла ни ка од ра жа вао на ци о нал ну струк ту ру 
ста нов ни штва тих на се ља и да су њи хо ви жи те љи у пре лом ним 
вре ме ни ма де ло ва ли као со ли дар не и је дин стве не ло кал не по ли тич
ке за јед ни це. Јед на од нај и стак ну ти јих лич но сти Ве ли ке на род не 
скуп шти не био је но во сад ски гр ко ка то лич ки (уни јат ски), ру син ски 
све ште ник Јо ван Хра ни ло вић (1855–1924). До да нас је у на у ци био 
не по знат по да так да је Хра ни ло вић за по сла ни ка иза бран на збо
ру Ру си на из Но вог Са да, одр жа ном 23. но вем бра. Хра ни ло вић је 
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не сум њи во пред ста вљао ру син ску за јед ни цу у ру ко во де ћим те ли ма 
Скуп шти не.

Кључне речи: Ру си ни у Ср би ји, Ве ли ка на род на скуп шти на 25. 
но вем бра 1918, Јо ван Хра ни ло вић, гр ко ка то лич ка цр ква, исто ри ја 
Но вог Са да, Ђур ђе во 1918, Ку цу ра 1918.

У јесен1918. годиненазираосекрајПрвогсветскограта.
Аустроугарскамонархијакаосилагубитницаналазиласеу
општемрасулуиреволуционарномпревирању.Њенидоско
рашњиподаници,бројнинародиињиховеполитичкеелите
тражилисушансузаостварењесвојихнационалнихтежњи.
Општеполитичкеприликеималесусвојверанодразина
намултиетничномјугуУгарске.Уочекивањувеликихпро
менаидоласкапобедничкевојскеКраљевинеСрбијеиње
нихсавезника,крајемоктобра–почеткомновембра,српско
становништвоињеговиполитичкипрвацисуорганизовали
својенароднеодборекаоновеорганевласти.Скороиден
тичанслучај јебиоипоместимагдесуживелидругина
родиутренуцимакадасуинституцијестаредржавегубиле
ауторитетикадасулокалне заједниценастојаледаодрже
мирипоредакусвојимсрединама.Политичкадешавањасу
сеубрзаносмењивала.НовамађарскавладагрофаМихаља
Карољијаје13.новембра1918.годинеуБеоградусасила
маАнтантепотписалаВојнуконвенцијуиуједнопримирје.
Њенепреосталевојнеснагесусепотомуговоруповуклеиза
успостављенедемаркационелиније,докјепредвиђенодасе
мађарскацивилнавласт,макарнапапиру,задржинанапу
штенимтериторијама.УтаквимусловимаСрпскинародни
одборуНовомСаду,који јеумеђувременупостаоглавно
политичкотеловојвођанскихСрба,сазваојеза25.новем
бар1918. годинеуНовомСадуВеликународнускупшти
нуСрба,БуњевацаиосталихСловенасатериторијеБачке,
БанатаиБарањесциљемдасеодредидаљаполитичкабу
дућностовихобласти.Упозивујебиоврлопрецизноодре
ђенначинбирањапосланикаодстранелокалнихнародних
одбораивећа,упериодуод18.донајкасније24.новембра.
Изборјеорганизованмеђу„позванимнародима”уоквиру
постојећихопштина.Насвакиххиљадудушабиранјеједан
посланик,аакобибројпрелазиохиљадуипо(1000+501),
општинајеималаправодабирајошједногделегата.Избори
супоместимадоистабилиспроведениикадасетогпоне
дељка25.новембра1918.увеликојсалиновосадскогГранд
хотеласасталаВеликанароднаскупштина,њенипосланици
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су донели историјску одлуку о непосредном прикључењу
Баната,БачкеиБарањеКраљевиниСрбији.1

Данас је у историографији скоро општеприхваћен пода
такдајенаВеликојнароднојскупштинибилозаступљено
211општинаса757делегата,међукојимасеналазиои21
Русин,поред578Срба,84Буњевца,62Словака,триШок
ца, дваХрвата,шестНемаца и једогМађара.2 С обзиром
наоколностдаје1921.годиненатлуБачке(БанатаиБара
ње)живело11.047Русина3,односно, подоследнојцркве
нојпарохијалнојстатистицирусинскихместаизтегодине,
12.0714,сложићемоседасеоварелативномаласловенска
националназаједницаплебисцитарноодазвалапозивуСрп
скогнародногодбораидаласвојдоприносприсаједињењу

1 ОприсаједињењуВојводинеКраљевиниСрбији:Ракић,Л.Војводина
у време стварања југословенскедржаве 1918. године, у:Ср би ја 1918. 
го ди не и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, Зборник радова са научног
скупа, уредник Терзић, С. (1989), Београд:Историјски институт, стр.
223232; Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини
Србији,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,Зборник
радовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.годинеуНовом
СадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињењаВојводи
неКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),НовиСад:
МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултетауНовом
Садустр.1324;Његован,Д.(2004)ПрисаједињењеВојводинеСрбији,
НовиСад:МузејВојводине,стр.203248.

2 Pekić, P. (1939) Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di ne, Subotica: Grafika, str.
310;Gaćeša,N. (1977)Rusini između dva svetska rata,Go diš njak Druš
tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:Društvo istoričaraSAPVojvodine, str.
300;Biljnja,V.(1987)Ru si ni u Voj vo di ni, Pri log izučava nju isto ri je Ru si na 
Voj vo di ne (1918–1945),NoviSad:Dnevnik,стр.26;Ракић,Л.нав.дело,
стр.228;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.нав.дело,стр.240;
Вељановић,З.(2017)Ју го сла ви ја по тре ба или за блу да, Ства ра ње Кра
ље ви не Ср ба Хр ва та и Сло ве на ца 1918,трећеиздање,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.161;Једини,другачијемишљењезаступа,безнавођења
аргумената(?!)Храбак,Б.СловениуВојводиниуданимаослобођења,
новембра1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би
ји 1918,Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.
годинеуНовомСадуповодомседамдесетчетврте годишњицеприса
једињењаВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.
(1993),НовиСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофског
факултетауНовомСаду,стр.72;Janjetović,J.(2005),De ca ca re va, pa
stor čad kra lje va, Na ci o nal ne ma nji ne u Ju go sla vi ji 19181941, Beograd:
INIS,str.126.

3 Гаћеша,Н.Демографскеисоцијалнеприликеувремеприсаједињења
ВојводинеКраљевиниСрбији1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди
не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,Зборникрадовасанаучногскупаодржаног
25.новембра1992.годинеуНовомСадуповодомседамдесетчетврте
годишњице присаједињењаВојводинеКраљевиниСрбији 1918, уред
ник Смиљанић, М. (1993), Нови Сад: Музеј Војводине, Институт за
историјуФилозофскогфакултетауНовомСадустр.50.

4 Биндас,Д. (1923)НароднаштатистикабачкосримскихРусинох1921.
року, Ру ски ка лен дар, Руски Керестур: Руске народне просвитне
дружтво,стр.131.
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КраљевиниСрбији.Косубилибачко(сремски)Русини,или
једноставно„Руси”,какосуихобичноименоваливојвођан
скиСрби5,косубилињиховипрваци,накојиначинсусеор
ганизовалииузелиучешћенаВеликојнароднојскупштини
25.новембраи,коначно,којасубилањиховаочекивањаод
нове јужнословенске државе ишта су на крају одње до
били?Наовапитањапокушаћемодадамоодговорураду
којиследи,снамеромданаправимокритичкиосвртнанека
постојећамишљењауисториографијииевентуалноихис
правимо.

Двадокументапредстављајуполазнуосновузаистражива
њенаведенетеме.ПрвијеЗа пи сник од 12/25. но вем бра 1918. 
го ди не,вођеннапрвојседнициВеликенароднескупштине.
Томприликомје,наиме,известилацОдборазаоверењеман
датапосланика,ДушанТушановић,известиоСкупштинуо
броју,националнојироднојструктуриокупљенихскупшти
нара,причемуједатипоменутибројприсутнихрусинских
посланика.Нијенампознатодали јеоригинал записника
данасостаосачуванигдесеналази.6Акопостраниостави
моизвештајорадуСкупштинеобјављенуСрп ском ли сту
од27.новембра1918.године7,каопосебандокументЗа пи
сникјеуцелинипубликовануСпо ме ни ци осло бо ђе ња Вој
во ди не 1918,издатој1929.године.8Поновојеиздатприли
комобележавања20годишњицеослобођења,укњизиВој
во ди на 1918–1938.9Уобаиздањабиојенаведенподатако
присуству21посланикаРусина.Другинезаобилазнидоку
ментзанашутемузаправонијеизвор,већрезултатисторио
графскогистраживањаипредстављасписакЧла но ва Ве ли ке 
на род не Скуп шти ненаведенпоопштинамаизкојихсуони
долазили.КакозакључујеДрагоЊегован,овајсписакјепр
випутнаједномместусастављенупубликацијиВој во ди на 
1918–1938,анекакоуистовреме(1939)иукњизи(истина,

5 Јеремић,Р. (1928)БачкиРуси (Рушњаци,Русини),При ло зи Ле то пи су 
Ма ти це срп ске,год.1,књ.1,св.2,НовиСад:МАтицасрпска,стр.4967.

6 ОвомприликомзахваљујемосеуваженимколегамаДрагиЊеговануи
ЗорануВељановићукојисунамдалиупутствазанашеистраживање.

7 Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
лист,бр.17,стр13.Овдесе(штампарскомгрешком?!)настр.2,уТу
шановићевомизвештајунаводиприсуство27Руса(Русина–Ђ.Х.).

8 Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918. (1929)НовиСад:штампарија
ЈовановићиБогданов,стр.160167.

9 Вој во ди на 1918–1938, Издање Одбора за прославу 20огодишњице
ослобођења и уједињења (1939), Књига 1, Нови Сад: Одбор за про
славу 20огодишњице ослобођења и уједињења, стр. 2026; Упореди
тии:Вој во ди на 1918–1938,Књига1, другонеизмењеноиздањеуред
никЊегован,Д.(2017),НовиСад:Одборзапрославу20огодишњице
ослобођењаиуједињења,МузејВојводине,стр.3944.
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навишеместа)ПетраПекића,Po vi jest oslo bo dje nja Voj vo di
ne.10ПоЊеговану,међутим,списак(уВој во ди ни 1918–1938)
нијепотпуннитипотпунотачан,стогајеовајпознавалацте
меПрисаједињењабудућеистраживачеупутионаЗа пи сни
ке ме сних на род них од бо ра о из бо ру по сла ни каинањихове
пу но мо ћизаучествовањеурадуСкупштине,којисечувају
уархивуРукописногодељењаМатицесрпске.11Наоснову
нашегувидауовудрагоценуграђу,чининамседапосто
јивеликавероватноћада јеуправоонасвојевременобила
главни извор састављачу спискаЧла но ва Ве ли ке на род не 
Скуп шти не,каоиПетруПекићузаконкретансегментње
говогдела.Пренегоштосеупотпуностиусредсредимона
овурелативнообимну грађу смештенуу један заједнички
архивскипредмет,односнотамопохрањенадокументакоја
непосредносведочеорусинскомновембарскомпрегнућуи
присуствунаСкупштини,12морамосезарадбољегразуме
вањапроблемскогделарадакојиследизадржатинапосто
јећимставовимаисториографијеоРусинимау збивањима
1918.године.

Наиме,оовојтемиудванавратајеписаоистраживачпро
шлостиРусинауЈугославијиизмеђудвасветскарата,Вла
димирБиљња.Наједнојстрани,имајућипредсобомПеки
ћевприказименапосланикаиопштинаизкојихсудолази
ли,Биљњајепрвипокушаодапоименичноодредипослани
кеВеликенароднескупштинеизредарусинскезаједнице.
Надругојстрани,Биљњајеизнеоврлоодлучанставотоме
дајеунијатска,односногркокатоличкацрквакојојсуРуси
ниприпадали,мислећипритомнањеносвештенство,била
отворенопромађарскиоријентисанаида је деловалапро
тив присаједињења Војводине Краљевини Србији и ства
рања јужнословенскедржаве.13ОвајБиљњинставприхва
тио јеиНиколаГаћеша,примећујућикаоинтересантнуи
значајнупојавудамеђупредставницимаРусинанаВеликој
скупштини,„нијебиониједанпредставникунијатскецркве

10Војводина1918–1938,стр.2758;PekićP.нав.дело,стр.306310.
11Његован,Д.(1993)До ку мен ти о при са је ди ње њу Сре ма, Ба на та, Бач ке и 

Ба ра ње Ср би ји 1918,НовиСад:МузејВојводинестр.120121.
12РукописноОдељењеМатицеСрпске,ДокументапосланикаВНС,инв.

бр.М7417.(даље:РОМС,М7417)
13Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,стр.2627;БиљнаВ.РусиниВојводинеиз

међуХустсткогрускогнародногсаветаиВеликенароднескупштинеу
НовомСаду1918,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,
Зборникрадовасанаучногскупаодржаног25.новембра1992.године
уНовомСадуповодомседамдесетчетвртегодишњицеприсаједињења
ВојводинеКраљевиниСрбији1918,уредникСмиљанић,М.(1993),Но
виСад:МузејВојводине,ИнститутзаисторијуФилозофскогфакултета
уНовомСаду,стр.209214.
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и малобројне интелигенције, што се објашњава њиховом
промађарском оријентацијом”.14 Могуће под Биљњиним
утицајем,идентичан ставоулози гркокатоличкецркве, са
тезом дањихови пароси нису учествовали у радуВелике
народнескупштине,износииБогумилХрабак.Овајаутор
надругомместучактврдидаРусинанијенибилонаСкуп
штини(?!),мадаутомконтекступрихватаизЗа пи сни каброј
присутнихпосланикасвихдругихнационалностинаСкуп
штини.15РеченеставовеВладимираБиљњеуновијевреме
преузима и Зоран Јањетовић.16 С друге стране, Владимир
Биљња је своју, по нашем суду ипак нетачну претпостав
ку,градионаисториографскиутемељенимчињеницама.У
остаткуУгарске,наиме,већтокомдругеполовинеXIXвека,
гркокатоличка црквена хијерархија, почевши од мукачев
ских и прешовских епископа или богословског факултета
уУжгороду и тамошње учитељскешколе, били су главна
полуга мађаризације полумилионског русинског станов
ништва које је насељавало североисточне области државе
(данассевероисточнаМађарска,источнаСловачкаизакар
патскаУкрајина).Постављасесамопитањенаосновучега
је Биљњамогао опште црквене и друштвене прилике код
угарскихРусинапоаналогијидапренесенаживотудаљене
ирелативноизолованерусинскезаједницеуБачкојиСрему.

ПосвојимкоренимаРусинисупотицалиизкнежевинеГа
лиције (западнаУкрајина) из које су, почевши одXIV ве
ка,уталасимаколонизацијенарусинском(влашком)праву
настанилијужнестранеКарпатапограничнесевероисточне
жупанијеУгарске. УУгарску су са собом понели, између
осталог,националноимекојејечувалоуспоменунаприпад
ноствеликојрускојсредњовековнојдржавииправославну
веру.Умеђувремену,њиховосвештенствојеподпритиском
католичкецрквеихабзбуршкихвластиприхватилоунијуса
Римскомцрквом(Ужгородскаунија1646).УБачкусепрви
Русини досељавају из сeвероисточнеУгарске и делом Га
лицијечетрдесетих годинаXVIII века, упоредо садругим
народимаМонархије, након завршетка аустротурских ра
това и протеривањаОсманлија из ових области. Као сло
бодникоморскиподаници,склапајууговореонасељавању
Крстура(1751)исуседнеКуцуре(1763).Једанодусловаза

14МадајестудијаНиколеГаћешепубликованапреБиљњинемонографије,
онјеусвомрадукористиорукописовогделакојејепреобјављивања
дугостајалонаИнститутузаисторијуФилозофскогфакултетауНовом
Саду.Gaćeša,N.(1977)Ru si ni iz me đu dva svet ska ra ta,стр.300,инапоме
небр.8283настр.308.

15Храбак,Б.нав.дело,стр.65,72.
16Janjetović,J.нав.дело,стр.127,371.
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насељавање око 400 првих русинских породица био је да
сви колонисти морају исповедати гркокатоличку веру. Са
насељавањем овихместа Русини су истовремено подигли
исвојецрквеиконфесионалнешколе.КрстуриКуцурасу
осталањихова главнаинајвећанасељау јужнојУгарској.
Oд1777.годинезаРусиненатлујужнеУгарскенадлежна
јепосталановооснованагркокатоличкаКрижевачкаеписко
пијакојојсуприпадалиипоунијаћениСрбиуЖумберкуи
Далмацији.Релативнобрзо,унедостаткуземљеиподпри
тиском нових таласа мигрaције, Крстур и Куцура постају
пренасељени и долази до исељавања Русина из ових сре
дина.ТрећарусинскаколонијауБачкојнастајеуНовомСа
ду,гдејегркокатоличкапарохијаоснованавећ1780.године.
УШидсеРусиниорганизованоселе1803.годиненапосед
Крижевачкеепископијеиовдесеобразујењиховапрваод
седампарохијаусремскимнасељима.Утомнепрекидном
миграциономпроцесуРусинисуочувалисвојидентитетса
моуонимсрединамагдесууспелидаоснујуцрквенеоп
штине и конфесионалнешколе. После револуције 1848/9.
годиненасељавајуСтариВрбас,аседамдесетихгодинаXIX
века иЂурђево, које постаје трећа по величини русинска
парохија(основана1893)уБачкој.17НапреломуXIXиXX
векарусинскодруштвојеималоизразитонеповољнусоци
јалнуструктуру.Уњемудоминирајуземљорадницикојису
већиномрасполагалисаситнимземљопоседомилисуспа
далиуредаграрнихинтересената,беземљаша.Танакслој
интелигенцијебиојеограниченнамалобројносвештенство
иучитеље,итекпонекогадвокатаилекара.18Утомпериоду,
подсталномстегоммађарскихдржавнихвласти,започиње
процесмађаризацијекојизахватаиРусинеуБачкој.Онсе
манифестује крозпроцеспретварања русинскихцрквених
школапрвоукомуналне,аунаредномкоракудржавнеса
мађарскимнаставнимјезиком.РусиниуКрстуруиЂурђеву
прихватајудржавнемађарскешколе.Њиховисународници
уКуцурииНовомСадусусведокрајаратаираспадаМо
нархије,узвеликифинансијскинапор,сачувалирадсвојих
конфесионалнихшкола.19

Дарезимирамо.КадајеСрпскинародниодбор17.новембра
упутиопозивСрбима,БуњевцимаиосталимСловенимада

17Садржајан преглед историје Русина до 1918. године код: Рaмaч, Я.
(2007)Руснaци у Южнeй Угoрскeй (1745–1918),НoвиСaд:Вoйвoдянскa
aкaдeмиянaукoхиумeтнoсцoх.

18Lebl, А. (1977) Rusini od 1890. do 1918, ekonomski položaj,Go diš njak 
Druš tva istoričаra Voj vo di ne,NoviSad:DruštvoistoričaraSAPVojvodine,
str.255273;Gaćeša,N.нав.дело,стр.275308.

19Гaрди,Дю.(2004)ШколаидружтвенаелитаприбачванскихРуснацох
концомXIXстолїтия,Шве тлосц1,НовиСад:Рускеслово,стр.6473.
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изаберусвојепредставникеипошаљуихнаВеликународ
нускупштинууНовиСад,онсештосетичеРусинапотен
цијално обратио једној релативно малобројној заједници.
ИстраживачнашетемемораиматинаумудаРусиниуве
ћембројууБачкојтадаживесамоупетнасеља:Крстуруи
Куцуригдечиневећину,теЂурђеву,НовомСадуиСтаром
Врбасу где каомањинаживе заједно саСрбимаи другим
народимаМонархије.20Нањиховоприсуствосеипакрачу
налоуСрпскомнародномодбору.УсамомПро гла су Руси
ни су, такође, билинаведени: „Број [...] рускихпосланика
одредиће њихови Народни Одбори према броју душа по
општинама.”21

Кадсмовећкодгркокатоличкецркве(иРусина),ранијепо
менутимисторичаримакаодајепромакла,иначеуистори
ографијидобропознатачињеница,дајемакарједанунијат
скисвештениккаопосланикбиоприсутаннаВеликојнарод
нојскупштинии,штавише,дамујеуњеномрадуприпало
врлоистакнутоместо.22Речјебилаодугогодишњемново
садскомгркокатоличком,русинскомпароху ЈовануХрани
ловићу.Овај песник, новинар и уредник, позоришни кри
тичар,политичаридобротворнирадникзаживотајеоста
виозначајантрагудруштвеном,културномиполитичком
животуНовогСада.Храниловић јепорекломбиоодоних
СрбаускокаизЖумберкакојисукаоподанициХабзбуршке
монархијепрешлинаунију,вероватнојошуXVIIвеку.23Ро
диосе1855.годинеуситноплемићкој,гркокатоличкојсве
штеничкојпородицикојаједалавишесвештеникаиједног
епископа.Таоколностјеиодредилањеговживотнипозив
идаламумогућностзашколовање.Наконзагребачкегим
назије, теологију је завршио у Бечу, где је стекаошироко
образовањеиерудицију.Биојеполиглота.Засвештеникаје
посвећен1878.годинеивећкаомладупловљаваусветпое
зијеидруштвохрватскихкњижевникаиполитике(1886.из
дајесвојеЖум бе рач ке еле ги је).Његовтемпераментиначин
животадопринеоједасеувишенавратанађеусукобуса
крижевачкимепископима,једанодњихбешеињеговрођак
ИлијаХраниловићкојига (показни)шаљенаслужбукод
бачкихРусина,накраткоуКрстуриКуцурудапрвонаучи

20Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
21Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,стр.42.
22Упоредитинапример:Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20;Његован,Д.(2004) 

При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји,стр.240.
23Видети:Гавриловић.С.ОунијаћењуипокатоличавањуСрбауХрват

ској, Славонији и Угарској (XIII–XIX век), у:О Ср би ма Хаб збур шке 
мо нар хи је,Гавриловић,С. (2010),Београд:Српскакњижевназадруга,
стр.173176.
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њихов језик, а потом, 1889. године уНовиСад, на место
парохаовдашњесиромашнерусинскецрквенеопштине.24С
једнимпрекидомкадјеопетсуспендован(1898–1900),Хра
ниловићјеуНовомСадуостаопуних35година,сведосвоје
смрти5.августа1924.године.Проћићедоставременадок
овдашњегунијатскогсвештеникасаименомЈованкојисеуз
тоизјашњаваокаоХрватнијеприхватиомакардеосрпске
јавности.Међутаквимабешењеговимењакивеликиприја
тељпоперу,песникЈованЈовановићЗмај.Временом,Хра
ниловићпостаје сталнисарадникчасописаЈа вор, Бра ник, 
као и Ле то пи са Ма ти це срп ске, По зо ри шта, Стра жи ло ва, 
Фру шко гор ца.Уполитичкомсмислу,био је југословенски
опредељен и гласни противник мађарског утицаја. Барем
штосетиченовосадскихРусина,Храниловић јенајзаслу
жнијишто јењихова црквенашкола сачувала своју само
сталностинароднијезик.25Наконстварањајужнословенске
државе,биојечланДемократскестранкеиуредникњеног
новосадскоглистаЈе дин ство.26

Упреломнимновембарскимданима1918.годинеХранило
вићасрећемонаистакнутимместимаовогполитичкогпо
крета.ОдпочеткајечланСрпскогнародногодборауНовом
Саду,одког(4.новембра)добијазадужењедаодржававезу
измеђуОдбораиХрватауПетроварадину.27Пред сампо
четакрадаВеликенароднескупштинебилесуодржанедве
предконференцијесациљемдасенароднипосланициупо
знајусанацртомодлука;првуунедељуводиЈашаТомић,

24Рамач,Я.(2017)РуснациуНовимСадзеод60ихрокохХVІІІпоконєц
ХІХвика,Ру си ни стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es,1,НовиСад:Фило
зофскифакултетуНовомСаду,стр.123141.

25За биографију и библиографију Јована Храниловића: Хра ни ло ви ће ва 
спо ме ни ца. О 70го дишњци ње го вог ро ђе ња(18.децембра1855–1925),
уредница Викторија РисаковићЈуговић (1925)Нови Сад:Новосадска
секцијаЈугословенскогновинарскогудружења;Gurović,D. JovanHra
nilović,čovjek ipjesnik,u:Jo van Hra ni lo vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge 
iza bra ne pje sme,uredioGurovićD. (1986),Zagreb:Žumberačkivikarijat,
str.131142;Kekić,N.BibliografijaJovanaHranilovića,u:Jo van Hra ni lo
vić, Žum be rač ke ele gi je i dru ge iza bra ne pje sme,uredioGurović,D.(1986),
Zagreb:Žumberačkivikarijat,str.143172;Миз,Р.(2016)Священїки да
ке дишньог о Осєцко го ви ка рияту,НовиСад:Грекокатолїцкапарохиясв.
ПетраиПавла,Максима.

26Попов, Д. (1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, Нови Сад:
Матица српска, стр. 201202; Баровић,В. иПралица,Д. (2014) Јо ван 
Хра ни ло вић и но во сад ска сек ци ја Ју го сло вен ског но ви нар ског удру же
ња,ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке,147,стр.295307.

27Јудин,Љ.(1968)ОрадуНароднеуправезаБанат,БачкуиБарању1918
1919.године,Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске 51,НовиСад:
Матицасрпска,стр.8;Упоредитии:ХрабакБ.нав.дело,стр.66.
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другу,упонедељакпреподне,ЈованХраниловић.28Он,у11
сати25.новембраотварарадВеликенароднескупштинеи
свечанојезатварасвојимговором.Изабранјезаједногод
осамњенихпредседника.Наистојскупштиниизабранјеза
чланаВеликогнародногсавета,којиброји50члановаикао
својеврснипрелазнипарламентдоносиуредбеипоставља
Народнууправу.29Истогдананаконзавршеткаседнице,на
банкетукоји јеуГрандХотелууприличенучастсрпским
ифранцускимофицирима,гостеизмеђуосталихпоздравља
и „српскохрватски књижевник” прота ЈованХраниловић,
одржавшибеседунафранцускомјезику(сразлогомсмора
нијепоменулида јеХраниловићбиополиглота;поредне
мачког говорио јефранцуски, италијански, пољски, руски
ипреводиосакласичнихјезика).30Кадаје3.децембраупо
сетуНовомСадуизБеограданалађистигаовојводаПетар
БојовићсаштабомПрвеармије,бешедочеканодмноштва
народа. Војводу Бојовића су пригодним говорима поздра
вилиАркадијеВарађанинуимеСрпскогнародногодбора,
градскиначелникЈованЖивојновићиЈованХраниловићу
имесвихдругихСловенаграда.31

Наосновуприказаног,можемо закључитида је свестрано
политичкоделовањеједнетаквеличностикаквајебиоЈован
ХраниловићуданимаприсаједињењаВојводинеКраљеви
ниСрбијинадилазилооквиреимогућностималерусинске
заједнице.НовиСадје1921.годинеимао39.122становни
ка,одтога502Русина,рачунајућииоколнаместа.32Утом
контекступостављаселогичнопитањедалијеХраниловић
деловаопосвесамостално,мимо„својих”Русинаи,штоје
суштинскибитно,противнонаводнимпромађарскимставо
вимагркокатоличкецрквенехијерархијеујужнојУгарској.
КогајезаправопредстављаоЈованХраниловићнаВеликој
народнојскупштини,односнокогајеизабраозапосланика?

28Аноним,(14(27).Новембар1918)ОдлукеСкупштинеСрба,Буњевацаи
осталихСловенауБачкој,БанатуиБарањи,донесене12.(25.),Срп ски 
лист,бр.17,стр12;Мирковић,А.ЈованХраниловићкаопредседник
народнескупштинеослобођења,у:Хра ни ло ви ће ва спо ме ни ца. О 70го
дишњци ње го вог ро ђе ња (18 де цем бра 1855–1925),уредницаРисаковић
Југовић,В.(1925)НовиСад:НовосадскасекцијаЈугословенскогнови
нарскогудружења,стр.19;Кркљуш,Љ.нав.дело,стр.20.

29Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918.(1929),стр.160167.
30Аноним,(14(27).Новембар1918)Банкет,Срп ски лист,бр.17,стр.4.
31Аноним,(21.новембар(3.децембар))ДолазаквојводеПетраБојовићау

НовиСадсаштабомIармије,Срп ски лист,бр.23,стр.23;Мирковић,
А.нав.дело,стр.1920.

32Кицошев,С.Бројжитељауграду–од1694.доданас,у:Исто ри ја Но вог 
Са да,(репринтиздање),Ердујхељи,М.(2002)Ветерник;ДијамМпрес.
стр2002;Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
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Недоумицајетимзначајнија,јерјеХраниловићпостаоједан
одосампредседникаСкупштине.33

УједномнашемранијемрадупосвећеномЈовануХранило
вићу ињеговим заслугама за културнонационални развој
бачкосремскихРусинавећсмоизнеличињеницеуприлог
разрешењанекиходотворенихисториографскихпроблема
изнетихупретходномизлагању.Наиме,довелисмоупита
њемишљењеда јегркокатоличкосвештенствокодРусина
билопротивникодржавањаВеликенароднескупштине,не
самозбогприсустванањојгркокатоличкогсвештеникаЈо
ванаХраниловића,већзбогоколностидајепротојерејста
врофорЈованХраниловић,семштојебионовосадскигрко
католичипарох,уједнобиоибачкосремскигркокатолички
архиђакон.Дакле,1918.годиненајвишипохијерархијском
рангусвештеникКрижевачкеепархијеуовомделуепархије
и заступник епископа у канонскимишколскимвизитаци
јама.ДајеХраниловићкаогркокатоличкиархиђакондело
ваоу сагласју са опредељењем епископаиподређеногму
свештенствасматралисмодауказујејошједанважанаргу
менткојићемоизнетиузавршномразматрањунашеграда.34
У међувремену, на основу нама доступних нових извора,
спремнисмодасамооснажимозакључакдајеЈованХра
ниловићнаВеликојнароднојскупштинибиопредставник
управоРусинаидајеРусинима,прекоХраниловића,захва
љујући уважавању либералног принципа равномерне на
ционалнезаступљеностиодстраневодећихљудиСрпског
народногодбора,припалоједноодосамместапредседава
јућихнаисторијскомскупу25.новембра1918.године(по
свемусудећи5Срба,1Словак,1Буњевац,1представник
Русина).

УпогледуновихизвораувезисЈованомХраниловићем,ко
начносевраћамонаглавни,ууводураданајављен,поклад
нашихсазнања,наЗа пи сни ке ме сних на род них од бо ра о из
бо ру по сла ни каинањиховепу но мо ћиизпредмета:Докумен
тапосланикаВНОуРукописномодељењуМатицесрпске.
ТамопроналазимоЗа пи сник о скуп шти ни одр жа ној дне 23 
Но вем бра 1918. на ко јој је би ран по сла ник на на род ну Скуп
шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих Сло ве на у Бач кој, 
Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во сад ској.
Састојисеоддвалиста,писанјенасрпскомјезику,ћири
лицом.ОннасизвештавадасетесуботеназборуРусина

33Његован,Д.нав.дело,стр.240.
34Гарди,Дю.УлогаЙованаХраниловичаудружтвенимживоцеРуснацох

упершихрокохКральовиниСербох,ГорватохиСловенцох,у:Ру си ни
стич ни сту диї – Rut he nian Stu di es, редакторТамаш,Ю. (2015),Нови
Сад:ФилозофскифакултетуНовомСаду,стр.171186.



81

ЂУРА ХАРДИ

окупило 110људи чија су имена редом била записана. За
председавајућегјеизабранпротапарохЈованХраниловић,
заперовођеЈанкоОбровскииМихајлоБиреш.Скупштина
је„једногласнозапосланикеРусинаНовосадских”изабрала
ЈованаХраниловићаиПетраСакача.Записниксупотписа
ликаопредседникЈованХраниловић(ћириличнимписмом,
ачининамсенаосновурукописадајеонводиоицеоза
писник)иперовођаЈован(?!)Обровски,ауимеприсутних,
својеручнојошчетирипарохијана:ЂураКолесар,Хрубења
Ђура [Грубеня Дюра], Михњак Јанко и Андреј Салонски
[АндрейСалонсковъ]. Записник јеоверенпечатом гркока
толичкепарохијеуНовомСаду.35Поредзаписникасачуване
суидвеприложенепуномоћи.Прва,заПетраСакача,коју
супотписалипредседник збора ЈованХраниловић,цркве
нитуторЂураКолесариперовођаМихајлоБиреш,оверена
печатомпарохије,каоидругазаЈованаХраниловићакоју,
такођеузпечат,потписујукаопотпредседникзбора(цркве
нитутор)ЂураКолесариперовођаМихајлоБиреш.36Захва
љујућиовимдокументима,постајесасвимјаснодајеЈован
ХраниловићпосланиккојијенаВеликојскупштинипред
стављао Русине.Приметићемо овомприликом да је 1918.
годинеРусинауНовомСадумоглобитиоко500душа,ада
суониизсвојихредоваизабраличакдвапосланика.Утим
данимавеликеодлукевероватноникомнијенимоглопасти
напаметдапоставипитање,пресвегаопредељеном југо
словенуХраниловићу,обројуновосадскихРусинаиброју
њиховихпосланика.

Усвакомслучајузасадасмоидентификовалидвапослани
каВеликенароднеСкупштинекојисузаступалиновосадске
Русине,ЈованаХраниловићаиПетраСакача.Имајућипред
собомСпи сак уче сни ка Ве ли ке на род не скуп шти неиистра
живањеВладимираБиљњекојијеидентификоваоимена13
РусинаприсутнихнаСкупштини37,намеранамједаихупо
редимосасачуванимЗа пи сни ци ма ме сних на род них од бо ра 
о из бо ру по сла ни ка ипу но мо ћи ма.Врло јенезахвалноод
ређиватинационалнуприпадносттихљуди,јерсуштински
нигденијезаписанокакосусеонипојединачнонационално
изјаснилинаСкупштини.Пребисмоговорилиоопштинама
изкојихсудолазилирусинскипосланици,односноместима

35За пи сник о скуп шти ни одр жа ној дне 23 Но вем бра 1918. на ко јој је би
ран по сла ник на на род ну Скуп шти ну Ср ба, Бу ње ва ца, Ру си на и оста лих 
Сло ве на у Бач кој, Ба ра њи и Ба на ту у ру ској цр кве ној оп шти ни Но во
садској, РОМС,М7417.

36Пу но моћ: Пе тар Са кач,РОМС,М7417;Пу но моћ: Јо ван Хра ни ло вић,
РОМС,М7417.

37Biljnja,V.Ru si ni u Voj vo di ni,str.26.
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изкојихсуосталисачуваниЗа пи сни циорадумеснихскуп
штинаиодбора,јерњиховсадржајкаопрворазредниисто
ријскиизвороткриваполитичкеприликеидруштвенукон
јунктурутихбачкихнасеља.

Утомпогледу,посебнојезанашутемудрагоценЗа пи сник 
са На род ног збо рауЂурђеву,одржаногучетвртак21.но
вембра 1918. године у два сата после подне, ради избо
рапосланика„уСрпскуНароднуСкупштину”.38Радисео
документунаписаномна једномлистусадвестране,врло
читкимрукописом.ИзсадржајаЗаписникавидимода јеу
Ђурђевуделоваозаједничкисрпскорусинскимеснинарод
ниодборкаоорганпрелазневластикоји јебројао19чла
нова, 12Србаи7Русина,међукојима сеналазилоииме
ЂуреБиндаса.39ЂураБиндасјеутомтренуткунесамочлан
месногНародногодбора,већуједноигркокатоличкиђур
ђевачкипарох,иначе једнаоднајистакнутијихличностиу
друштвеномикултурномживотуРусинаизмеђудва свет
скарата.40Иовачињеницадемантујеставогркокатоличкој
црквикојајенаводнобилапротивкидањавезесаУгарском
и против присаједињења. Збор је за председавајућег иза
браоЂокуЗличића,азаперовођуНиколуКириловића,који
је окупљеним грађанима, а има их око 500600, прочитао
Про гласСрпскогНародногОдборауНовомСаду.Како је
председавајућиЗличићустановиода „у опћиниима3.502
српскиправославнии1.656рускихстановника,прематоме
имасеизабрати4Србинаи2Русазапосланика.”Првосу
билипозваниприсутниСрби.Онисуједногласноизабрали
посланикеопштинеЂурђевокојиће заступати српскина
род:дрЂорђаДунђерског,ЂорђаЗличића,ЂорђаИлијина
иЂорђаЂиткова.Наконњихсупозвании„бирачиРуси”,
којисуједногласнозасвојепредставникеизабралиНиколу
Хархаја (Хархаи,poрусинскojортографијиГаргаї )иАн
дријуКишадамова(КишАдамов;Адамовјеовденадимак).
Записникјесвојеручнопотписанодпредседникаиперовође
теоверенпечатомсрпскеправославнеопштине,какојеби
ло и препоручено уПро гла су.ПоредЗа пи сни ка, сачувано
јеисвихпетпуномоћипосланикаизЂурђева.Онесубиле

38За пи сник во ђен при ли ком На род ног збо ра у Ђур ђе ву ко ји је одр жан 8ог 
Но вем бра 1918. го ди не у 2 са та по сле под не ра ди из бо ра по сла ни ка у
Срп ску На род ну Скуп шти ну,РОМС,М7417.

39„ПрисутничлановимесногНародногОдбора:1.ЂокаДејановић,2,Ја
шаЦрни,3.СимаОтић,4.СтеванШтевић,5.ТрифунДрагић,6.Ђура
Хромиш,7.МихаљНота,8.МихаљШајтош,9.ЕмилКостић,10.Никола
Савин,11.ПајаМанојловић,12.ПајаШовљански,13.МихаљДудаш,
14.НиколаХархаи,15.ЈанкоЕрдељи,16.ЂокаБогданов,17.ЛукаОтић,
18.ЖаркоЗлоколица,19.ЂураБиндас.”Исто.

40Миз,Р.нав.дело,стр.5560.
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једнообразне,потписанеодстранепредседникаЂокеЗли
чићаиперовођеНиколеКириловића,оверенепечатомов
дашњесрпскеправославнепарохије.Вреднојезапазитида
јеистипечатстављенкаконапуномоћисрпскихпосланика
такоинапуномоћиНиколеХархајаиАндријеКишАдамо
ва.41Свенамтоговориосолидарностиисвојеврсномједин
ствуСрбаиРусинауЂурђеву;наовајзакључакуказујеи
постојањезаједничкогмесногнародногодбораукојемсуи
једниидругибилиравномернозаступљени.ИзЂурђевадо
бијамоноваименадварусинскапосланика.Овомприликом
морамопоменутииједногодчетирисрпскихпосланикаиз
истогместа.РечјеоЂорђуЂиткову.Историчаримајепо
знатподатакдајепородицаЂитков,односнонарусинском
Ђитко(Дїтко),потицалаодонихРусинакојисусепрвидо
селилиуЂурђевојошпреРеволуције1848/9.године.Живе
ћиусрпскојсредини,временомсупрешлинаправославље,
променилипрезимеуЂитковипосталиСрби.42Владимир
БиљњапосланикаЂитковаидентификујекаоРусина.43

Јединство вишенационалног Ђурђева није било усамљен
случај.Нетребанипомињатикаоопштеместоуисторио
графији,радсрпскобуњевачкиходборанасеверуБачке.Ми
ћемоовомнизудобрихмеђунационалниходносаи једин
ства заједнице придружити још једну русинску средину –
Куцуру. Из ње је на Велику народну скупштину доспела
изгледа самоСве до жба о куцурском народном збору ко
јијеодржанунедељу,24.новембра1918.године.Речјео
краткомдокументу,писаномкраснописомнасрпскомјези
ку, ћириличним писмом самешавином русинске и српске
ортографије.Све до жбанасобавештава,дасу„данашньим
куцурскимодржанимнароднимзбором,изабранизаизасла
нике на главни народни збор уНовисад” следећи наведе
ни:„ВасилијМоскалъ,ЈованъШанта,АндријаКиш,Јован
ФиндрикиМихаилРик.”Исправусусвојеручнопотписали
Андрија Лабош као „председник народнога већа” и ујед
но писмоводитељ, заједно са Јанком Шариком, бировом
[ШарикъЯнко,біро],тј.првимчовекомовдашњеопштине.

41Пуномоћ:НиколаХархаи,РОМС,М7417;Пуномоћ:АндријаКишада
мов,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеДунђерски,РОМС,М7417;Пу
номоћ:ЂорђеЗличић,РОМС,М7417;Пуномоћ:ЂорђеИлијин,РОМС,
М7417;Пуномоћ:ЂорђеЂитков,РОМС,М7417.

42Боич,М.(1934)РуснациуДюрдьове, Ру ски ка лен дар, 1934,РускиКере
стур:Рускенароднепросвитнедружтво,119;Рaмaч,Я.(1995)Руснациу
ДюрдьовепоконєцХІХвику,Шве тлосц,1,НовиСад:Рускеслово,стр.
92;Отић,Љ/Отич,Лю. (1995)Из про шло сти Ђур ђе ва,Зоз пре шло сци 
Дюрдьова.Ђурђрво:Месниорґанизацийниодбор„250”Дюрдьов,стр.
4647.

43Biljnja,V.нав.дело,стр.26.
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Веродостојностисправејеоснаженазваничним(државним)
печатомкуцурскеопштине.44Попописуиз1921.године,у
Куцуријеживело3.969становника,одтогаРусинисучини
ли62,9%(2.500),Немци21,8%(856),Мађари12,5%(496)
становништва.45Солидарносткуцурскетризаједнице,каои
бројчана структурањиховог становништваодразили су се
инаизборпосланика.Русини судали трикандидата,Ва
силијаСабоМоскаља,Јована(Јоана)ШантуиАндријуКи
ша,Мађариједног–Јована(Јаноша?)Финдрика,иНемци
једног–МихаилаРика.Уовомслучајубисмоконстатовали
дајеКуцурапослалауНовиСаднаВеликународнускуп
штину пет својих представника.46 ИмеВасилијаМоскаља
наобјављеномспискуУче сни ка Ве ли ке на род не скуп шти не
публикованом1938.године,затимурепринтиздању,каои
кодПетраПекићапогрешнојезаписанокао„Москањ”веро
ватнозбоггрешкеучитањуизвора;требалобигаисправити
наМоскаљ.47

И да не заборавимо, у вези саКуцуром, још једну важну
чињеницу за исход наше расправе.Председник куцурског
народногвећабиојеАндријаЛабошкојизапотребепред
стојећегвеликогдогађаја,насрпскомјезикусастављаСве
до жбу.АндрејЛабошмлађи,изданакугледнерусинскесве
штеничкепородице,утомтренуткујепарохгркокатоличке
црквенеопштинеуКуцури.48Онјетрећирусинскисвеште
ник, од пет постојећих гркокатоличких парохија у Бачкој,
закогаможемотврдитидајеподржаоиорганизоваоизбор
и учешће Русина на Великој народној скупштини. Тезу о
промађарском и антијугословенском расположењу гркока
толичког свештенства код војвођанскихРусина демантују,
дакле,наизворимазаснованечињенице.

УсуседномСтаромВрбасутакођејебилооформљеноНа
родновеће.Остале сунамдоступне самопуномоћиизда
теседмориципосланика,чијијеизборобављенучетвртак,
21. новембра.Документа су једнообразна, одштампана на

44Сведожба... (Куцора191811.новембра),РОМС,М7417.Фотографија
документајеобјављенакод:Његован,Д.До ку мен ти о при са је ди ње њу,
стр.148.

45Жирош,М.(1997)Ба чван скосрим ски Ру сна ци до ма и у шве це,І,Нови
Сад:Грекокатолїцкапарохиясв.ПетраиПавлаНовиСад–Рускеслово,
стр.492.

46ПоБиљњиКуцурадајечетирирусинскапосланика;Biljnja,V.нав.дело,
стр.26.

47Pekić, P. нав. дело, стр. 307;Вој во ди на 19181938, стр. 37;Вој во ди на 
1918–1938,другонеизмењеноиздање,стр55.

48Цап,М.М.(1996)Цер ква и шко ла у Ко цу ре,НовиСад:Грекокатолїцка
парохиясв.ПетраиПавла.стр.151;Миз,Р.нав.дело,стр.197198.
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половинилистаналатиничнојписаћојмашини.Језикпуно
моћијесрпски,алиштампанодстранеслужбеникакојемје
претпостављамонемачкиилимађарскијезикбиоматерњи,
иоверенслужбеним(државним)печатомврбаскеопштине,
ананекимаодњихкаодајеузовајударенјошједанпечат
неразговетнесадржине.Пуномоћисусвојеручнопотписане
одстранепредседникаНародногвећаЈованаВучерићаипе
ровођеВидеМихајловић.Наполеђинисвихпетдокумената
стојипотписаноодобрењезаодлазакуНовиСадиздато11.
(24)новембраодКомандеместаВрбас,односноуимеКо
манданта 3. батаљона IX пешадијског пука српске војске.
Посланици су били: ЈованВучерић (JovanVucserity),Аца
Живкуцин (Aca Zsivkucin), Милан Поповић (Milan Popo
vity),КристианШтрелинг(KristianStreling),ФилипРеперт
(FilippReppert),ЈаношУрбан(JanosUrban)иЈанкоГадњаји
(JankoGadnyaji).49Последњи,снашестраненаведенунизу
посланик,ЈанкоГадњаји,именомјебиоРусин.Поматри
куларнимкњигама,породицаГадњаји (ҐадняйилиҐадняї)
билајеједнаодпрвихРусинанасељенихуСтаромВрбасу.50
РусинскапарохијауСтаромВрбасује1921.годинебројала
700душа.51ИзборједногРусинајеизгледаодражаваонаци
оналнуструктурустановништваовогбачкогместа.

ОдсвихбачкихнасељаукојимасуРусиниживели,каодаје
усвомизборукаснилојединоњиховонајвећенасељеБачки
Крстур(БачКерестур,данасРускиКрстур,РускиКерестур).
Доступаннамјезаписниктамошњегнародногодбораначи
јемчелу јебиоНиколаПавлович.Састављен јена једном
листу већегформата и у заглављунасловљен каоСве доч
ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни. Исправаје
двојезична,надеснојстранистојитекстнасрпскомјезику
писанрусинскимћириличнимписмом,аналевојпаралелан
текстистогсадржајанамађарскомјезику,оверенајезванич
нимпечатомКрстурскеопштинеисвојеручнопотписанау
имеНародногодбораодстранеМиколе(Николе)Павловича
(PavlovitsMiklos).Изисправесазнајемодасуодовдашњег
народаизабранииизасланина„одржавајући26огновем
браСаборуНовомСаду”,„ПланчакДимитрие,ШовшПе
тар,ПапугаМихаил,КишМихаил,ГоловичъИваниСаба
дошИван”.Исправа јесастављена25.новембра,даклена

49Punomoć: Jovan Vucserity, РОМС, М 7417; Punomoć: Aca Zsivkucin,
РОМС,М7417;Punomoć:MilanPopovity,РОМС,М7417;Punomoć:Kri
stianStreling,РОМС,М7417;Punomoć:FilippReppert,РОМС,М7417;
Punomoć:JanosUrban,РОМС,М7417;Punomoć:JankoGadnyaji,РОМС,
М7417.

50Жирош,М.нав.дело,стр.332.
51Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
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данотварањаВеликенароднескупштинеуНовомСаду,и
посрединијебилагрешка,јерјеназначенодасупосланици
изасланинаСаборзадан26.новембар.52Собзиромнато
да је оваСве доч ба остала сачуванау архивскомпредмету
До ку мен та по сла ни ка Ве ли ке На род не Скуп шти не,закљу
чујемодасукрстурскипосланицисвакакостиглинаВели
кународнускупштину,илидокрајаданатог25.новембра
илитекнадругирадниданскупа.Издокументасазнајемо
даих јебилошесторица,штоиодговарапрописуоначи
нуизборупосланика.Крстурнаиме1921.годинеима6300
становника.53Међутим,успискуУче сни ка Ве ли ке на род не 
Скуп шти не,каоикодПекићаизостављенојеимепослед
његнаведеногкрстурскогпосланикаИванаСабадоша.54На
оригиналудокумента,некојепрвоподвукаоизатимдвапут
сакраткимкосимцртамапрецртао(?)црвеномоловкомје
диноовоиме,доксуосталасамоподвучена.Тоочигледно
није урађено у време одржавањаСкупштине, већ претпо
стављамоодстраненекогистраживачакојијенакнаднотра
гаозаименимапосланика,вероватносастављајућиСпи сак 
уче сни ка.Тозакључујемонаосновуоколностидасускоро
свиЗаписнициипуномоћи,истинанедоследно,исподвла
чениилицрвеномилиграфитномоловкомодстранеистог
илиистихлица.Ову,понамагрешку,овомприликомбеле
жимо и исправљамо са бројем одшест имена крстурских
посланика.ЈошречдвеочелникуКрстурскогнародногод
бора,НиколиПавловичу,званомПањски.Речјеоугледном
домаћину,власникуГосподскекрчмеуцентрусела,човеку
либералнихсхватањакоји јеимаовеликогутицајанасво
јесуграђане.КаочланСоцијалдемократскестранкеПавло
вич је 1921. године, истина на кратко, постао председник
крстурскеопштине.55

Дазакључимонашпрегледдоступнихименакојасеналазе
уЗаписницимаипуномоћимадоспелимнаВеликународну
скупштину.Можемозакључити,дасунаВеликојнародној
скупштини били присутни посланици из свих пет бачких
насеља, (Новог Сада, Ђурђева, Куцуре, Старог Врбаса и
Крстура)гдесуРусиниживелиузначајнијембројуибили
организованикаозаједница.ОдазивРусинакаоиопштина
укојима суониживелинаПро гласСрпскогнародногод
борауНовомСадубиојепотпуниплебисцитаран.Штосе

52Све доч ба, Од на род ног од бо ра Бач ке ре стур ске об чи ни, РОМС,М7417.
53Биндас,Д.нав.дело,стр.131.
54Pekić,P.нав.дело, стр.306;Војводина1918–1938,стр.35;Војводина

19181938,другонеизмењеноиздање,стр.53.
55Тамаш,Ю. (1992) Ру ски Ке ре стур, лїто пис и ис то рия, (1745–1991),

РускиКерестур:МЗРускиКерестур,стр.409.



87

ЂУРА ХАРДИ

тичебројапосланикакоји судошлииз тих средина, било
као посланици по националности Русини или да су били
изабраниодстранерусинскезаједнице,односно,дасууши
ремсмислупредстављалиопштинесарусинскомвећином
илидасубилисамопопореклуРусини,уидеалномслучају
можемоговоритиоњих17.Надамоседаћенекабудућаис
траживањаупотпунитибројод21присутногРусинанаВе
ликојнароднојскупштинисановимименимакојасуостала
недоступнаовомистраживању.

Несмемозаборавитинаранијеобећањедаћемодати још
један аргумент у корист тезе да је Храниловић као грко
католички архиђакон деловао у сагласју са опредељењем
крижевачкогепископаиподређеногмусвештенства.Наи
ме,нијепрошлониједнолетоодВеликенароднескупшти
неПрисаједињења,а2.јула1919.годинеЈованХраниловић
јеуНовомСадуопетпредседавао једнојскупштини,овог
путарусинској,накојојсуокупљенипрвацибачкихисрем
скихРусинаосновалиРусинсконароднопросветнодруштво
(такозвану Просвету), своју прву националну, културно
просветнуорганизацијунаовимпросторимаодвременадо
сељења.Храниловић је био домаћин и организатор скупа
зачијеодржавањејеблагословдаоикрижевачкигркокато
личкиепископДионизијеЊаради.Знамода је,захваљују
ћиХраниловићевомутицајууНовомСаду,скупштинаодр
жана у Великој сали новосадског магистрата у присуству
(његовихстарихпознаника)градскогкапетанаАлександра
МочаивеликогжупанаиначелникаградаЈованаЖивојно
вића.56Храниловићјезамалурусинскузаједницубиолич
ност која ју јепредстављалане самонаВеликојнародној
скупштини,већипредвластимановостворенеКраљевине
Срба,ХрватаиСловенаца, када јеваљало за својенацио
налнеинтересеизборитиштобољепозиције.57Русинскона
родно просветно друштво, суштински под јаким утицајем
гркокатоличке цркве, постаје зачетник и носилац култур
нонационалногпрепородавојвођанскихРусинаизмеђудва
светскарата.Настранамањеговихчасописаипубликација
развијасесавременарусинскакњижевностилитературни
језик.Просветајеиздавачшколскихуџбениканарусинском
језику за русинске државнешколе.58С друге стране, нова
државаје,суоченасаприсуствоммногољуднихиснажних,

56ЗаполитичкепозицијеЈованаЖивојновићаиАлександраМочапогледа
ти:Бјелица,С.(2008)По ли тич ки раз вој Но вог Са да из ме ђу два свет ска 
ра та,НовиСад:Филозофскифакултет–НовиСад,стр.3132,4749.

57Гарди,Дю.нав.дело,стр.171186.
58Тамаш, Ю. (1997) Ис то рия ру скей ли те ра ту ри, Београд: Завод за

уџбеникеинаставнасредства,стр.70132.
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дојучедржавотворнихмањинанатлуВојводине,попутМа
ђараилиНемаца,наРусинекаословенскумањину гледа
лаблагонаклоно.Таблагонаклоностсенадасвеогледалау
одобравањурададржавнихосновнихшколанарусинском
наставномјезикукаосуштинскогчиниоцакултурнонацио
налногпрепородаовезаједнице.59

Краљевина Срба,Хрвата и Словенаца, односноКраљеви
на Југославија ни у симболичној равни није заборављала
на личне заслуге учесника Велике народне скупштине у
НовомСаду.ЈованХраниловићје1921.годинебиоодлико
ванОрденомСветогСавеIVреда.60Првиналистикуцур
скихпосланика,ВасилијСабоМоскаљ,такођејезасвојрад
на културномиполитичкомпољубиоодликованорденом
(нијенампознатокогранга)одстранекраљаАлександра.61
Коначно,могућеповезаностимнизоминашомтемом,кри
жевачки епископ Дионизије Њаради такође је двадесетих
годинабионосилацОрденaСветогСавеIIстепена.62

Из во р:
РукописноОдељењеМатицеСрпске,ДокументапосланикаВНС,
инв.бр.М7417.
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RUSYNSFROMBAČKAANDJOVANHRANILOVIĆ,AT
THETIMEOFTHEUNIFICATIONOFVOJVODINAWITH

THEKINGDOMOFSERBIA

Abstract

AttheGreatNationalAssemblyofSerbs,BunjevciandotherSlavsfrom
Bačka,BanatandBaranja,heldinNoviSadonNovember25,1918,
theRusynswereamongethnicgroupswhotookpart.Historiography
states that among 757 attendees, 21 were Rusyn. Owing to their
participationintheGreatNationalAssembly,thissmallSlavicnational
community (in 1921, there were 12071 of them living in Bačka)
madeitscontributiontotheunificationoftheterritoriesofthefuture
provinceofVojvodinawiththeKingdomofSerbia.Theauthorofthis
paper,onthebasisofarchivalmaterialsthatremainedunknownuntil
now,aimstoillustratethecircumstancesof thearrivalof theRusyns
to theGreatNationalAssembly in 1918.Their delegates came from
themunicipalities ofRuskiKrstur,Kucur, StariVrbas,Đurđevo and
NoviSad.ApartfromKrstur,theRusynsofBačkalivedtogetherwith
peopleofothernationalitiesandreligions,andtheelectionofassembly
membersreflectedthenationaldistributionofthepopulationinthese
towns and communities.Đurđevowas seat to a joint SerbianRusyn
local council (this was an institution of the transitory government
at the time of the collapse ofAustriaHungary)which organized the
electionoftheassemblymembers.InKucura,wheretheRusynswere
themajoritypopulation,theselecteddelegatesincludedthreeRusyns,
aHungarianandaGermandelegate.Themultinationalpopulationof
these Vojvodina towns showed solidarity even at times of political
crises, acting as a unified political community. Among the most
renownedmembersoftheGreatNationalAssemblywasalsoaGreek
CatholicpriestfromNoviSadbythenameofJovanHranilović(1855
1924).Thispoet,journalistandpoliticianofYugoslavpersuasionleft
anotablemarkontheculturalandsociallifeofNoviSad.Hranilović
openedtheGreatNationalAssemblyandactedasoneofitschairmen.
TheauthorofthispapershowsthatHranilovićinfactrepresentedthe
RusynsattheGreatNationalAssemblyandthathewastheirchampion
andtheirorganizer.HeworkedforseveraldecadesasaRusynpriestin
NoviSad,anarchdeaconintheGreekCatholiceparchyofKriževcifor
BačkaandSyrmia.Tothisday,researcherswereunawareof thefact
thatHranilovićwaselectedasamemberoftheAssemblyonNovember
23,attheassemblyoftheRusynsfromNoviSad.Thisfact,alongwith
numerousothers,disputesawidelyheldbeliefthattheGreekCatholic
clergyamongRusynswereagainst theunificationwith theKingdom

ofSerbia.

Keywords: Rusyns in Serbia, the Great National Assembly of Novem
ber 25, 1918, Jovan Hranilović, the Greek Catholic Church, the history 

of Novi Sad, Đurđevo (Djurdjevo) 1918, Kucura 1918
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Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад

             DOI 10.5937/kultura1859093H
УДК 323.113(=163.41)(439.5)”1918”

                              94(497.1)
прегледни рад

БАРАЊАУВРЕМЕ 
НОВОСАДСКЕВЕЛИКЕ

НАРОДНЕСКУПШТИНЕИ
СТВАРАЊА 

ЈУГОСЛОВЕНСКЕДРЖАВЕ
1918.ГОДИНЕ

Сажетак: Рад је по све ћен крат ком, али ди на мич ном пе ри о ду у 
исто ри ји Ба ра ње и то у вре ме ства ра ња пр ве ју го сло вен ске др
жа ве. Ка да је реч о про сто ру ју жне Угар ске (Ба нат, Бач ка, Ба
ра ња) пре лом ни до га ђа ји су кул ми на ци ју има ли на но во сад ској 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни 25. но вем бра 1918. го ди не, ка да је 
до не та од лу ка да се ове те ри то ри је от це пе од Ау строУгар ске 
Мо нар хи је и при по је Кра ље ви ни Ср би ји, од но сно бу ду ћој ју го сло
вен ској др жа ви. Циљ ра да је да син те тич ки при ка же и об ја сни 
про це се и до га ђа је у Ба ра њи не по сред но уо чи и за вре ме Ве ли ке 
на род не скуп шти не у Но вом Са ду, за кључ но са Пр во де цем бар ским 
ак том ка да је ство ре на Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. У 
пи са њу су ко ри шће не ар хив ска гра ђа, оно вре ме на штам па и пу
бли ка ци је и ре ле вант на исто ри о граф ска ли те ра ту ра, ка ко би на
ве де ни историјски пе ри од био што пре ци зни је и све о бу хват ни је 
ана лизиран.

Кључне речи: Ба ра ња, Пр ви свет ски рат, ју жна Угар ска, 
стварање Ју го сла ви је, но во сад ска Ве ли ка на род на скуп шти на

АЛЕКСАНДАР ХОРВАТ
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ИзбијањеПрвогсветскогратапоставило јепредполитич
коруководствоСрбије,несамопроблемвојнеодбране,не
гоипитањедефинисањаратнихциљеваипрограмасрпске
владе, који су требали бити реализованинакон завршетка
војнихдејстава.1„Нишкомдекларацијом”,којујеизгласала
Народна скупштина Краљевине Србије 7. децембра 1914,
ратнициљевисусажетиуследећојреченици:„Владакра
љевинесматракаосвојнајглавнијииуовимсудбоносним
тренуцима једини задатак да обезбеди успешан свршетак
овог великог војевања, које, у тренуцима, кад је започето,
посталоуједноборбомзаослобођењеиуједињењесвенаше
неслободнебраћеСрба,ХрватаиСловенаца”.2Скупштина
јеприхватилаовуизјаву,којајесаопштенаиземљамаАн
танте3. Српска влада је „Нишком декларацијом” повезала
борбупротивАустроугарскесајугословенскимуједињењем
иразбијањемДвојнеМонархијекаодржаве.Утомконтек
сту,једандеоаустроугарскихтериторијајетребаопостати
деобудућејугословенскедржавнезаједницеукључујућии
јужнуУгарску,односноисторијскеобластиБанат,Бачкуи
Барању.

Токомрата,српскиинтелектуалцисусарађивалисвладом
наконципирањуграницабудућедржаве,образлажућиисто
ријским,географским,етнографскимидругимаргументи
ма поједине делове ратног програма. Барања је у ратним
циљевимаСрбијепосматраназаједносаБанатомиБачком,
као једна од војвођанских/јужноугарских области.Иако је
знатновећипросторпосвећенБачкојиБанату,иБарањусу
поједининаучниципомињалиусвојимтекстовима,упрвом
редуЈованЦвијић,СтанојеСтанојевићиСтојанНоваковић.
Цвијићје1915.годинеукњизиЈе дин ство Ју го сло ве на,ко
ја је представљала теоријско образложење „Нишке декла
рације“, географскоантрополошким агрументима означио
границу будуће Југославије, укључивши целу Барању са
градомПечујому„југословенскипростор”.Поњеговомми
шљењу, јужнидеоПанонскенизије једолинијеМориш–
Суботица–Печујскепланине(Мечек)–Мурапредстављао
одвојенуцелину.

1 Текст је настао на основу истраживања замастеррадБа ра ња у Кра
ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца: 1918–1921, одбрањеног наФило
зофскомфакултетууНовомСаду2011.и затимделимичнопрошире
ногиобјављеногподнасловомБа ра ња: 1918–1922, (2013)НовиСад:
ПрометејМалоисторијскодруштво.

2 Šišić,F.(1920)Do ku men ti o po stan ku Kra lje vi ne Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca 
19141919,Zagreb:MaticaHrvatska,str.10.

3 Митровић,А.Усветскомрату,у:Исто ри ја срп ског на ро да,књ.6.Од
Берлинскогконгресадоуједињења:1878–1918,том2,ур.Митровић,А.
идр.(1983)Београд:Српскакњижевназадруга,стр.66.



95

АЛЕКСАНДАР ХОРВАТ

Ипак,интелектуалнииполитичкипредставнициСрбијени
суималијаснепредставеипрецизнеподаткеоБарањи4,ње
ном географскомопсегу, историјии становништву,што је
нарочитодошлодоизражајанаКонференцијимирауПари
зу1919–1920.Зареализацијуратногпрограмасрпскевладе
одпресудногјезначајабиораспадДвојнеМонархије.Дога
ђајикојисууследилинакрајуПрвогсветскогратаотворили
сумогућностдаратнициљевисрпскевладебудуреализо
вани,штојеималозначајнепоследицеиуслучајуБарање.

***

Коначна судбина територије јужне Угарске одређена је у
сложенимидинамичнимпроцесимакојисусеодвијалиод
срединесептембрападокрајановембра1918.годинеПрво
су српска и савезничка војска пробилеСолунскифронти
у брзомнапредовању до 19. октобра нашле се на гранич
нимрекамаизмеђуСрбијеиАустроугарске.Тадајестањеу
ДвојнојМонархијивећувеликобилохаотично.Владалаје
несташицаживотнихнамирницаисоцијалнинемири,апо
јавилисусеидезертерскеодметничкегрупеизаустроугар
скеармије,„логоши”и„зеленикадар”,штоједоприносило
општојнесигурности.

ОднајвећегзначајазадаљиравојдогађајауБанату,Бачкоји
БарањибиојеодговорамеричкогпредседникаВудроаВил
сонанааустроугарскунотуизоктобра1918,којомјетра
женсепаратнимирна темељуВилсонових„14тачака”од
8.јануараистегодине.Међутим,Вилсонјеизмеђуосталог
изјавиодасемирвишенеможесклапатинаосновуњего
вогранијегпрограмаи„дасународнетежњеЈугословеназа
слободомправедне.Стога[...]вишенеможепризнатипуку
аутономијуовихнародакаоосновузамир”5.Вилсонјена
овајначинпрепустио југословенскомстановништву јужне
Угарскедаодлучиосвојојсудбининаосновуправанарода
насамоопредељење.РаспадДвојнеМонархијејепостаоне
миновностивећкрајемоктобра1918.годинечехословачко
народновећеуПрагуиНародновијећеСХСуЗагребупро
гласилисуотцепљењеодАустроугарске.

У Будимпешти је мађарска опозиција основалаМађарско
народновеће,којејеусвојојПрокламацијизахтевалозавр
шетакрата,демократске,друштвенеипривреднереформе

4 Отомевише:Horvat,A.Baranjauratnimciljevimaiteritorijalnimkoncep
cijamasrpskevlade(1914–1918),u:Tri ja non – do di ri i pri bli ža va nja – znan
stve ni ko lo kvi jum s me đu na rod nim su dje lo va njem, ur.Taslidžić,D. (2012)
BeliManastir:Društvozabaranjskupovjesnicu,str.8996.

5 Šišić,F.nav.delo,str.179.
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иправонародана самоопредељење, алиуоквиру терито
ријалног интегритета Угарске6. У грађанскодемократској
револуцији„јесењихружа”31.октобра1918.опозицијадо
лазинавластиубрзојестворенаМађарскаДемократскаРе
публика.Председниквладепостао јевођаопозицијегроф
МихаљКарољи7.Мађарскавладајезатимупутилапроглас
дасеусвимместимаформирајународнавећа,којасутреба
лапреузетивластусвојерукеиуспоставитиредимир.Со
цијалнинемирисууцелојУгарскојпотрајалисведо10.но
вембра,кадаједошлодоизвесногсмиривањастања.Први
даниновембрауједнопредстављајудоминацијумађарских
инемачкихнароднихвећауБанату,БачкојиБарањи8.Уба
рањскимградовимаМохачуиПечујуоснованасумађарска
већакојасузадржалавластусвојимрукамаипослеуласка
српскевојскеуБарању9.

Уистовреме,вођенисупреговориизмеђуМађарскеиАн
тантеоусловимапримирја,којисуотпочели4.новембрау
БеоградуизмеђукомандантасавезничкихтрупанаБалкану
ФраншеаДепереаикомандантабалканскогфронтамађар
ског генералаКевеша.СрпскаВрховна команда је тражи
ладаАнтантинетрупезаузмутериторију„сведоМароша,
Баје,СуботицеиПечуја”.ГрофКарољисеукључиоупре
говоре7.новембра,алидоговорнијепостигнут,јеронни
јехтеодаприхватитакоширокуокупационузонуистране
трупе уСуботицииПечују. Захтевао је да будепоштован
интегритетУгарске.Међутим,Деперејенаредиодасевој
неоперацијенаставе10.НатемељунаређењаДепереаивој
водеЖивојинаМишића,српскавојска јепочеткомновем
бра1918.годинепрешлаграничнерекеипочелазаузимати
областипрекоДунаваиСаве11.ТрупесрпскеIармиједобиле

6 Месарош,Ш.Односизмеђумађарскихнароднихвећаисрпскихнарод
ниходбораупрвојполовининовембра1918.године,у:При са је ди ње ње 
Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,уредникСмиљанић,М.(1993)Нови
Сад:МузејВојводине:Институт за историјуФилозофскогфакултета,
стр.197.

7 Vinaver,V.(1971)Ju go sla vi ja i Ma đar ska 19181933,Beograd:Institutza
savremenuistoriju,str.1718.

8 Месарош,Ш.нав.дело,стр.198200.Карољијевавладајеподстицала
оснивањенароднихвећапојединихнародностиујужнојУгарској,даби
сеуспоставиоредимир.Ованароднавећа(одбори)нисусеизјашња
валиукористинтегритетаУгарске,негоукористсвојихнационално
ослободилачкихтежњи.

9 Ba ranj ski gla snik,5.septembra1920,br.40.
10Janković,D.iKrizman,B.(1964)Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve 

1918,II,Beograd:Institutdruštvenihnauka,Odeljenjezaistorijskenauke,
str.517518

11Његован,Д.(1993)При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср
би ји 1918. До ку мен ти и при ло зи,НовиСад:МузејВојводине,стр.1618.
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су8.новембранаређењеограничнимлинијама.УБарањи,
војска је требало да пређеДраву и да заузме целу област
укључујућиградПечуј.12

Ипак,војнаконвенцијаопримирјуконачнојепотписана13.
новембра1918.уБеограду.Премањенимодредбама,мађар
скетрупесуморалеевакуисатиобластсеверноодМароша,
Суботице,БајеиПечуја.Конвенцијасенијеодносиланапо
литичкапитања,пајењеномодредбомзагарантованодаће
ујужнојУгарскојостатимађарскацивилнауправа.Српска
војскајетаковојничкиокупиралатериторијеБаната,Бачке
иБарање13.Београдскаконвенцијаипакнијеималапресу
данзначај,јерсусрпскетрупеипрепотписивањаовогдоку
ментапрешлеграничнерекеистиглеуСуботицуиОсијек,а
одредбаомађарскојадминистрацијинијебилаодржива,па
јеврлобрзоипрекршена.

Паралелносаовимдогађајима,постепеносеодвијаопро
цесполитичкогорганизовањаСрба,Буњевацаидругихсло
венских заједница у јужнојУгарској.Токомоктобра 1918.
дошло је до неколико састанака уСуботици иНовомСа
дунакојимајерасправљанабудућасудбинаБаната,Бачке
иБарање.Крајеммесеца,активиралисусеипредставници
војвођанскеРадикалнестранкеЈашеТомића.Натајномса
станкууСуботици,којијеорганизоваоуправорадикалски
првакЈашаТомић,планиранојеоснивањенародниходбора
уНовомСадуицелојВојводиниипокретањесрпскогли
ста.НасастанкусуучествовалиипредставнициБарање14,
алињиховаименанисупозната.Вероватно јеречонеком
од православних свештеника, који су били чланови Ради
калнестранке:брањинскипротаСтеванМихалџић,свеште
никизЈагодњакаМилутинПетровићилибеломанастирски
свештеникСветозарПанић.

Ипредоласкасрпскихтрупа,почелојеформирањесрпских
народних одбора у Бачкој и Банату15. Централни Српски
народниодбор16(СНО)званичнојеосновануНовомСаду

12Janković,D.iKrizmanB.nav.delo,str.517518.
13Vinaver,V.nav.delo,str.21.
14Храбак,Б.СловениуВојводиниуданимаослобођењановембра1918,

у: При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, уредник Сми
љанић, М. (1993) Нови Сад: Музеј Војводине: Институт за историју
Филозофскогфакултета,стр.67.

15ПрвисрпскинародниодборјеосновануВеликомБечкереку31.октобра
1918.

16УтокуновембрауНовиСадјеизЗагребадошаомладиБарањацМилан
КашаниниставиосенарасполагањеСрпскомнародномодбору.Радио
јекаоновинару„Српскомлисту”,новинамаСНОаНакнаднојепри
мљен уСрпски народни одбор као члан.ОсимКашанина, у одбор је
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3.новембра1918.године.УрадуСНОучествовалесусве
српскеполитичкестранке.Одборјетребаобитипроширен
и са политичким представницима осталих Словена јужне
Угарске17.Истидан јеобјављенпрогласукојем јестајало
„да сваки народ има права сам одређивати својом судби
ном”18.УодговорунапокушајКарољијевевладедапоједи
неопштинеизјавеповерењевладиуБудимпешти,СНОје
позвао„свеопштинеБачке,БанатаиБарање,дасеупогледу
политичкогдржањасвогимајупокораватијединонаредба
маи упутствимаСрпског народног одбора уНовомСаду,
каоцентралногпредставникаБачке,БанатаиБарање,који
сазиваВеликуНароднуСкупштинуСрба,Буњевацаиоста
лихСловена,да сеуимецелокупногнародаовихкрајева
слободноопредели”19.ЗадатакСНОјебиодауспоставиред
имир,апослеуласкасрпскевојскеуНовиСад9.новем
бра20,могаосеупотпуностипосветитиполитичкомзадат
куприпремеВеликенароднескупштине,којајетребалода
прогласиодвајањеодУгарскеиодрединачинуласкаБаната,
БачкеиБарањеубудућујугословенскудржаву21.

По том питању, међу политичким представницима јужно
угарскихСрба постојале су две концепције.С једне стра
не, групапредратнихлибералаидемократа окупљенаоко
секретараМатицесрпскеТихомираОстојићапредлагалаје
дасеуједињењеостварипрекоНародногвијећауЗагребу,
које јепретендовалодапредстављасвебившеаустроугар
ске области насељене југословенским становништвом. С
друге стране, Јаша Томић ињегова Радикална странка су
захтевалидасеБанат,БачкаиБарањапрвоприпојеКраље
виниСрбији, а затимуђуу јединственудржаву.Томићева
опција је на Великој народној скупштини однела превагу
иакосупостојалеоштредискусијесведоодржавањасаме
Скупштине.

ушаојошједанБарањац:СветозарСтрајнић,каоградскипредставник
НовогСада;Попов,Д.(1983)Срп ска штам па у Вој во ди ни 19181941,
НовиСад:Матицасрпска, стр.20;ЊегованД. (1993)При са је ди ње ње 
Сре ма, Ба на та, Бач ке и Ба ра ње Ср би ји 1918. го ди не. До ку мен ти и при
ло зи,НовиСад:МузејВојводине,стр.7172).

17Његован, Д. (2004) При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји. При лог по ли
тич кој исто ри ји Ср ба у Вој во ди ни до 1921. го ди не,НовиСад:Музеј
Војводине,стр.223224.

18Његован,Д.При са је ди ње ње  До ку мен ти и при ло зи,стр.19.
19Исто,стр.21.
20До 21. новембра заузета је цела територија до демаркационе линије,

одређенеБеоградскомконвенцијом.
21Кркљуш, Љ. Војводина у време присаједињења Краљевини Срби

ји1918.године,у:При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918,
уредникСмиљанић,М.(1993)НовиСад:МузејВојводине:Институтза
историјуФилозофскогфакултета,стр.18.
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***

Уистовремедоксутрајалиполитичкидоговорииприпре
меВеликенароднескупштине,српскавојска јепостепено
стављалаподвојнуконтролупросторјужнеУгарске.Након
заузимањаНовогСадаиБачке,једандеотрупаДринскеди
визијејекренуопремаОсијеку,којијезаузет12.новембра22.
НаосновуБеоградскогпримирја,српскавојскаје14.новем
бра1918.прешлаДравукодОсијекаиушлауБарању23.Два
данаранијеуОсијек једошаоБошкоМихалџић,синбра
њинскогпроте,доносећимолбу„свихсрпскихсела”давој
скапређеДравуиуђеуБарању.Молбујепредаопуковнику
ЂокиЂорђевићу24.Ипак,оваманифестацијанародневоље
нијебилапресудназапокретањесрпскевојскепрекоДраве,
него ратни циљевиСрбије дефинисани у току рата, наре
ђењаФраншаДепереа и војводеМишића и већ поменута
конвенцијапотписанауБеограду,којајезваничноодредила
демаркационулинију.

ВојскујепратиочланосјечкогНародногвијећа,учитељМи
ланГлибоњски.Каодобарпознавалацбарањскихприлика,
знаојеподаткеораспоредунасељаистановништву.25Војна
командајеодлучиладапошаљеГлибоњскогдаизвидистање
уБарањииустановиукаквомјестањупругапремаПечују,
јерјеодлученодатранспортвојскебудеизвршенжелезни
цом.ГлибоњскисеуДардиповезаосаправославнимсве
штеницима,обавестиоиходоласкусрпскевојске,аобаве
штењејепрослеђеноиТодоруАндрићууМохач,угледном
српскомадвокатуипосланикууугарскомсабору26.

НаконштојесрпскакомандауОсијекудобилаобавештења
одГлибоњског,трупеДринскедивизијекренулесууБарању,
анапредовалесуутриправца:премалинијиДарда–Вилањ

22Pekić,P.(1939)Po vi jest oslo bo đe nja Voj vo di ne,Subotica:s.n.,str.259.
23Na dan oslo bo đe nja,Baranjskiglasnik,14.novembra192,str.50.Улите

ратуријехронологијауласкасрпскевојскеуБарањунепрецизнаинео
дређена.Ј.Безендорферусвомраду„НештомалоонашојБарањи”на
води13.новембар1918.године.ИстимподаткомбаратаиПетарПекић
ураду„ПовијестослобођењаВојводине”,пајеБезендорфервероватно
одњегапреузеотајподатак.Глибоњскијејошнепрецизнијиипишеда
јепрелазакпрекоДравебиокрајемоктобра.Михалџић,иначепреци
занухронологији,усвојимрадовиманаводи14.новембар.Београдска
„Политика”од17.новембра1919.учланку„ЧастСрбији” (Печуј,14.
новембар)преносичланак„Прегодинудана”,објављену„Барањском
Гласнику”,акоји„славигодишњицуослобођења“.

24Михалџић,С.Барања–ослобођена,у:Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди
не: 1918,(1929)НовиСад:ШтампаријаЈовановићиБогданов,стр.83.

25Глибоњски, М. (2009) Ба ра ња (1918–1923) се ћа ња, пр. Крестић, В.
Београд:Историјскиинститут,стр.1213.

26Исто,стр.13.
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–Шиклош–Печуј,премаБарчунаДравиипремаМохачу
иБатосекунаДунаву.Коњица јежелезницомпребаченау
Мохач,гдејевојскабилаизненађена„ванреднолепимдоче
ком”,којијеорганизоваоТодорАндрић27.До17.новембра
трупесузаузелеДарду,БелиМанастир,железничкупругу
ОсијекПечујиВилањМохачискелунаДунавууБатини,
Печуј28итериторијудоБарчаиСигетвара.Српскавојскау
БарањиједвенедељепоследобиланаређењеПрвеармије,
саконачномдемаркациономлинијомпремаМађарској:„По
лазилаједомостанаДравикодБарча,затимописивалаСи
гетиПечуј,избијаланаЧико,паисподманастираГрабов
ца,доБатосекадабиизнадњегаизбилаипрешлаДунавна
ДушнокСикошу”29.Ипак,нијесецелаБарањскажупанија
нашлаподконтроломсрпскевојске,негосрезови:брњевар
ски(дарђански),мохачкиишиклошки,већидеопечујскоги
печварскогсрезаинеколикоселашашког(хеђкатског)сре
за.Изванграницадемаркационелинијеостаојескороцео
шељински(св.Лорински)срез30.

СрпскостановништвоБарањедочекало јесрпскетрупеса
одушевљењем31.Сличнаатмосферајевладалаиушокачким
(хрватским) селима узКарашицу и у околиниПечуја32.О
статусукојијесрпскавојскауживаламеђустановништвом,
брањинскипротаСтеванМихалџић је забележио следеће:
„УПечујустеклајенашавојскавећприсамомуласкунај
већепоштовање.Њезиносимпатичнопоступањепремасва
коме[...]створилајојје...таквуљубавсвеганарода,дасе...
слободномоглакретатипосвиманајмађарскијимместимаи
крајевимабезикаквевећеопрезности.Овопоштовањепре
манашојвојсциочувалосеидоцније”33.УмемоаримаМ.
Глибоњскипишедајемађарскостановништво„обрадовало

27Исто.
28Михалџић,С.(1992)Ба ра ња од нај ста ри јих вре ме на до да нас,Београд:

БиблиотекаградаБеограда,стр.405.
29Павловић,Р.ОТријанонскомуговоруиопрвимисељавањимаСрбаиз

Мађарске1921.године,у:Па три јарх срп ски Ар се ни је III Чар но је вић и 
Ве ли ка се о ба Ср ба 1690. го ди не: збор ник ра до ва о три ста го ди шњи
ци Ве ли ке Се о бе,ур.епископшумадијскиСава,(1997)Београд:Свети
архијерејскисинодСрпскеправославнецркве,стр.197.

30Ba ranj ski gla snik,13.marta1921,br.67.
31ОатмосферимеђубарањскимСрбима,Михалџићуделу„Барањаосло

бођена”,пишеследеће:„ЈуначкипродорсрпскевојскекодКајмакчала
на испунио је српска срца у Барањипозитивномнадом...Кајмакчалан
(је) коначнорешио загонеткудвоједнемонархије! Заман сепозивало,
дасезаснујумађарскинационалниодбориимађарсканароднаодбрана.
УсрпскимопћинамауБарањизапуцалесупушке,па јошдржавне,у
одбранусрпскемислиисрпскихнада”.

32Pekić,P.nav.delo,str.260.
33Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр.83.
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и развеселило држање српских војника који су им дошли
ипонашалисекаопријатељи”34.Држањусрпскевојскесу
допринелаинаређењакомандеДринскедивизије,којимаје
прописанстрогипрогонвојникакојибипљачкали,бахато
сеодносилиилисветилинесловенскомстановништву.Око
ректномпонашањусрпскевојскесведочииизјаваКарољија
издецембра1919. годинедасу„мађарскапопулација, аи
самавлада,задовољнидржањем(српске)војске,доксуРу
мунииЧесиразузданиисамопљачкају”.Утокудецембра
завршенојеразмештањесрпскихтрупауБарањи,формира
најеБарањскапосада,азакомандантајепостављенпуков
никВојинЧолакАнтић35.

Приближноуистовреме,17.новембра1918,СНОуНовом
СадујеупутиоизборниредзаВеликународнускупштину
свимнароднимодборимауВојводини.Премаизборномре
дуСрби,БуњевцииосталиСловенисубиралиделегатепо
општинама,такода1.000становникабираједногпредстав
ника.Уопштинамамањимод200становника,становници
бирајупосланикаусуседнојнајближојопштини.Општине
између 200 и 1.000 становника бирају једног делегата. За
посланикесумоглибитиизабраниичлановидругихопшти
на.Правогласасуималисвимушкарцииженестаријиод20
година.Уопштинамагдејошнисубилиформиранинародни
одбори,требалоихјеодмахформирати36.Премаизборном
редуправогласанисуималиМађари,НемцииРумуни37.

Предоласкасрпскевојске,уБарањинисупостојалисрпски
ишокачки(хрватски)народниодбори.Срединомновембра
одржанојенеколикосастанакауДардииБеломМанасти
рунакојимаједоговоренначинполитичкогорганизовања
словенског становништва ове области. Дана 21. новембра
на црквеној слави у БеломМанастиру окупила се велика
групаљудидабисеутврдилапредстојећаакцијаиправци
деловања.ПрисутанјебиоипуковникДрагишаКостић,та
дазаповедникбарањскепосаде38.Политичкоорганизовање
српскогстановништваусвојерукепреузелисуправославни
свештеници,члановиРадикалнестранке,СтеванМихалџић
уБрањини,СветозарПанићуБеломМанастируиМилутин

34Глибоњски,М.нав.дело,стр.14.
35Павловић,Р.нав.дело,стр.197198.
36Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.3233.
37Ова тринарода су чинила скоро 56% тадашњег становништваБана

та,БачкеиБарање,премапописуиз1921,аправогласаимјеодузето
због предвиђене могућности оптације за њихове националне државе.
ИстипринципјезадржанприликомизборазаУставотворнускупштину
КраљевинеСХС1920.године.

38Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр84.
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ПетровићуЈагодњаку.ВезасаСНОуНовомСадуишлаје
прекоСомбора,односноПоповца,одаклесувестиширене
поосталимместимауБарањи,атимпутемјестигаоипозив
заВеликународнускупштинууНовомСаду39.

ИзборибарањскихпредставниказаскупштинууНовомСа
дуодржанисуод21.до24.новембра1918.године.Ускла
дусаодредбамаизборногреда,заделегатесубиранинају
гледнијиљудиупојединимопштинама.ИзбориуБолману
су одржани 21. новембра, уз учешће око 300људи. Прво
се приступило формирању народног одбора, затим избо
ру председника, потпредседника и осталих одборника. За
председника је изабранМирко Бојанин, за потпредседни
каСаваДоброкес, а за секретараСтаноје Бојанин.Одбор
јеимао16чланова.Председникјенадневниредставиопи
тањедалићесеСрпскомнародномодборууНовомСаду
признатидаје„позванговоритиуимесвегнашегнародау
Угарској”.Наконшто је једногласно усвојен овај предлог,
МиркоБојанинјетакођеједногласноизабранзаболманског
представникауновосадскојВеликојнароднојскупштини40.

Истогдана јеодржана скупштинауБарањскомБану (По
повцу). Председник народног одбора био је православни
свештеникДионисијеМијатовић41.Заделегатесуизабрани
СтоканУрсић,СимоДворнић,СтоканМајшац,СтевоДвор
нић,СавоМиодраговићиРоманСтанковић42.Записникса
изборне скупштине није сачуван, али можемо претпоста
витидасупредставницишокачкихопштинаузКарашицу
учествавалиуизборима,јерПоповацнијеимаотоликиброј
становникадабимогаобирати6посланика.

Избор представника у Пелмоноштору (БеломМанастиру)
одиграо се два дана касније. Према записнику са избор
нескупштине43,БелиМанастирјетадаимао420„српских

39Исто,стр.83.
40За пи сник скуп шти не са сед ни це це ло куп ног срп ског на ро да у Бол ма ну,

РукописноодељењеМатицесрпске,инв.бр.М7.417.Записниксупот
писалипредседникодбора,секртетариучитељицаМаријаМихајловић.

41Ве ров ни ца Си ме Двор ни ћа,РОМС,М7.417.
42Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.107.
43УРукописномодељењуМатице српске сачувани су записници саиз

борних скупштинаБолмана, БелогМанастира,Дарде иМохача и пу
номоћипосланикаизнаведенихместа,Поповца,БрањинеиЈагодњака.
Записницинисуоригиналнидокументи,негооверенипреписи,којесу
појединипосланициморалидоставитиСНОууНовомСадукаодоказ
узпуномоћ,аписанисућирилицом.Оверенисупечатимаправослав
нихцрквенихопштина.Записникесупотписивалипредседникодбора
иперовођа(тајник,секретар).Узаписницимасупремаупутствимаиз
борног редаСНОа, забележени дан иместо избора, имена изборних
часника, број становника у појединимместима, ток гласања и имена
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душа”,азаједносаоколнимместимаСударашем,Брњева
ромиБрајдфелдом540.Председникнародногодборабио
јеправославнисвештеникСветозарПанић,потпредседник
СтеванЧарнојевић,асекретарМиланПрерадовић.Народни
одборјеимао11чланова.Председникодборајеприсутним
„одборницимаиизборницима”предложиоСтеванаЧарно
јевићазапелмоношторскогпосланика,штојеакламацијом,
једногласноприхваћено44.

УДардијеизборделегатаодржанистогданакаоуПелмо
ноштору. Према извештају парохије, Срба уДарди је би
ло 980.45Председник одбора био јеДушанМилутиновић,
потпредседникМиланЈовановић,асекретарСветозарПа
нић.Одборјеимао11чланова.Милутиновићјепрепочетка
гласањасаветоваодасеизборпосланикаобавиједногласно
какобисе„штојачеманифестовалаједнодушностдарђан
скихСрба”.Утомдуху,једногласноиакламацијомизабран
јеТеодорЧварковић46.

У исто време одржан је избор посланика и у Качфали
(Јагодњаку). Председник одбора био је свештеникМилу
тинПетровић,асекретарВојинЈовановић.Запосланикаје
изабранПетровић47.

Дана23.новембраодржанјеинароднизборуКишфалуби
(Брањини).ПредседникодборајебиоЂокоКосић,асекре
тарСтеванПоповић.ЗапосланикесуизабранипротаСте
ванМихалџићиСтеванПоповић48.КаоиуслучајуПопов
ца,могуће једа сууизборимаучествовалипредставници
шокачкихопштина,јерБрањинанијеималавишеод1000
становника српске националности, па није могла да бира
вишеодједногделегата.

Некабарањскаместасупријавилаорганизовањеодборади
ректноСНОууНовомСаду.ОдборуБременујеизвестио
дајепредседникодбораМиланКостовић,асекретарЂор
ђеПетровић.УЛипови јепредседникодоборабиоМилу
тинМирковић,асекретарЈованЕрдељан.Одборјеимао21

посланика.СвипосланициБарањциизнаведенихместасуималипуно
моћи(веровнице,исказнице)којимсудоказивалисвојизбор.Пуномо
ћисутакођепотписивалипредседникодбораисекретар,иоверенису
печатомцрквенеопштине.

44Пре пис за пи сни ка во ђе ног при из бо ру по сла ни ка за Пел мо но штор у 
Народ ну скуп шти ну,РОМС,М7.417.

45Срп ско пра во слав но па ро хиј ско зва ње у Дар ди,РОМС,М7.417.
46Пре пис за пи сни ка, во ђе ног при из бо ру дар ђан ског по сла ни ка,РОМС,М

7.417.
47Пу но моћ Ми лу ти на Пе тро ви ћа,РОМС,М7.417.
48Ис ка зни ца Сте ва на Ми хал џи ћа,РОМС,М7.417.



104

АЛЕКСАНДАР ХОРВАТ

члана49.Председнициисекретариовиходборасуизабрани
заполитичкепредставникесвојихместа50.

Милан Глибоњски је добио задатак од осјечког Народног
вијећа да организује Србе иШокце уМохачу и околини.
СтупиојеуконтактсаТодоромАндрићемиТомомПрака
туром,мохачкимадвокатом,којијепорекломбиоШокациз
Дубошевице.ПремаплануОсјечкогнародногвијећашокач
кеисрпскеоштинесутребаледонетипојединачнерезолу
цијеоприсаједињењуБарањеКраљевиниСХС51.Разлогза
доношењепојединачнихрезолуцијабиојеутомештоније
биловременадасепошаљусвиизабранипредставнициу
НовиСад. Глибоњски јеПракатру уручио писмо осјечког
Народногвијећа,којијетомприликомизјавио„даонјавно
нећерадитијерсебојиосветеМађара,алићеупотајисве
учинити”52.СрбиуМохачусусеипакнабрзинуорганизова
ли.Уоснивањународногодбораиизборимасуделоваојеи
најугледнијимохачкиСрбинТодорАндрић.Самодануочи
ВеликенароднескупштинеуНовомСаду,одржанисуиз
бори замохачкогпосланика.Према записнику са изборне
скупштине,уМохачу јеживело800Срба.Запредседника
одбораизабранјеДавидБркић,азасекретараЛазарПлав
шић. За представника је једногласно изабран ЈоцоПанић,
ратаризМохача53.

СвојепосланикенаВеликународнускупштинукојајеодр
жанауНовомСаду25.новембра,послалојеукупно211оп
штинаизБаната,БачкеиБарање.Уизворимаилитератури
недостају имена 10 посланика и 7 општина.Установљено
једасусвебанатскеопштинепослалепосланике,аизБач
кенијесамоједна.Прематоме,осталих6суизБарање54,а
вероватносуупитањушокачкеопштинеизоколинеПечуја
и(ли)околинеМохача.Засаданисупронађениизворнидо
кументипремакојимбисесасигурношћуустановилодали
су,икоје су,шокачкеопштинепослалепосланикеуНови
Сад.

49Спо ме ни ца осло бо ђе ња Вој во ди не 1918,(1929)НовиСад:Штампарија
ЈовановићиБогданов,стр.8081.

50Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.106.
51Bösendorfer, J. (1940)Neš to ma lo o na šoj Ba ra nji,Osijek:Prva hrvatska

dioničkatiskara,str.35.Безендорферпишедаје„наинтервенцијувојних
власти(мајорЈовановић)Пракатур27.новембрауМохачуосноваошо
качконародновијеће,алисевећнаредногдана(28.новембра)придру
жиомађарскомнародномвијећу”.

52Ba ranj ski gla snik,6.maja1920,бр.23.
53За пи сник во ђен у из бор ној скуп шти ни Ср ба у Мо ха чу,РОМС,М7.417.
54Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.107.



105

АЛЕКСАНДАР ХОРВАТ

УодносунаБанатиБачку,запроцесформирањанародних
одборауБарањијекарактеристичнонеколикоразлика,ко
јесудопринеледараднањиховомоснивањунебудетако
успешан.УБарањинијебилополитичкеорганизације,ни
тиоснивањасрпскихишокачкихнародниходборасведок
српскавојсканијезаузелаобласт.Главниузроциовепојаве
сууетничкомсаставустановништваидруштвенојструкту
риСрбаиШокаца.УБарањскојжупанијијепремапопису
становништваиз1910.годинеживело350.000становника,
одтогамањеод7%српског,хрватскогишокачкогстанов
ништва,уодносуна56%Мађараи32%Немаца.Упогледу
друштвене структуре, преовладавало је сељаштво, аинте
лектуалнаиполитичкаелитаготоводанисунипостојале,
каонихомогенија страначкаорганизација.Нијепостојала
развијенаполитичкасвесткаоуБачкојиБанату,где је је
дандеоСрба,ШокацаиБуњевацаживеоуградовима,био
школованибавиосеполитиком.УБарањисуградовепрете
жнонасељавалиМађарииНемци,аСрбииШокцисубили
углавном сеоско становништвоималоих јеживело у ве
ћимместима.Притом,ШокциуБарањисубилибезсвојих
учитеља,новина,странакаиполитичкихвођа.Важанузрок
слабијојорганизацијијебиоинедовољанвременскипери
од,јерјеВеликанароднаскупштиназаказаназа25.новем
бар1918.године.

Збогнаведенихразлога,барањскиделегатисубилиизме
ста насељених српским становништвом, изузев како смо
већнапоменули, вероватноПоповцаиБрањине.Такође,и
угеографскомпогледу,осимМохача,свиполитичкипред
ставницисубилиизтзв.Барањскогтроугла,односнопро
сторајужнеБарањегдејеуједноживеонајвећидеобарањ
скогстановништвајужнословенскогпорекла.Премапопису
становништваиз1921,тујеживело15.602„СрбоХрвата”,
16.638Мађараи15.976Немаца55.

Михалџић јеу„СпоменициослобођењаВојводине1918.“,
писаода„сусвенашесрпскеишокачкеопштинепослале
својеизасланикенатуСкупштину”56.Свакакодаовајпода
такнијетачанштосетичешокачкихопштина,аликаошто
смовећнапоменули,постојимогућностдасунекеопшти
неузКарашицуиуоколиниПечујаиМохачаималесвоје
посланикеуНовомСаду.

55Ћурчић,С.иКицошев,С.(1992)Раз вој по пу ла ци је Ба ра ње,БелиМана
стир:НародниуниверзитетВукКараџић,НовиСад:МузејВојводине,
Београд:ДруштвоСрпскаКрајина,стр.46.

56Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр.83.
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НеразвијенаполитичкасвестуБарањидоприносилајеце
локупној слици о необавештености барањског становни
штваополитичкимоколностимаитериторијалнимпретен
зијамасрпскевладедефинисанимуратномпрограмуина
крајууБеоградскојконвенцији.СрбиуБарањисувећином
страховалиданеостануизванграницабудућејугословен
скедржаве,немајућиинформациједасеБарањаналазилау
оквирутериторијалногпрограмасрпскевладе.Сједнестра
не,српскавладанијеималасасвимпрецизнеинформације
оБарањиињеномстановништву,асдругестранеБарањци
нисуималиобавештењаоплановимасрпскевладе.

***

ВеликанароднаскуштинаСрба,БуњевацаиосталихСло
венауБанату,БачкојиБарањисасталасеуНовомСаду25.
новембра1918.године.НаСкупштини јеучествовало757
посланикаиз211општина:578Срба,84Буњевца,3Шокца,
2Хрвата,62Словака,21Русин,6Немацаи1Мађар.ИзБа
рањејепоименимапознато17посланика.ПротаМихалџић
тврдидаихјебилооко30,СрбаиШокаца57.Претпоставља
мода јебројод10посланикакојинедостајунапописима
посланика такођеизБарање, такодабивероватанукупан
број био 27 посланика Барањаца. Постоји могућност, као
штојеизвеснобиослучајуПоповцуиБрањини,дасуљуди
српскенационалностиизабранидапредстављајупоједина
шокачкаместа.

Првуодлукуу4тачке,којујескупштинаприхватила,про
читаојеЈашаТомић.Одлученоједанапредстојећојмиров
ној конференцији влада Србије заступа интересе Баната,
БачкеиБарање.ЗатимдасеБанат,БачкаиБарањаприкљу
чујуКраљевиниСрбији,асведабисепомоглоуједињење
свихСрба,ХрватаиСловенаца.У4.тачкиодлукестојида
ћескупштинапослатипо2чланауЗагребиБеограддабисе
југословенскоуједињењештопреостварило.Прваодлукаје
допуњенаизјавомозаштитинесловенскихмањинакојеће
остатиунутарграницановедржаве58.

ДругуодлукуобразложиојеПетарКоњовићследећимречи
ма:„Банат,БачкаиБарањауграницама,којеповучеАнтан
тинабалканскавојска,проглашујеседанас12.(25)новем
бра1918.годиненаВеликојнароднојскупштининаоснову
узвишеног начела народног самоодређивања отцепљеном,
какоудржавноправном,такоиуполитичкомипривредном
погледуодУгарске.ЗбогтогаНароднаскупштинапоставља

57Исто,стр.86.
58Његован,Д.При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји...,стр.241242.
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Велики народни савет, којем је извршни орган Народна
управа. Народни савет чине 50 чланова, изабрани из ове
Народнескупштине.Народнисаветдоносипотребнеуред
беинаредбе,постављаНароднууправуивршинадзорнад
њом”.Народнууправујечинило11одсека,аначелусваког
одсекастајаојеНародниповереник.Значајанговородржао
јеиБлашкоРајићуимеБуњевацаиШокаца,пристајућина
договоренеодлукеСкупштине59.Наконштосускупштинске
одлукеобразложенеиусвојене,изабранјеВеликинародни
савет(ВНС).ОдБарањаца,Михалџићјеизабранзаједног
одчлановаВНС.Истогдана у званичномлистубарањске
жупанијеинаплакатиманасрпском,мађарскоминемачком
језикуизашлајепрокламацијасрпскевојске„народубарањ
ском”,укојојсестановништвопозиваданастависвојсло
боданиредованпосао60.

Већ сутрадан, 26. новембра делегација Велике народне
скупштинеотпутовалајеуБеоград,предвођенаЈашомТо
мићемиБлашкомРајићем.Делегацијајеималазадатакда
упознасрпскувладуирегентаАлександраоскупштинским
одлукама.Регентјепримиоделегацијуусаставу:Ј.Томић,
Б.Рајић,С.Михалџић,СлавкоМилетићиДушанСтепанов.
Испред делегације, први је говорио Стеван Михалџић, а
„Српскилист”јеповодомтогаписао:„Престолонаследни
ка јепоздравиодивнимиодушевљенимговоромпопМи
халџићизБарање,отацВојеМихалџића,правника,којије
насрпскомфронтупогинуокаодобровољацсрпскевојске.
Ватренимречимапротумачиојеугледнисвештеникосећаје
ВојвођанаињиховуприврженостСрбијиињеномкраљев
скомдому”61.ДругаделегацијапредвођенаВасомСтајићем
иЈованомМанојловићемкренулајеуЗагреб,сациљемшто
бржегстварањајугословенскедржаве62.

КадајеПрводецембарскимактомстворенаКраљевинаСХС,
Барања се нашла у оквиру југословенске државе, али са
отворенимпитањемграница,којајетребалобитиутврђена
наКонференцијимирауПаризу.Већ3.децембра,Мађариу
БарањисуорганизовализборуПечују,протестујућипротив

59Његован,Д.При са је ди ње ње – До ку мен ти и при ло зи...,стр.45.Одсеци
у Народној управи су следећи: Политички послови, унутрашњи по
слови,правосуђе,посвета,финансије,саобраћај,привреда,прехранаи
снабдевање,социјалнереформе,народноздравље,народнаодбрана.

60Михалџић,С.Ба ра њаосло бо ђе на...,стр.84.
61Његован,Д. Барањско питање 1914–1941, у:Днев ник про те Сте ва на 

Ми хал џи ћа,приредиоЊегован,Д. (2000)НовиСад:МузејВојводине;
Београд:Београдскочиталиште,стр.155156.

62Pekić,P.(1930)Po vi jest Hr va ta u Voj vo di ni od naj sta ri jih vre me na do 1929,
Zagreb:Maticahrvatska,str.185.
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одлукановосадскескупштине63.Међутим,убрзо јепочела
организацијаНароднеуправеијугословенксеадминистра
цијеуБарањи,паодлукеовогзборанисууваженеодстране
новихвласти.

КоначанстатусБарањејеразрешеннаКонференцијимира
уПаризу. ЈугословенскомађарскимразграничењемиТри
јанонскимспоразумомиз1920.године,КраљевиниСХСје
припао тзв. Барањски троугао, територија површине 1147
km² у јужном делу покрајине, док је већи део области са
градовимаПечујемиМохачемостаосаставнидеоМађарске.
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AleksandarHorvat
MuseumofVojvodina,NoviSad

BARANJADURINGTHEGRANDNATIONALASSEMBLY
INNOVISADANDTHECREATIONOFTHEYUGOSLAV

STATEIN1918

Abstract

ThispapercoversabriefbutdynamicperiodinthehistoryofBaranja,
atthetimeofcreationofthefirstYugoslavstate.Whenitcomestothe
areaofsouthernHungary(Banat,Bačka,Baranja), thecrucialevents
took place in theGrandNationalAssembly onNovember 25, 1918,
when the decision was made to separate these territories from the
AustroHungarianMonarchyandtoincorporatethemintotheKingdom
of Serbia, i.e. the futureYugoslav state. The aim of the paper is to
synthesize and explain theprocesses and the events that occurred in
BaranjaimmediatelybeforeandduringtheGrandNationalAssembly
inNoviSaduntiltheFirstDecemberDeclarationwhentheKingdomof
Serbs,CroatsandSlovenianswasestablished.Inthisresearch,archival
materials, contemporary newspapers and publications and relevant
historiographic literaturewereused inorder toanalyze thehistorical

periodasaccuratelyandcomprehensivelyaspossible.

Key words: Baranja, World War I, southern Hungary, creation of  
Yugoslavia, Grand National Assembly in Novi Sad
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дрвенојподлози,димензије40x40цм,2015.година





113

 
УВОДНАРЕЧ 

ПРИРЕЂИВАЧА
НИКОЛАДОБРОВИЋ– 

ПЕДЕСЕТГОДИНАПОСЛЕ
Током 2017. године, у низу београдских институција све
чано је обележена педесетогодишњица смрти истакнутог
српскогијугословенскогархитектеНиколеДобровића(Пе
чуј,12.2.1897–Београд,11.1.1967),академикаСАНУи
најдоследнијег заговорника савремених метода грађења.
Модернистичканачелаунашојсрединијепрвипропагирао
срединомтрећеипочеткомчетвртедеценијекрозобјекте,
конкурснепројекте,урбанизам,дневнокритичкекоментаре
ипрограмскеманифесте, а потомиу универзитетскојна
стави,теоријскимиисториографскимогледима.Подједнако
приљежноДобровићсеангажоваоуобластизаштитегра
дитељскогнаслеђа.

Ауторитативанихаризматичан,Добровићјеоставионеиз
брисивтрагуархитектурицентралнеијугоисточнеЕвропе
измеђудвасветскарата,каоиупрвимдеценијамасоција
листичкеЈугославије.Генерацијесавременикадоследно је
упућивао ка најнапреднијим уметничким стремљењима.
Градиојеобјектеразличитихнамена,почеводстамбених,
до угоститељских, војних, здравствених, саобраћајних и
меморијалних.Удосадашњимисториографскимосвртима,
периодизацијањеговогстручноградајесистематизованана
прашко,дубровачкоибеоградскораздобље.

ОДобровићујеуземљиииностранствуобјављенонеколи
коисцрпнихмонографскихстудијаимноштвочланакакоји
осветљавајуразличитеобластињеговограда(модернизам,
пројектовање, урбанизам, публицистику, медитеранство,
духовнемодуле,пропорцијеидр.),доксеисцрпнамоногра
фијаархитектеБојанаКовачевићаоГенералштабуиз2000.
године издваја међу радовима посвећеним појединачним
грађевинама.Његоваулогаафирмативно јекоментарисана
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уисториографскимтумачењимагенезеновијесрпскеархи
тектуре,доксукраћибиографскиосвртизаступљениудо
маћој и међународној лексикографији. У Библиографском
одељењуСАНУињенимпериодичнимгласилима,доступна
једокументацијаоњеговомделовањукаоакадемика(пода
циоизбору,иницијативе,извештаји,предлози,копијеписа
нихрадова,фотографије),доксуподједнаконезаобилазнии
извориизархивеRIBA,АрхитектонскогфакултетаиМузеја
наукеитехникеуБеограду,историјскихархиваиприватних
колекцијаБеограда,Загреба,ПрагаиДубровника.

СобзиромнадосадашњистепенпроученостиДобровиће
вогопуса,каоинапотребуактуелизовањањеговесвестра
нееманципаторскеулоге,уЗаводузапроучавањекултурног
развитка је крајем децембра 2017. године одржан научни
скуп ,,Никола Добровић – 50 година после’’, усмерен ка
мањеосветљенимаспектимањеговогживотаирада.Надах
нутомбеседомскупјесвечаноотвориоакадемикархитекта
Милан Лојаница. Током једнодневних пленарних сесија,
преиспитани су устаљени методи рецепције Добровиће
вогделаипонуђенинови.Отудсеирезултатиприређеног
симпозијума приказују у овом броју часописа ,,Култура’’,
систематизованикрозприлогезаступљенихистраживача.

ЈазминаКланица,Плесачица,
цртежтушемрађенрапидографиманапапиру,

димензије7x6цм,2018.година
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Ака де ми ја ар хи тек ту ре Ср би је

DOI 10.5937/kultura1859115K
                          УДК 72.071.1 Добровић Н.

оригиналан научни рад

НИКОЛАДОБРОВИЋ 
2017.ГОДИНЕ

Сажетак: Де ло Ни ко ле До бро ви ћа у да на шњем тре нут ку мо же 
да де лу је као ско ро јед на ко ак ту ел но ко ли ко је би ло у прет ход ним 
де це ни ја ма. Та кав ути сак, ме ђу тим, уко ли ко так са тив но раз мо
три мо фе но мен, ви ше не од го ва ра ре а ли те ту у го ди ни 2017. Раш
чла ња ва ње опу са Ни ко ле До бро ви ћа на ње го ве де ло ве: гра ђе ни 
ар хи тек тон ски, ур ба ни стич ки, пи са ни исто ри о граф ски, пе да го
шки, пи са ни те о риј ски рад, као и на ста ње по да на шњим, но во
на ста лим др жа ва ма ко је но ми нал но ба шти не ње го во де ло, по ка
за ће бит но скеп тич ни ју сли ку од оне ко ја је до не дав но вла да ла 
у на шој јав но сти, у Ср би ји. Суд би на До бро ви ће вог глав ног ар хи
тек тон ског де ла, не ка да шњег ком плек са згра да Ге не рал шта ба и 
Ми ни стар ства од бра не у Бе о гра ду, па ра диг ма тич на је за суд би ну 
укуп ног ста ња До бро ви ће вог де ла да нас. У том сми слу нео п ход но 
је раз мо три ти по јам „ак тив не ба шти не”, као ан ти но ми ју оно
ме што би смо тре ти ра ли као вир ту ел но „се ћа ње на ба шти ну”. 
Су мрак ур ба ни зма у Ср би ји дру ги је не га тив ни фе но мен ко ји је 
по сред но за де сио До бро ви ће во на сле ђе и ње га са мог као пи о ни ра 
са вре ме не ур ба ни стич ке ми сли код нас. Тре ћа ли ни ја ра да је раз
ма тра ње ка ко је струк ту ра До бро ви ће вог укуп ног опу са до са да 
ина че би ла вред но ва на код нас и да ли су вред но сти би ле објек тив
но ме ђу соб но по зи ци о ни ра не, с по себ ним освр том на по сле рат ни 
пе ри од и оства ре на де ла у Цр ној Го ри и не ре а ли зо ва не про јек те у 
Бе о гра ду.

Кључне речи: До бро вић, 2017, ту ма че ње, вред но ва ње, ак ту е
лизаци ја

Каданаконполавека,одњеговогбиолошкогскончања,го
воримооархитектиНиколиДобровићусанаканомдапре
меримоњеговоприсустводанас,неможемосебиданепо
ставимотријаснапитања:1.штареалнојестенаслеђетог
архитекте,2.ималиононекаквузаокруженост,и3.уком
правцутонаслеђеиде?ПостављањепитањаоДобровићевој
припадностинационалнимкултурамаиоњеговомнаслеђу
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каонашем јавномдобрунеморанужноводитииспитива
њу, преиспитивањуњеговог личногидентитетаилимакар
осећањаидентитета,уколикотовећнијеисто.1

Године2017.укојојсмо,општеприхваћена јенормадасе
нека државна заједница дефинише као истовремено при
падајућаетносуикаоприпадајућасвимњенимграђанима
без обзира на националност.Што је толеранција у локал
нојзаједницимањенапредовалатаистовременостбивате
жазаразумевањеиреализовање.МиНиколуДобровићапо
аутоматизмусврставамоукорпуснашекултуре,безобзира
наспецифичануписуцрквенекњигерођенихуПечују,на
немачкопорекломајке,најугословенскилевичарскиживот,
напрашкуидубровачкудекаду,азбогпородицеизбогпо
следњечетвртинесвогавекапресвегауБеограђане,додуше
издругогпокушаја.2Тајака,вишеструкакодираностнеуда
љаваДобровићаодносиоцанашебаштинеибаштиненама,
напротив,онагачиниамбасадоромкојисевратиокућида
намзборииодругачијимискуствима.

Добровићје,посвемуштознамо,каопрофесорбиовансе
ријскиинформаторгенерацијастуденатаархитектуреовде
уБеограду,просвећујућиихипреносећиимдеосвог–за
данашњеприликепоготово–недвосмисленогитрајногзна
ња,оногионаквогзнањакојесенепојављујенаконнама
савременог типичног полусатног сурфовања Интернетом.
Предмет„Савременаархитектура’’којијезасноваогодина
макаснијејебиопрозорусветархитектуре,отвореногми
шљења,храбростиилибераторствакаогенералнеметафоре
Модерне, од временафранцуске Револуције до данашњих
дана.3

1 ОДобровићевомродитељскомидентитету,аштоувремекомунистич
кихидеолошкихматрицанајчешћенијебилопожељноилиуобичајено
истраживати, видети у: Ковачевић, Б. (2001)Ар хи тек ту ра згра де Ге
не рал шта ба, Београд:НИЦВојска, стр. 5, из напомене са преузетим
подацимаизлетописаРенатеМихалићиИгораЗидићаукаталогуиз
ложбеPe tar Do bro vić 18901990: re tro spek tiv na iz lo žba (1990), Zagreb:
MGC, где се по подацима заНиколиног рођеног брата види да им је
отац(такође)ПетарбиогркокатоликамајкаНемицакатолкиња.

2 Општепозната јекраткаепизодаДобровићевог(првог)краћегборавка
уБеоградунакондипломирања1923.године,кадаоннијепроцениода
друштвениамбијентупрестонициКраљевинеСХСнепогодујеархи
тектурионаквојкаквујеонвећвидеоусвојојглавиинастудијама,врло
брзосепотомвратившиуПраг.

3 Свакакосемораконстатоватидајепрвоиздањепрвoгтома:Dobrović,
N.(1952)Sa vre me na ar hi tek tu ra 1,Belje:izdanjeautora;штампаноодно
сно издато уБељу, у Барањи, као потпуно приватни, самосталниДо
бровићев трудипроизвод. За те године то је веоманеобичнапракса,
атребасеопсетитиида јеНиколин7годинастаријибратПетарбио
лидерБарањскерепублике1919.године.УсаставКраљевинеСХСушао
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Радохолик,колерик,биојеборацзадругачијеибољеградо
веикуће,далекоодданашњерестаурацијепартикуларности
интересаупољугаздовањапростором.Добровићјевладао
силним информацијама о свету архитектуре, тада доступ
ниммалокоме,алиихје„пропуштао’’крозсвојевредносне
судовеикрштаваокритеријуме.Данасживимоузаблудида
приступностинформацијамасамапорађаикритичкаразми
шљања,штојетемељназаблуда2017.иоколнихгодина.Је
дандеоДобровићевогпрофесорскогучинка, онајбазични
информациони,данасјескоронепотребан,другијенеопхо
дан,чакскривен–онајкритичкогтумачењаинформација.

Карактеристичност каријера универзитетских професора
једаимајусвојепомагачеиследбенике,најпрекаонадаре
нестудентеипотом,временом,каоафирмисанеархитекте.
Посебно јетоизражајнокаданеко,каоНиколаДобровић,
дођенауниверзитеткаоформираноикрупноимебезпрет
ходногмладалачкогпутауспонапаикомпромисадужњега.
ОДобровићусуафирмативнуслику,дивљењедистрибуира
лињеговиономадслушаоциакаснијеврлозначајнаимена
архитектонског еснафа, конкретно они који су у тренутку
Добровићевогфизичкогодласкасаовогасветабилиузале
ту,попутСлободанаМашића,РанкаРадовића,СпасојаКру
нића,МиланаЛојанице,МилошаПеровића, да набројимо
некеодданаснајпознатијих.

Но, од свог тог дивљења није проистекла ниједна моно
графијавеликанаабилојеевополавеканарасполоагању.
ЈединојеМилошПеровић,једномнајпренапочетку1980
ихадругипут,саКрунићем,предкрај1990их,направио
обимне зборникеДобровићевих текстова и документације
оњему,саједним,доступним,бројемпројекатаифотогра
фија.Употоњемнавратуисаобимномсопственомстуди
јом.4Извантога,ројилесусеанегдотебезпретеранезасно
ваностифактографијеибезикаквихбитнијихтумачења.5У

јесамоједандеоБарањедокједругидеотериторијетогименаостаоу
Мађарској.

4 Perović,М.(ur.)(1980)Do bro vić, Beograd: Urbanističkizavod;Perović,M.
iKrunić,S.(ur.)(1998)Ni ko la Do bro vić – ese ji, pro jek ti, kri ti ke,Beograd:
Arhitektonski fakultet, са студијом Перовића под насловом: Стварала
штвоНиколеДобровића:мисаонепритоке,стр.2179.

5 Заодносанегдотскогичињеничкогпарадигматичан јепримердетаљ
неанализедатумаувезисамотивомбуњастогкаменауДобровићевој
архитектури.УнаведенојкњизиКовачевић(2001)Ар хи тек ту ра згра де 
Ге не рал шта батаксативномдатумскоманализомпоказаноједајеБео
градбиопрвоместо(наконкурсномпројектузаПалатуПРИЗАДа),а
невилеДубровникапопретходноисказиваномопштемуверењу,закоје
јеДобровићпредвидеобуњастикаменкаофасаднуобраду.Немалиброј
истраживачаитумачаДобровићевогопусаипослеовогизведеногдока
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последњихдесетгодина,од2007.годинепојавилосенеко
ликопубликованихбављењаЉиљанеБлагојевићНиколом
Добровићем,усклопуширихтема,алисањеговомизузет
номулогомусвакојодњих.6Такосескоростиглодоисцу
рењанепосредногбаштињењаДобровићевихмисли,изјава,
љутњиилислављења,увеккаовредноснихсудоваоархи
тектурииурбанизму.

Поготовојеважноуочитифрустрирајућидисбалансзнања
оДобровићууодносунањеговунепосредноприсутну,из
грађенуархитектурукоднасуСрбији.Ималисмосамоком
плекскојизовемо„ДСНО’’или,чешће,„Генералштаб’’ико
јисузаправосвизналисамоспоља,дабисмоодједном1999.
некакоосталиибезњега,илиионбезљуди(нерачунајући
кулупремаБирчаниновој).Потомје,аиданастотраје,ис
постављензахтевдамубудевраћенауправотаспољашња
сликадоксеупозадинскојструктуријошништанезна.7У
тачки4.1.„ОдлукеоутврђивањузградаГенералштабаВој
скеСрбијеиЦрнеГореиМинистарстваодбранеуБеогра
дузаспомениккултуре”,којује22.децембра2005.године
потписаопотпредседникВладеМирољубЛабус,прописује
се „очување аутентичног изгледа, хоризонталног и верти
калног габарита, конструктивних и обликовних елемената
архитектуре, као и оригиналних материјала.’’ Другим ре
чима,спољниизгледмораостатиисти,реконструисан,као
и основни габарити, док се о функцији објекта ништа не
децидира.

СрбијаиБеоградбиотрпелидаимајусамоједногаливо
луминозногДобровића, реконструисаног, и да по ближим
илидаљимсуседствимабацајупогледенадругењеговеку
ћеидопуњујузнањасаГенералштаба.Услучајунеобнове
зградеАинекакве„мабузеовске’’прекомпозицијезградеБ
–којуниконормаланнећепотпуносрушитиизфинансиј
скихразлога–убеђенсам,нажалост,даћеселаганогубити
наслеђеНиколеДобровића,тоњењем,казабораву.

Устизању,такоданазовем,наслеђаНиколеДобровићадо
насјошједанаспектнеможебитинеевидентиран.Релатив
носудобропознатињегови,ономад,коментаринапитање
какојебираосараднике,званичнеинезваничне,узоколност

заобјављеног2001.наставилисудатумачеупотребубуњастогкамена
кодДобровићакаопримордијалнодубровачку.

6 Веома је важна књига: Благојевић,Љ. (2007)Но ви Бе о град – оспо ре
ни мо дер ни зам,Београд:Заводзауџбенике,јеруњојауторкаобиљем
података и адекватним тумачењима позиционира веома прецизноДо
бровићевуулогуупланирањуиподизањуНовогБеограда,којајеиначе
предметчестихнезаснованихисказаитврдњи.

7 Слу жбе ни лист РСод27.децембра2005.године.
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дамујеједанодпонуђенихкандидатабиоитадаврлонада
рениакаснијеизузетноцењенииутицајниБогданБогдано
вић(1922–2010).НиколаДобровићсеопределиозаЉиља
нуБабић(1922–1995)којајестеусвојојкаријеристигладо
статуса професора београдскогАрхитектонског факултета
аликојесе,уздужанреспект,никовишенинесећаосим
потомсарадничкомстатусупоредједногвеликана.Каосту
дентслушалацњенихпредавања,тамокрајем1970ихгоди
на,морам,нажалост,дапосведочимдасутобилаизразито
неинспиративнаизлагањаоурбанимпросторимазарекреа
цију.

Генералноречено,честоодспособностиистраживачаили
интерпретатора зависи ниво колекционирања чињеница а
поготовопрофилитумачењапојединачнихделаиличакце
локупнихопусаархитеката.Осимтога,изаИванкеиНиколе
Добровићанијеосталопородичнихнаследника,такодасу
се,например,књигеизњиховогстана,посмртиудовице
1995. годинемогленаћипо београдским антикварницама,
сапотписомпрофесораугорњемдесномуглунекеодпо
четнихнепарнихстраница.Иакотонијеправило,честосу
породичнинараштајиглавничуваридокументације,изсен
тименталних разлога.На срећу, деоДобровићеве заостав
штинејеуинституцијамаисањимсеможедостатогаура
дити.

Кадаобележавамополавекаоднечијегодласкаморамосе
упитатидалијесумачињеницаувезисарадомархитекте
углавномконачнаиличакмождадефинитивна,буквално?С
једнестранеодговорможебитиједноолако„да”,сдруге–
изричито „не’’!Можемо само констатовати да се појавио
једанДобровићев рад који раније није уопште спомињан.
Тоје,изформационогпериодаархитекте,такозванаАвион
палата на елитној прашкој адреси, на Вацлавским намје
стимабр.41,данаспознатакаоРамадахотелиповеликој
књижариуприземљу.Коднасјебиланеидентификованадо
једногкраткогчланкаТањеДамјановићкоја јеДобровића
истраживаланалицуместа,уПрагуипрашкимархивама
1990их, уз разговоре са потомцима власника бироа у ко
јимајеДобровићрадио.8Прошлегодинестекаосамувиду
четворотомниВо дич кроз Мо дер ну ар хи тек ту ру Пра гаЗде
некаЛукеша,издавансукцесивноод2012.до2015,укоме
сетазградаатрибуирадвојициаутора,БохумилуКозакуи
НиколиДобровићу.9

8 Дамњановић, Т. (1995) Добровићева Авион палата,Гла сник дру штва 
кон зер ва то ра Ср би је бр.19,Београд:ДКС,стр.216.

9 Lukeš, Z. (20122015) Pra ha Moderní – Velký prűvod ce po ar chi tec tuȓe 
19001950,IIV,Praha:Paseka.Четвртитомсеодносинапериод1950
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Утомповодудвамоментасуважнадабудунотирана.Нај
пре,елементиархитектурекојисеодмахилакоуочавајуна
овомпрашкомздању јесукарактеристични заДобровићев
вокабуларизасинтаксу:конзолнивишеспратнирелативно
плиткииспустувисининеколикоспратова,сапарапетним
тракама над којима су прозорске траке, некад прекинуте
уским пуним пољем али некад и са непрекинутим низом
прозора,употребаопекарскихелеменатауверљиветексту
ре,итд.Тимебисемогуће–реклобисесадаинанекина
чинверификовано–Добровићево(ко)ауторстводалопотвр
дитибездилеме.Али,акобисмоначинилисалтоипостави
лисебипитање:далијеописанаивидљиваархитектонска
синтаксакарактеристичнабашилисамозаДобровићева...–
одговорбибио,наравно,даније!Прегледпрашкеархитек
туретогпериодапунјеистоветнихмотива,уразнимвари
јацијама.Међутим, оноштопомало чуди је даДобровић,
иначеврлосклонуизвеснојмерисолипсистичкомвредно
вањусопственоградауПрагу,аигенерално,заживотане
спомињеовузградунигде.10Мождајеупитањунеусуђива
њенашегархитектедаоспориофицијелностауторства,јер
постојииправнопословнастранаствари,натакоизузетној
адресиусрцуПрагаидокјерадиоубироуКозакДушек
Маца.Присетимосе,тимповодом,Добровићевогдефини
сањашта је он тачно био – руководилац градње – у про
цесунастајањаМасариковихдомовапопројектуБохумира
Козака.

ДругикрупнипросторчињеничногупознавањаДобровиће
вогопусаугодини2017.панадаљеможебити,чинимисе,
детаљнијеувођењеупројекаткомплексаЕлектротехничког
факултета и Института Никола Тесла у новобеоградском
Блоку 32. Пројекте сам пре четврт века затекао у гомили
на поду некадашњегДобровићевог кабинета у поткровљу
Архитектонског факултета. Одавно је измењена намена
блоканаНовомБеограду,данаснајвишестамбеномихра
момСв.Димитрија.ЦрквуНиколаДобровићне бимогао
замислититамониунајхалуцинантнијимсновима,иакоје
архитектурањеговогкомплексаупројектуиз1963.године,
парадоксалноћесеиспоставити,слободнијаиинвентивнија
одобличјабилокојеновецрквеуСрбијиданас.

КомплексЕТФаиИнститутаНТблеснуо је самоупост
хумној „Савременој архитектури 5’’ и није бивао редовно

2000иузЗденекаЛукешањеговкоауторјеПетрКратохвил(Kratochvil).
УтомуIIнас.294експлицитносеговориоДобровићевомкоауторству
надзградомнаВацлавскимнамјестима.

10Авионпалате,календарскиразумљиво,немаупописимаделаидатума
ДобровићевоградаупубликацијиПеровићаиКрунића.
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репродукован касније.Чак у најтемељнијој публикацији о
Добровићу,ПеровићаиКрунићаиз1998.године,непосто
јиниједнаилустрацијаизтогпројекта.Разлогје,чинисе,
врло једноставан.Цртежи су остали на црвеним озалиди
ма, испресавијаним, и протицањем времена све блеђим и
блеђим.Наконполавекатребалобиихреинтерпретирати,
пажљивоисрецензијом,уАутоКЕДуисцртатианескени
рати,итимеомогућитивидљивосттеархитектуреданаси
касније,саврломалимступњемподразумеваненеаутентич
ности.ОваДобровићеваархитектураврлојеблискаонојса
ДечјегодељењауИгалуисамимтимбисесацртежамогло
битноквалитетније„уживети’’унештобезчегасмооста
линаНовомБеограду.НапројектуЕТФаиИнститутаНТ
(Добровићкористииницијаленапрочељу)конструкцијаје
још експресивнија, и то не у смислу изражајности него у
смислуобликовне слободе.Обрадаи употребаматеријала
јетакођеразрађенадокрајњихграница.ПремаБлоку32ду
бровачкадела(апстрахујућиГрандхотелнаЛопуду)делују,
безобзиранадатумскуразлику,каосрицањепочетничких
архитектонскихслогова.

ПрофилархитектеНиколеДобровићауБеоградуиСрбији
године2017.посебнојеинтересантнатема.Интелигибилно
и интелектуално јак човек, са оним атрибутом којимина
нашем језикуи даље бесмислено зовемо „пројектант’’, уз
великоизвођачкоискуство,каоурбанистаипланер,покри
вао језаправосвемогућеобластидокојихархитектможе
стићиадазнаданијеутуђемзанату.Образованушироком
лукуисанеколикоматерњихилираноусвојенихјезикабио
је,сведочилисусви,громадакаоличност.Данасбиможда
биоодличанпревезнашеиевропскихадресаалибикаопо
јединац,гледаноуСрбији2017,самоштрчаосвојимогром
нимзнањемиреаговањемнаурбанистичке гафовекојима
Београдсадаврви.

Нијеслучајно,какомијесведочилаИванкаДобровић1992.
годинеиштопостојикаосачуваноаудиоснимак,дајепо
следњакњигакојујежелеонаписатитрактатогрешкамау
архитектури.ПрофилпопутДобровићевогданаснемапосла
уСрбији,небибиодобродошао,архитектакојијесуверен
узнањуипраксипосвимлинијамаструкереметилачкије
фактор.АлиуправозатоједналинијабаштинеНиколеДо
бровићаданасјетајпрофилкојиживотовдашњиодбацује,
докједругонаслеђепотребазаспасомсудбинеградаисвих
наскојиевоозбиљнобринемозбогтога.

Једноодпитањакоједанасиовдеразматрамо,наконпола
векаодсмрти,јекакосеградБеоградодужиоњемуиње
говом делу својим меморијским начинима. Именом овог
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великана наше архитектонске културе обележена је улица
небашзанемарљивихдимензија.Одмахследепитањагде
јеона,кадаикакоједобилаДобровићевоиме?Налазисеу
зониуспонаодновобеоградскезаравнидобежанијскогпла
тоа,спајајућиулицеТошинбунариПартизанскеавијације.
Именованаје,уколикотакоможеморећи,путемлобирања
архитекатакоји сурадилинаурбанистичкимрешењимаи
архитектонскимпројектимазаоводанасвеликонасељеде
лаБеограданалевојобалиСаве.Паралелносњом,краћа
скоро заполовинуодДобровићевеалиипаксавишекућ
нихбројева,јеиулицаДрагишеБрашована.Оноштојеза
меморију на Николу Добровића овде нама битно је да је
целаБежанијскакоса,каотопонимновогнасељаанекао
географскипојам,иронично„неаутентична’’јерјеонаплод
накнаднепромененаменепростораиремоделирањаурба
нистичког концепта Новог Београда у чијем је настајању
недвосмисленаДобровићеваулога.

ЈеданодаспекатанаслеђаНиколеДобровићакојисечини
суштинским,каономиналнаконстатацијаанекаопозитив
нивредносниставпромене, јесменакатегоријеХеројства
архитектуре Модерне поновним окретањем Мајсторству
архитекатаињиховихархитектура.Тојеодвеликогзнача
ја,каотема,приодржавању,реконструкцијамаижељамаза
реконструкциједеламодернеархитектуреускладусаакту
елнимнормамаипотребамановихвласникаилинаручила
ца.ЧестаскетизамМодерне,произашаоувеликоизучења
оегзистенцминимуму(немачкитерминкојисенепреводи
надругејезике),огледаосеуупотребиобичнихматеријала,
релативнонискимвисинамаетажа,анализомраднихместа
исличнимпојмовимаиперформансама.Једнаодњихјесва
какоионоштобипосредномоглидакаокатегорију‘’наме
штеногнамештаја’’,мобилијара,истумачимоизједногесеја
нашегкњижевникаБореЋосића,заразликуодтаконедефи
нисанихпростораипросторијанемодернихархитектонских
склоповаукојимасетаконазвани„ненамештенинамештај’’
можезатицатиуразличитимдиспозицијама.11

ДабибаштињењеДобровићевоградабило,садавећдубље
у21.веку,третираноистовременоирелаксираноисавесно,
морамоевидентиратиинекењеговеспорнеодлукеоуређе
њу Београда.Наведимо оне најпознатије попут уклањања
Теразијскефонтанеприреконструкцији укупногпростора
тогполутргаполуулице,уклањањеструктурауосиизмеђу

11Речјеокњизи:Ćosić,B.(1990)Sa dr žaj / Ka za lo,Zagreb:Grafičkizavod
Hrvatske. Тема самобитности намештаја, мобилијара и опреме про
стораипросторијадоменјеогромнихмогућиханализаиовдејесамо
натукнута.
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дваДвора,илипакпредлогградњенаплатоуДоњегграда
Београдске тврђавена трагу третирањатогпросторапред
Други светски рат од стране немачког архитекте Вернера
Марха(WernerMarch).

Врлолакобиданасбилоаприорипоништитисвакуодта
квихидејаалисенесмемозалетатисазакључцима,колико
годдајеДобровићбиваоодсечанусвојимнаступима.Као
сигурноснукочницукористимоприсећањедајеузДобро
вићевуТеразијскутерасунајславнијипројекатзаБеоград,у
векузанама,ОпераХансаДала(HansDall)иТорбенаЛинд
хардтсена(TorbenLindhardtsen)подразумеваладасезању
најпре поруши, почисти простор Старог сајмишта, и као
архитектураикаомеморија.12

Свакакода јеуовомвременскомпресекукоји зовемоПе
десетогодишњицом,аонаје,даподсетим,оноликаколико
је не тако давно подразумевала тзв. историјска дистанца
за одређивање историјске позиције, питање Генералштаба
апсолутнопитањеброј један каданам је баштинаНиколе
Добровићатема.Коментарјејасаниједноставан:радисео
његовомјединомреализованомздањууСрбији,здањукоје
јеевостекло„пунолетство’’тешкихоштећењазликовачких
бомбардовањапразнезградеудванавратаупролеће1999.
године,осамнаестгодинајеиоткадјеДобровићевазграда
гледалакакосенетомсаниракућаВладеСрбијепрекопута
погођенаистихдатумааштојевећинаБеограђанатемељно
већзаборавила.

Засвакогархитектуизграђенекуће,којесуунашојпракси
оксиморонскизване„реализованиобјекти’’,јесутемељње
говоглегитимитета.Сваписанаисториграфска, теоријска,
критичка дела, уџбеници, предавачка делатност која бива
легендарномалипоправилуишчилелаfa de o utом,свежњи
епистолавишеилимањебитнимадресатима,пројектиски
цираниилитехничкиразрађивани,наградеиколајне...–све
сетооклизнеужанрништавилакаданестанукуће,апого
тово ако је једнаупарена, јошивелика, срце архитектуре
градаидваодчетириугласимболадржавенајединомвели
комправоугаономраскршћуБеограда.13

Овдесаданијениправоместониодговарајућипросторза
изношењедетаљасрамнеосамнаестогодињеповести„нео
бнове’’ Добровићевог комплекса Министарства одбране
иГенералштаба,некадаудокументимаизпериода кратко

12Ковачевић,Б.(1.март2003)ОперанаСави,По ли ти ка.
13Невероватнајечињеницададосадаоватема,јединственостијединеве

ликепотпуноправоугаонераскрсницеуБеограду,улицаКнезаМилоша
иНемањине,нијебиваларазматранаулитератури.
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званогДСЗПНО,односноДСНОкадасуизсрединеимена
избачена З иПод речи ‘’за послове’’. Зато наводим само
неколикомоменатамождабитнихуширемоквируовогску
панаполавекаодсмртиархитекте.Први, куће су гађане
каосимболи–упрестоницамаагресораонимислеједнога
амиовдемислимодругога,и збогнашегсамопоштовања
морамоГенералштабсачувати.Друго,актопроглашењуза
културнодобровишепутајенападан,заукидање,управоод
неколикоиспоставаВладеСрбијекојагаиначеидоноси,из
чегајејаснодаукидањеидетешко,штозначидакућетреба
обновити,поготовоштосеПроглашењемнетражимного,
самообновааутентичногспољногизгледа.

Треће,пројектнадокументацијакојајепостојала,уОдсеку
заодржавањевојнихзградаублоковимаокоКнезаМилоша
иНемањине,морабитисамапосебипроглашеназакултур
нодобројерјеона„двојник’’Добровићевихзграда.Четвр
то,засадпоследње,једасвакакотребабитисвестанчиње
ниценакоју јеуказаопролетосАлександарКадијевић,на
Београдској интернационалној недељи архитектуре, да не
постојиакламацијаујавностиуповодужељенеобнове.Не
кисуједвадочекалиприликузаантикомунистичкоосветни
штво,такоданазовемтретирањеархитектуреокојојгово
римо,некипатетичноговореданемогудагледајурушеви
неизаговарајудокрајчивање,понекобиконзервираостање
„дасевидиштанамјеурађено’’,аимаионихкојибида
модернизујуБеоград„велелепним’’хотеломемиратскекон
фекцијенаместузградеАуУлицикнезаМилошабр.35.
Хоћудакажемда акоико, као језгропрофесионалаца а у
имеграђанства,требадасеборизаобновуГенералштаба–
то су стручњаци са овог скупа посвећеног Николи
Добровићу,укомесеналазимо.

Следећа теза коју ћу овде изрећи може изазвати реакције
оспоравањаалијеја,наравно,нећуповућинизамилиметар.
АонагласидајеугодинаманаконбомбардовањаДоброви
ћевогкомплекса1999.иделимичнеурушеностикомплекса
билоприличнонеинтелигентно,рекаобихчакинаграници
неетичности,бавитисеБергсоновимилинаводнимБергсо
новимимпликацијамаДобровићевеархитектуреупериоду
кадасусемногифакториспремалиизатрчавалидапотру
Добровићевефизичкефакте. Једанброј студентскихигра
ријасатекућихшколскихзадатака,уповодуГенералштаба,
ликовнонебезинтересантности,посреднојерелативизовао
и разводњавао напоре оних, далеко од малобројних, који
сусезалагализанедвосмисленуобавезуреконструкцијеи
рестаурацијеДобровићевеархитектуре.Овдесе,дакле,не
радиниокаквојнаводнојригидностиспрамразнихврста
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„распевавања’’ Добровићевих тема већ о јасном и правом
путуреконструкције.

Утобихуврстиоитипичнунаивуархитеката,нарочитоу
првимгодинаманакон1999,дасестварсоломонскиразре
шинекаквимконкурсом.Нијебилојаснозаштабиконкурс
био: за програм, за преправку, за доградњу, за пренамену
или зашта већ..? За многе од тих аспеката остављена су
отворенавратаусамомелаборатупроглашења.Ускладуса
свимнаведеним,нијенеочекиваначињеницадасмостигли
до2017.адасејавнонезна,јерихнема,дасурађенесту
дијеукомправцубипренаменамоглаићиитимеусмера
валокакрајњемциљу.Уместотогалењосечеканарасплет.
Аналогијасапроучавањем„ДобровићевогБергсона’’,дага
таконазовем,моглаби сеуочитиибављењеммлађег али
приближног професионалног Добровићевог вршњака Ра
теБогојевића.Наиме, објављивањењегових списа у књи
зи„Неистканопредиво’’абез,крозмонографију, јавности
претходноцеловитоизнетогБогојевићевогграђеногиопуса
пројеката, веома је сличноизучавањуДобровићевогБерг
сонадокобновакомплексаГенералштабависиуваздуху.14

При крају, морам изрећи једно сасвим лично сведочење.
Наиме,већнековремесе,коликомијепознато,припрема
изложбаоНиколиДобровићууСрпскојакадемијинаукаи
уметности.Надамоседаћетосвебитидоведенодокраја
иуспешно.Но,наскупукаоштојенашданашњиовдене
могуаданепосведочимда јебиласасвимреалнаприли
ка,паидостајакажеља,дасеугалеријиРингтурмуБечу,
ујуну2017.године,поставиуправоизложбаоњему.Пред
крајпрошле2016.годинедобиосампозивархитектеАдол
фаШтилера(AdolphStiller),дазаједнонаправимојошједну
изложбу,наконуспешнихпретходних.

Како су у рецентним сезонама већ „обрађени’’ посебном
изложбомБеоград2011, папотом темомСрбије 2015. до
стаобимноиНовиСадиНиш,логичнојебилопредложити
некуизложбупосвећенуједномархитекти.ИзмеђуНиколе
Добровића и Алексеја Бркића определили смо се за овог
другог.15Зашто?Објашњењеје,нанекиначин,изакључак

14BogojevićBobić,М. (ur.) (2011)Ne ist ka no pre di vo, Beograd: OrionArt.
Књига садржиБогојевићеве рукописе из заоставштине, прилично ап
страктнепоманируписања,аскоронеразумљивебезпостојањаодгова
рајућекњиге,монографијеоБогојевићевомпројектантскомопусукоја
седоданаснијепојавила.

15Stiller,A.(ur.)(2017)Alek sej Br kić 19221999 Re du zi er te Klar he it im Ein
klang mit der Mo der ne,SalzburgWien:MürySalzmanVerlag,каталог је
изложбеодржанеуРингтурму(Ringturm)уБечујунасептембра2017.
године,аутораА.ШтилераиБ.Ковачевића.
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овог излагања. Разлог који је пресудио – без обзира што
су се производи о Бркићу, изложба и књига на немачком
и енглеском језику, показали каопунпогодак – јештоби
ДобровићевјединиобјекатуСрбији,аизложбесумахомуо
квиренеземљомизкојејеграђазаизлагање,мораобитипо
казанурањеномстању,узкоректнообјашњењедатостање
управодржавапролонгира,развлачидоево,назовимотако,
„пунолетстванеобнављања’’.УБеоградуби,пак,будућаиз
ложбауСАНУ,сарањенимГенералштабом,билаболноја
сануказдасереконструкцијиконачномораприступити.У
супротном,иНиколаДобровићиГенералштаббићеједног
дана самопролазници кроз времеБеограда, урбанизамће
битиархаичнипојам,аодактивнебаштинеостаћекрхотине
„сећањанабаштину”,какогоддабисмосадамоглиразумети
тусинтагму.
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NIKOLADOBROVIĆ2017

Abstract

The opus of Nikola Dobrović may seem equally actual today as it
used to be over the past few decades.However, if the phenomenon
is considered indetail, this impressiondoesnot reallycorrespond to
therealitiesof2017.Bycompartmentalizinghisopusintoconstruction
works,architectural,urbanistic,written,historiographic,pedagogicalor
theoreticalwork,andbytakingintoconsiderationthecurrentsituations
inthenewlyformedcountrieswhichnominallyclaimhisheritage,we
findamuchmorescepticalimagethantheonewhichhasprevailedinthe
Serbianpublicuntilrecently.Thefateofhismainarchitectureproject
–theformercomplexoftheGeneralHeadquartersandtheMinistryof
DefenceinBelgrade,isaparadigmofthefateofhisentireproduction
today. In this sense, it is necessary to reconsider the idea of “active
heritage” as an antinomyofwhatwewould consider to be a virtual
“memoryofheritage”.The twilightofurbanism inSerbia is another
negativephenomenonwhichhas indirectly influencedtheheritageof
Dobrović,aswellashispersonalityasapioneerofmodernurbanistic
thoughtinSerbia.Thethirdsegmentofthisstudyisconsiderationof
howthestructureofhisentireopushasbeenvaluedsofarinSerbiaand
ifsuchvalueshavebeenobjectivelyjuxtaposed,withaspecialregard
totheperiodafterthewar,hisprojectrealizedinMontenegroandthe

projectsunrealizedinBelgrade.

Keywords: Dobrović, 2017, interpretation, valuation, actualization
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Сажетак: У пе ри о ду од пе де сет го ди на, ко ли ко је про шло од смр
ти ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа (1897–1967), о ње го вом бо га том 
про јек тант ском опу су пред у зе то је низ озбиљ них исто ри о граф
ских и на уч них ис тра жи ва ња. У јед ној од пр вих де таљ них сту ди
ја, у члан ку под на сло вом „Ни ко ла До бро вић или о по ве ћа њу с вре
ме ном”, као ре зи ме прет ход них ана ли за на ве де но је де вет кључ них 
прин ци па До бро ви ће ве ар хи тек ту ре. Овај рад је кон ци пи ран као 
има ги нар ни ди ја лог са ау то ром пред мет не сту ди је, Ран ком Ра до
ви ћем (19352005), До бро ви ће вим сту ден том и са рад ни ком, та ко
ђе вр сним ар хи тек том и ур ба ни стом, про фе со ром и те о ре ти ча
рем са вре ме не ар хи тек ту ре. Има ју ћи у ви ду ре зул та те но ви јих ис
тра жи ва ња, рад на сто ји да до ку мен ту је и кри тич ки пре и спи та 
ње го ве ра не уви де и ту ма че ња, и по но во, из са вре ме не исто риј ске 
пер спек ти ве, ука же на вред ност ко ју има ју, ка ко на во ди Ра до вић, 
До бро ви ће ве „по ру ке и ве сти, ре чи и иде је, цр те жи и гра ђе ви не, 
’ва ља ни’ про стор ко ји је увек и део све та”.

Кључнеречи: Ни ко ла До бро вић, Ран ко Ра до вић, прин ци пи ар хи
тек тон ског про јек то ва ња, кри тич ки оглед
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Про јек тант ски прин ци пи:  
из ме ђу ефе мер них кон струкaта и  

уни вер зал них вред но сти

НаосновуувидауизузетнобогатархитектонскиопусНи
колеДобровића,можемоприметитидајењеговапраксаве
омасложенаидисперзна,ипретпоставитидајеуизвесним
аспектимајошувекнесагледиваилинедовољноистражена.
Истовремно,међумноштвомразличитихтемаипитањакој
масеДобровићусвомрадубавио,могућејепрепознатии
издвојитирелативномалискупосновнихначелакојињего
вом раду дају изузетну кохерентност и континуитет. Тако
још1979. године, у чланкуподнасловом „НиколаДобро
вићилиоповећањусвременом”,РанкоРадовићпоставља
питање„трајнихпринципаархитектуре”којенамДобровић
оставља и, као резиме претходних анализа, у свом тексту
наводидеветначелакојепроналази уосновиДобровићевог
стваралаштва.1

Радовићевапотрагазасуштинскибитнимиуниверзалним
вредностимауархитектонскомпројектовању,каоинамера
дасеовевредностипрецизноутврдеисистематизују,чине
сеупрвимаханахроним,будућидајеутовремепозитиви
стичкапарадигмауисториографијивећувеликобиладове
денаупитање.2Пажљивимчитањем,међутим,сазнајемода
јепозицијаауторадвострукокодирана:с једнестране,од
ређенајевеликимпознавањеммодерне/савременеархитек
туре,широкогобимаикарактераДобровићевепраксе,као
иличнимпознанствоминепосреднимискуством,тестога
претендујенависокстепенобјективности;садругестране,
недостатакисторијскедистанцеРадовићнадомешћуједели
катнимсубјективнимопсервацијамаитумачењима,ивећу
самомизборукључнихпринципаињиховојинтерпретаци
ји,евидентанјебитанутицајкритичкогтеоријскогдискурса
шездесетихиседамдесетихгодинадвадесетогвека.

Кадапишео„трајности”,каоједномодчетириосновнакри
теријумаувредновањуархитектонског,односноуметничког

1 Radović,R.(1979)NikolaDobrovićiliopovećanjusvremenom,Ur ba ni zam 
Be o gra da бр.52,Beograd, str.1829.ОживотуирадуРанкаРадовића
видети:Blagojević,Lj.(2011)RankoRadović:profesor,urbanist,arhitekti
teoretičararhitekture,Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu
br.48,Cetinje:Maticacrnogorska,str.379390.

2 Према Турникиотису (Panayotis Tournikiotis), преломни моменат који
означавапочетаккритичкогпреиспитивањамодерногпокретауархи
тектурикоинцидирасапојавомкњигеРејнераБанама(ReynerBanham),
The ory and De sign in the First Mac hi ne Age(1960).Tournikiotis,P.(1999)
The Hi sto ri o graphy of Mo dern Ar chi tec tu re,Cambridge,MA,London:The
MITPress,p.148.
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опуса, према енглеском песнику, Т. С. Елиоту (Thomas
StearnsEliot),Радовићуказујенапроблемисторијскедис
танцеинапроменљивост„судавремена”:

„Трај ност у делу Николе Добровића није могуће
већ сада истински објективно узети у разматрање:
деценија није довољна, панинеколико. (...)Тона
равнонезначиданећебитидаљихоцењивања,ида
се суд временанеће и даље допуњаватиимењати.
Напротив. Али је уверење, разлоге ћемо наводити
касније,даћетедопунесудовабитисамопотврђи
вање укупног лика и домета, обима и посебности
Добровићевогградитељскограда.”3

Овајесеј јеконципиранкаокритичкиоглед,снамеромда
из нове перспективе, четири деценије после објављивања
Радовићеве студије, упоредимонеке одњегових стручних
увидаипроценасарезултатимановијихистраживањаиус
поставиморелацијесасавременимтренуткомуархитекту
рииархитектонскојисторијиитеорији.Собзиромдапре
цизноутврђивањенакојиначиниукомобимујезнањео
Добровићевомживотуирадуумеђувременупроширенои
продубљено,може бити предмет једино знатно обимнијег
истраживања,бавићемосеосновнимпринципимаДоброви
ћевеархитектонскепраксе,онимакоје јевећуочиоипот
цртаоРанкоРадовић.Напочетку,примећујемодабиданас
преговорилиотра ја њунегоотрај но сти,оак ту ел но сти
иге не ра тив но стипојединихпројектантскихидеја,негоо
пре но ше њу у „веч ну” ри зни цу при сту па и ми сли(Радовић).
Уовомконтексту,урадуненастојимодасебавимопреи
начењемранихисторијскоинтерпретативнихистраживања,
већда,крозњиховопоновночитање,бацимоновосветлона
неколикоосновнихпројектантскихпарадигми,кључнихза
радНиколеДобровићаирелевантнихзановусавременост
двадесетпрвогвека.

Три основ на До бро ви ће ва  
про јек тант ска на че ла

ОддеветпринципапројектовањаприказанихустудијиРан
каРадовића,детаљнијећемоиспитатипрватри,подпрет
поставкомда су одпримарног значаја за карактерДобро
вићевепраксе, тедасуосталисекундарни,односнодасу
изведени из три основна начела.Последњи, девети прин
цип,реклибисмо,имазначењакојаделимичнонадилазесве
претходнепремисе,паћемогаиздвојити,иинтерпретирати
засебно,узакључнимнапоменама.

3 Radović,R.нав.дело,стр.21.
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1

Као први Добровићев пројектантски принцип наводи се
„повезаност са околином”, односно, у даљем појашњењу,
„некодубокоосећањезадато,локално,конкретнопростора
инасељакаоцелине”.4Радовићуказујеназначајнамереи
вештинеархитектедауспоставиквалитетнеипродуктивне
релацијесапросторнимидруштвенимконтекстом,аисти
цањеовогпринципаупрвипланможеморазуметиу све
тлупостмодернекритике„интернационалногстила”,којаје
крајем1970ихгодинабилаусредиштупажњестручнејав
ности.Кључнаречутумачењуовогпринципа,„осећање”,
сугеришенамдајеовавештинаДобровићуиманентна,ида
се,пресвакогпознавањаиразумевањакарактераодређеног
простора,архитектанајпреослањанасвојаистанчаначула.

ДобровићевборавакираднаподручјуДубровникауперио
дуизмеђу1934.и1943.године,реклибисмо,недвосмисле
нопотврђује ову тезу.Његова чулна, каоиинтелектуална
повезаност са околином јасно семанифестују у сачуваној
документацијиизпериода,нафотографијама,уписмимаи
пројектима, сведочењима савременика, као и крозДобро
вићевестудијеисториједубровачкогградитељстваивртне
уметности.Директноинедвосмислено,отомесведочеисви
архитектонскиобјектинасталиуовомпериоду.Постављене
једнапореддруге,фотографијевилеВеснанаострвуЛопуд
(1939),ивилеСвид,уЗатону(1940–1941)(слика1),говоре
прецизноодиференцијацијиипажљивоуспостављенимре
лацијамаизмеђуархитектуреинепосредногокружења,које,
важнојенагласити,нисузаснованенаподражавањутради
ционалних техника градње. За разлику од парадигматског
примерамодернеархитектуреистогпериода,ЛеКорбизјео
ве(LeCorbusier)вилеСавуа(Savoye)уПуасију(1939),која
такођекаокамеракадрирапејзаж5аликојајепројектована
такодасеможесаградитинабилокомместу,6дубровачке
виле су настале као одговор на особености и јединствене
услове сваке појединачне локације, у оквиру ширег кон
текстајадранскогимедитеранскогмакропејзажа.

Постављањем принципа по ве за но сти са око ли ном у први
план, Радовић не само да рефлектује интересовања свог
момента савремености, већ антиципира и правац будућих
промена парадигме. Осећај и перцепција, имагинација и

4 Radović,R.нав.дело,стр.29.
5 Colomina,B. (1996)Pri vacy and Pu bli city: Mo dern Ar chi tec tu re as Mass 

Me dia,Cambridge,Mass.:TheMITPress,p.312.
6 LeCorbusier(1937)Qu and les cathédra les éta i ent blan ches: Voyage au pays 

des ti mi des,Paris:ÉditionsPlon,p.26.
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интуиција, постаће у времену садашњемпредмет бројних
истраживањаиснажнафасцинацијасавремнихархитеката.
Насупротимперативаобјективностиирационалностикоји
сусеналазилиуосновимодернистичког,односнопросвети
тељскогпројекта,напочеткудвадесетпрвогвекаархитекти
итеоретичариархитектуреоткривајуновеобликеуметнич
ке и архитектонске сензитивности.7 Добровић је у својим
теоријскимрадовимаодбациваопринципенаучнеестетике
имодуларнекоординације,супротстављајућиимзначајсоп
ственог,стваралачког,„духовногмодула”,8ипосебноинси
стираонаулозиинтуицијеууметничкојпродукцијиире
цепцији,међутим,важнојепотцртати,небезкомплексног,
дијалектичког односа са рационалним и интелектуалним:
„Дауметностнеманичегазаједничкогсалогиком,какото
тврдиКроче,неважизаархитектуру.Инајчистијаинтуици
јаархитектоваморадасехранинечим.Ниизчегаинизбог
чеганемаинтуиције.”9

7 Један од главних савремених теоретичара феноменолошког дискурса
у архитектури, ЈуханиПаласма, залаже се, например, да главнициљ
уметничкогобразовањанетребадапроизилазиизпринципауметнич
ког стваралаштва, већ из личности ученика ињихове перцепције.По
Паласми,„идејасензорногобучавања”требадасепрошириинадру
гедисциплине,  будућида је „префињеностнашихчулаиосећајност
размишљања(је)одзначајазасве”.Pallasmaa,Ј.(1999)Življeniprostor.
Otelotvorenoiskustvoiosetilnamisao,u:Pro stor vre me na, ur.Selenić,А.i
Đokić,V.(2017),Beograd:UniverzitetuBeograduArhitektonskifakultet.

8 Милинковић,М.(2005)ДуховнимодулархитектеНиколеДобровића–
анализамодуларнекоординацијенапримерудвапројектаиздубровач
когпериода,Ар хи тек ту ра и ур ба ни замбр.1617,стр.87103.

9 Dobrović,N. (1965)Sa vre me na ar hi tek tu ra 4: mi sa o ne pri to ke, Beograd:
ZavodzaizdavanjeudžbenikaSRSrbije,str.225.

Слика1НиколаДобровић,а)ВилаВесна,Лопуд,1939;
б)ВилаСвид,Затон,19401941.Извор:фотографијеМ.

Милинковић,2004.и2006.година
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2

Други значајан увид Ранка Радовића је да за Добровића
архитектурапредстављаод нос, тj.дасеусредиштуњего
вепажњененалазисамархитектонскиобјекат,већсложене
релацијекојесекрозархитектонскипројекат/објекатуспо
стављајуупросторуивремену.Удаљемтумачењуовете
зе,ауторнаводидаархитектураподразумева„савладавање
програмаипроцеса, развијањеипре(о)владавање контра
дикторностииограничења”, идајезаДобровића кућа исто
времено „иделоидеоживотнихситуација,дакледајеса
мимтим,противречнаисложена”.10

Идеју о противречности и сложености у архитектури је
1966.годинеуархитектонскутеоријуувеоамеричкиархи
тектитеоретичар,РобертВентури(RobertVenturi).11Препо
знајућиуДобровићевојархитектуриидејекојећепостати
семиналнетекнаконњеговесмрти,Радовићпосредноаргу
ментује својуосновнупретпоставкуо „трајности”Добро
вићевих основних пројектантских начела.О значају и ка
рактеруовоггенеративногпринципа,данасговорестудије
случајакојесунасталекаорезултатновијихистраживања,
посебноонечији јепредметрадаДобровићевокапитално
дело, пројекат зграде Државног секретаријата за народну
одбрану(1953–1963)уБеограду.

Најновија истраживања, рекли бисмо, додатно померају
границеидометеуразумевањукомплексностиивишезнач
ности Добровићеве праксе. У књизиЉиљане Благојевић,
Итинерери: модерна и Медитеран. Траговима архитеката 
Николе Добровића и Милана Злоковића(2017),тежиштера
дасепомерасапојединачнихобјекатаипројеката,архитек
тонскихидејаиконцепата,намногострукерелацијепрема
историјском градитељском наслеђу и савременим тенден
цијамамодерногпокретаупредратномипослератномпе
риоду.12 Испитивањемширег референтног оквира културе
грађењаујадранскомприморју,крозиспреплетанеисториј
скеикултуролошкенаративе,ауторкаотварановеперспек
тивеуинтерпретацијииразумевањуархитектурекључних

10Radović,R.нав.дело,стр.29.
11Venturi, R. (1989) Slo že no sti i pro tiv reč no sti u ar hi tek tu ri, Beograd:

Građevinska knjiga. Naslov originala:Venturi, R. (1966)Complexity and 
contradiction in architecture,NewYork:MuseumofModernArt.

12Blagojević,Lj.(2015)Iti ne re ri: mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta 
Ni ko le Do bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:JP„Službeniglasnik”/Uni
verzitetuBeogradu‒Arhitektonskifakultet.
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личностимодернизмауСрбији/Југославији,МиланаЗлоко
вићаиНиколеДобровића.13

Упогледусложеностиусловапројектовања,грађењаире
цепције, међу Добровићевим дубровачким пројектима и
реализацијама,издвојилибисмопројекатнадоградњевиле
доктора Едгара Волфа, у дубровачкој Вали од Лапада, из
1940.године(слика2).Дабисморазумелиунутрашњулоги
куовогпројекта,важнојеиматинаумуспецифичносттре
нуткаукомејеоннастао,иусловаконтекстакојинисухар
монични,каоштобисмонаосновуфотографијаизпериода
моглизакључити.УписмимаНиколеДобровићасвомбрату,
ПетруДобровићу,сликару,проналазимоподаткеодруштве
номиисторијскомконтекстукојибацајуновосветлонаиде
ализацијумедитеранскихвилаисуптропскихвртовауме
дитеранскомпејзажу.Унедатираномписмуиз1940.године,
Добровићпишеосвојимстрепњамаипотребидасесупрот
ставиратукојинадолази:„Алидокдогужведођенастојим
битимиран.Радиммного,највишенаадаптацијидрВолфа
наЛападу,којазахваћавећихдимензија.Срушилисмокров
надстаромкућом(...)изамениогатрасомнанајвећезапре
пашћењемалограђана.Напрагуновогкатаклизма,људисе
чудетоликимпроменамаисмелости.”14Почетакизградње
три бетонске перголе (шетнице), Par nassos – Olympos – 

13Видети,например,поглављеподнасловом„Потрагазаздрављем”,ко
јесебавиодносомДобровићасапрашкимидубровачкимлекарима,и
објашњаваширизначајизначењањеговихпројекатауовомконтексту.
Исто,стр.97105.

14Добровић, Н. (недатирано) Пи смо Пе тру До бро ви ћу, Заоставштина
ПетраДобровића,Историјсказбиркабр.14758/IV411,АрхивСАНУу
Београду.

Слика2НиколаДобровић,а)ВилаВолф,Дубровник,19391940.
Извор:МузејнаукеитехникеуБеограду,Одељењеархитектуре,
ЗаоставштинаНиколеДобровића.б)Перголе виле Волф,поглед

назалив.Извор:фотографијаМ.Милинковић,2006.



135

МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ

Kosmos, уз средњовековне зидине на ободу парцеле виле
Волф,обележаватренутакукомеДобровић,реклибисмо,
одлазинајдаљеусвојојпројектантскојсмелости,укомплек
сномдијалогусадруштвеноисторијскимконтекстом.

3

Трећекључнопројектантсконачело је„функционалности
функционисањепростора”,који,какоистичеРадовић,„ни
супосебинициљ,ниидеал,нипрепрека”.15Каоаргументу
прилоговојтези,приказалибисмофрагментеДобровићевог
пројектазанајамнувилудоктораИваРачића,будућидаје
најмањепознатстручнојиакадемској јавности,адацрте
жи,каоиТехничкиописпројекта,недвосмисленоуказују
на Добровићеву приврженост идеалима функционализма.
ПројекатнајамневиленијеизведеничувасеуДубровачком
архивукаодеообимнедокументацијекојајепратилапро
цеспројектовањаиизградњеупериоду19371943.године,
напарцеликојасеграничисашетницамаимодернимвртом
доктораВолфа.16

УТехничкомописудетаљносуобразложенеосновнепред
ностимодернеградњеуодносунатрадиционалну.Стамбе
нејединицесу,каконаводиДобровић,„намењенезаставно
вањемладимпаровима,професорима, официрима, држав
нимиопштинскимчиновницима,анарочитоониммладима,
који бивају често премештени”.17 Рационалност скелетног
конструктивног система, заједно са применом савремених
техничкихунапређењаупогледуграђевинскихинсталација
иопреме,омогућавајуизузетнуфункционалностуоргани
зацијисклопа.Јединицесуорганизованетакодасвакаима
засебнимокричворипространутерасусапогледомнаморе
(слика3).Императиврационалнеградње,међутим,није„ни
циљнипрепрека”,какоусвомчланкупишеРадовић.Кроз
мале коректуре у једноставној геометрији склопа, органи
зацијом заједничких друштвених просторија у приземљу,
наспрамминималнихстамбенихјединицанапрвомидру
гом спрату, и посебно, пажљивим пројектовањем детаља,
каошто су уградни плакари, уградне клупе у ходницима,
узидане каде у купатилима, употребом стакленихпризми,

15Radović,R.нав.дело,стр.29.
16Оовомпројектувидетидетаљнијеу:Милинковић,М.(2007)Кри тич ка 

прак са ар хи тек та Ни ко ле До бро ви ћа: ду бро вач ки пе ри од (1934–1943),
магистарскирадодбрањеннаАрхитектонскомфакултетуУниверзитау
Београду.

17Добровић,Н.(1937)Најамна вила доктора Ива Рачића у Дубровнику на 
Лападу: технички опис пројекта,куцанитекст[2стране],Грађевински
планови,1940:150/1,ДржавниархивуДубровнику,стр.1.
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итд., Добровић већ тада одступа од догми функционали
стичкогидиома,којећекаснијепостатисредишњипредмет
постмодернекритике.

Се кун дар на про јек тант ска на че ла:  
ко мен та ри, до пу не и ре флек си је

Међуосталимпринципимакојисудискутованиупредмет
нојстудији,налазимосличностиипреклапањасапретходно
наведенимначелима,закојасмоустврдилидабисемогла
издвојитикаопримарна.Тако,например,четвртипринцип
којисеодносина  „разлагањеграђевиненањенеосновне
функционалнеиструктурнеделове”,можеморазуметикао
једну од пројектантских стратегија/метода архитекте, која
јеизведенаиздругогпројектантскогначела,наштауказу
јеиРадовићеводетаљнијеобјашњење:„Отудазначај’сила’
каоибрижностзауспостављање’енергија’измеђуделова
зграда,измеђуизграђеногинеизграђеногпростора,итд.”18
Каоиуобјашњењуседмогпринципа,кадапишеоспајањуи
прожимањусвихпросторнихнивоа,19илиосмог,гденагла
шаваДобровићево огромно поверење у структуру,20 Радо
вићразвијапретходнопостављенутезу,дајезаДобровића
архитектураод нос.

Запетиишестипринцип,такође,реклибисмодасуизве
дениизпретходних,али,узизвеснеизменеутумачењу,у
њимаоткривамододатнипотенцијал.Наиме,Радовићпре
цизнонаглашавадоминантнуулогукретањауДобровићевој
архитектури,итокретања„усвимоблицимаисвихтипо
ва.”Окретањукаоједнојоднајзначајнијихтемауцелокуп
номДобровићевомстваралаштвуговоре,готовобезизузет
ка,исвакаснијаобимнијаистраживањањеговеархитекту
ре.Међутим,удаљемтексту,Радовићнапомиње: „Изузму
лисевилеипрвереализације,оваћеградитељскасеквенца
бити скороцео став,извординамичностиипокренутости
многењеговеформе,далековажнији,чак,од’динамичких
схема’”.21

Коректура се тиче изузимања вила и првих реализација.
Наиме,улогакретања,покренутостиидинамичностиуДо
бровићевој архитектури, у континуитету се може пратити

18Radović,R.нав.дело,стр.29.
19„Кобиигде”,питасепрофесорРадовићсвојимпоетскимјезиком,„мо

гаодапрекиневезујединицасакућом,њеневезесанасељем,везенасе
љаса„лежећомархитектуром”инавише,алиинатраг.”Исто.

20Исто.
21Исто.
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почевши одњегових раних радова.22Навешћемо само не
коликопажљивоконструисаних’инструменатазакретање’,
којипотичуизовогпериода:просторзаигрудецеуоквиру
ДечјегодељењаМасариковихдомовауКрчукодПрага,нат
кривенапасарелакојаповезуједвакорпусаЈугословенског
домауПрагу, подземнипасажиу конкурсномпројекту за
ТеразијскутерасууБеограду,перголе/шетницеувртувиле
Волф,ивилаАдонисуДубровнику.Онипретходеконцепту
покренутогпросторакојићеДобровићдаљеразвијатиите
оријскиутемељитиусвојимпослератнимрадовима.

Такође,ушестојтезикојаговориозначајуконтрастаитра
гањазасупротностима,реклибисмоданедостајеједнаве
омабитнадихотомија.Узхо ри зон тал новер ти кал но, све де
нораз ви је но, то плохлад но, веч нопро ла зно, крх ко ста кло 
() ре ком и вре ме ни ма „об де лан” облу так,којенаводиРа
довић,додалибисмојукстапозицијуар хи тек ту рапри ро да,
или,прецизније,анор ган скоор ган ско.ВртовихотелаГранд
наЛопуду(1934–1936)означавајусамопочетакразмишља
њаоовомодносуиотварањеједнеширеивеомабитнете
ме.Овдебисмоприметилидасемекимлучнимконтурама
вилеуСребреномсупротстављајусетанкеиоштресилуете
чемпреса;узбелевертикалнеравнифасадевилеВе сна тре
перелистовимаслина;поредвилеСвид,засађенједрворед
палми, а излазак на балкон вилеАдо нис води у средиште
крошње мандарине. У свом приступном говору у Српску
академијунаукаиуметности,Добровићпомињедвегрупе
боровакојисупосеченизавремеДругогсветскограта,ако
јисусаДомомФеријалногсавеза(инебом),чинилиједин
ственуцелину.23Успостављањеовихрелација,каоистуди
јевртнеуметностикојејеДобровићпредузеојошзавреме
свогборавкауДубровникуикаснијепубликоваоувидусе
парата,однарочитогсузначајакакозаДобровићевцелоку
панпројектантскиопус,такоизасавременитренутакархи
тектонскетеоријеипраксе.

За кључ не на по ме не: де ве ти прин цип

Последњи, девети принцип – кон ти ну и тет у ар хи тек ту
ри као це ли ни и у са мој лич но сти гра ди те ља – враћанас
на почетну премису. Насупрот првој тези, у којој говори
о ,,дубоком осећању” архитекте, Радовић овде указује на

22ОзначајукретањаудубровачкомопусуНиколеДобровићавидети:Ми
линковић,М.(2007)Динамичка аперцепција: „континуитет просторне 
реалности”,нав.дело,стр.4057.

23Dobrović,N.(1971)Šestsličicaizsvetaarhitekture,Sa vre me na ar hi tek tu ra 
5,Beograd:ZavodzaizdavanjeudžbenikaSocijalističkeRepublikeSrbije,
str.92.
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значајистраживањауархитектури,којејеусловзасавреме
ну„стваралачкутранспозицију”, уз, какопише, „пажљиву
анализу конкретне своје ситуације и контекста.”24 Начело
континуитета,којенамбројнеи јошувекнедовољнопро
учене Добровићеве публикације живо документују, јесте
управоонокојеје,увремеуспостављањановихпројектант
скихпарадигми,посебноважнопотцртати.Уовомпослед
њемпринципу,препозналибисмоиначелокојеобједињује
свепретходне,атојена че ло са вре ме но сти.Какосмопока
залиупретходнимстудијама,овајметодолошкиконцептје
суштинскиодређиваопозиције,несамоДобровићевепрак
се,већархитектонскогмодернизмауширемјугословенском
контексту.25

Накрају,подсетилибисмонапитањекојеДобровићпоста
вљапокушавајућидасагледаразвојнипутсавременеархи
тектуре и њену блиску будућност. После периода Ве ли ке 
при пре ме,Ве ли ке ини ци ја ти ве,Ве ли ке ак ци је,Ве ли ке прак се
иВе ли ке екс пло а та ци је,претпоставкадаследипочетакјед
ногновогциклуса,означенајепитањемСу мрак или пре по
род?26Унедостаткупрецизниходговора,поновоипажљиво
читамоДобровићевеиРадовићевелекције,иразмишљамоо
савременимимпликацијамадеветогпринципаДобровићеве
архитектуре–начелаконтинуитета.

24Radović,R.нав.дело,стр.29.
25Видети у: Милинковић, M. (2013) Ар хи тек тон ска кри тич ка прак са: 

те о риј ски мо де ли,докторскадисертацијаодбрањенанаУниверзитетуу
Београду–Архитектонскомфакултету.

26Dobrović,N.(1963)Sa vre me na ar hi tek tu ra 3,Beograd:Građevinskaknjiga,
str.6.

Слика3НиколаДобровић,ПројекатнајамневилеИваРачића,
Дубровник,1937,основадругеетажеипопречнипресек.
Извор:цртежиудигиталномформатуЈованеКовачевић,на

основуоригиналнепројектнедокументације,Државниархиву
Дубровнику,Пројектнадокументација.ФондОпћинеДубровник,

1940:150/1.
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BASICPRINCIPLESIN
THEARCHITECTUREOFNIKOLADOBROVIĆ

CRITICALESSAY

Abstract

Overfiftyyears since thedeathof architectNikolaDobrović (1897
1967),hisricharchitecturalpracticehaspromptedanumberofserious
historicalandscientificresearches.Inoneofthefirstdetailedstudies,
inanarticleentitled“NikolaDobrovićorOntheIncreaseWithTime”,
ninekeyprinciplesofDobrović’sarchitecturehavebeendistinguished
in a summary of previous studies. This paper is conceived as an
imaginarydialoguewiththeauthorofthestudy,RankoRadović(1935
2005),whowasalsoanexcellentarchitectandurbanist,professorand
theoreticianofcontemporaryarchitecture,aswellasDobrović’sstudent
and collaborator. Considering results ofmore recent researches, this
workseekstodocumentandcriticallyobserveRadović’searlyinsights
andinterpretations.Also,itaimstoacknowledge,onceagain,yetfrom
anewhistorical perspective, the valueofDobrović’s “messages and
news,wordsandideas,drawingsandbuildings,‘proper’spacethatis

alwayspartoftheworld”–asRadovićhaspreciselypointedout.

Keywords: Nikola Dobrović, Ranko Radović, principles of  
architectural design, critical essay
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ГРАДИТЕЉСКАДЕЛАТНОСТ
АРХИТЕКТЕ 

НИКОЛЕДОБРОВИЋА 
УПРАГУ(1922–1933)

Сажетак: По че ци гра ди тељ ске ак тив но сти ар хи тек те Ни ко
ле До бро ви ћа мо гу се и мо ра ју по сма тра ти као ин те грал ни део 
ком плет ног гра ди тељ ског опу са овог ју го сло вен ског ар хи тек
те. Због то га је нај ра ни ји или „пра шки пе ри од” од је дин стве ног 
исто ри о граф ског зна ча ја за про у ча ва ње свих син таг ми у бу ду
ћем До бро ви ће вом ра ду ко је су еми то ва ле не дво сми сле не по ру ке 
ра ног пу ри стич ког об ли ко ва ња про сто ра, екс тен зив не есте ти ке 
фа сад них плат на и екс пре си о ни стич ких мо ме на та у об ли ко ва њу 
спе ци фич ног гра ди тељ ског реч ни ка. Не пот пу но ис тра же но гра
ди тељ ско де ло ва ње ар хи тек те До бро ви ћа не по сред но на кон окон
ча ња сту ди ја у Пра гу и спе ци ја ли за ци је у Па ри зу нам от кри ва ју 
до да нас ма ње по зна ти ар хив ски до ку мен ти и ре ла тив но про у че на 
тех нич ка гра ђа из пе ри о да од 1922. до 1933. го ди не. Ин ди ка тив но 
је да су у на ве де ном пе ри о ду До бро ви ће ва нај зна чај ни ја гра ди тељ
ска оства ре ња из ње го ве ра не фа зе умет нич ког ства ра ла штва, 
по пут: Ју го словен ског до ма кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
(1929–33), до да нас иза зи ва ла не под во је ну па жњу струч не и на
уч не ка ко до ма ће та ко и ино стра не, на ро чи то че шке са вре ме не 
ис то и ри о граф ске ми сли. У кон тек сту про у ча ва ња истог пе ри о да 
на ме ћу се још увек отво ре на пи та ња ре ша ва ња ау то ри за ци је и 
ин те нзи те та про фе си о нал ног уче шћа у про јек то ва њу и ре а ли за
ци ји још не ко ли ко обје ка та у окви ру са ни тет ског ком плек са Ма
са ри ко вих до мо ва у Кр чу по ред Пра га о че му је и До бро вић сво је
време но ко мен та ри сао.

Кључнеречи: ар хи тек ту ра, Праг, Ни ко ла До бро вић, Бе о град

ИВАН Р. МАРКОВИЋ и МИЛАН П. МИЛОВАНОВИЋ
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ГрадитељскиопусархитектеНиколеДобровићауЧехосло
вачкојРепублицитокомпериодаод1919.до1934.године,
неопходно јепосматратикрозрезултатенајновијихистра
живањадоданасмалоилинималопознате другачије гра
дитељскемисликојујеДобровићкреираоуПрагуикојојје
остаонепоколебљивопривржендокрајаживота.Каосвоје
врсниисториографскикатализаторивремена,односноепо
хеукојој јепреживљаваоалистрасностварао,откривени
архивскидокументидопуњујупретходнатумачењаикори
гујукритичкеосвртенаДобровићевпериодраногствара
лаштвадокистовременодајутематскиоквириповезујупо
четнуфазуразвојаизакључакпрофесионалнихопсервација
овогуметника.Заразликуодкултурнесрединепрашкогми
љеаспремногнаиновативнудрскостмодернеархитектуре
ослобођенупореткастиловаинамењенудапоказујеанеда
доказује,Добровићјестваралачкипажљивоалипланскина
ивнопокушаодасвојственоуметничкоопредељењеприла
годипревасходноперсоналниминтенцијама традиционал
не оријентације у београдској архитектури током периода
измеђудвасветскарата.

ОвоистовременонеповлачисасобомпитањеДобровићеве
оригиналности.Напротив,уметникјеишаоукораксавре
меномалитемпомибрзиномкојанијеодговарала,којани
јебилаприлагођенаиликојајебиланепожељнаусредини
укојојсенашаонакон1934.године.Добровићјебиосрп
скиархитектааличешкиуметникитакогајеовдашњауже
стручнаалииширакултурнајавностдочекала,посматрала
инапослеткуиспратила.Каодошљакаикаостранцаалине
понационалностивећпоособенојауторскојлексиципрема
којојседомаћасрединадефетистичкиопходила–каошто
точинииданас.Добровићјебиосавременикусрединиу
којој јестасао,ареволуционарусрединиукојојсенадао
аликојасепоставилакаозидпредњеговимнапорима.

Уанализирањуделаизпериодараногпрофесионалнограз
војаНиколеДобровићамогусеконстановатидоданасмање
познати,истанчанипрелазиодархитектонскорационалног
кафункционалноестетичком.Таквипрелазисубиличести
и умногоме оријентисанипрема сензибилитетуДоброви
ћевих послодаваца, нарочито у периоду од 1923. до 1930.
године. Наиме, након две године студија на универзитету
уБудимпешти,од1915.до1919.године,Добровићјепре
шаонапрестижниТехничкиуниверзитетуПрагуначијем
јеАрхитектонскомфакултетудипломирао1923.године.1Из

1 О школовању српских студената на Високој школи за архитектуру и
грађевину при чешком универзитету видети: Дамљановић, Т. (2004)
Че шкосрп ске ар хи тек тон ске ве зе 1918–1941,Београд,стр.101–116.
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периодадвогодишњегстудирањауПрагу2нарочитосеисти
чудоданасмањепознатистудентскирадовиовогјугосло
венског архитекте.3Сасвим јеизвеснода јеДобровићвећ
токомстудијауПрагубиоангажовануструциимајућиуви
дудајенепосреднонакондипломирањанаставиосарадом
удванајпрестижнија чешка архитектонска атељеа које су
водилиархитектаБохумилХипшман4,односнодрАнтонин
Енгел,урбанистаиархитекта.ГенијХипшмановогствара
лаштва,којиводипореклоизстрогоконципиранеархитек
тоникесвогучитељаиментораОтоВагнера,иницијалноје
могаодаоставитрагауДобровићевомраномстваралаштву
даХипшманнијеостаодоследанкласицистичкојметодоло
гијисвогментора.Изовогпериодаод1923.до1925.године
могуће је детектовати три до данас мање позната Добро
вићева пројекта за репрезентативне зграде Чехословачког
посланствауБеограду,пројекатПоштночековногуредаи
Народни дом чија архитектура може представљати одраз
сензибилитетаХипшмановогатељеа.

Конкурсни пројекти за зграду Чехословачког посланства
иНародни домпознати су нам уфрагментима.У случају
Чехословачког посланства запањујућа је сличност са ре
ализованим пројектом архитекте АлојзаМезере у домену
основа.Широкирепрезентативнитрактовикаулиципове
зани су средишним монументалним степеништем, док је
унутрашњи део обрађен у историцистичким детаљима у
рамовскимконструкцијамавећедворане.Објекатнадвису
јеједноставанвенац,адворишнипрозорисапреломљеним
потпрозорнимсолбанцимаинаглашенимхипертрофираним
кључнимкаменовимаупућујунамогућеизвореинспираци
је,односнонаделачешкогкубизмаизопусаЈожефаГочара.

Пројекат Поштночековног уреда познат нам је из сачу
ваних пресека и основа, као и из техничког описа у коме
НиколаДобровићдетаљнообразлажеконструкцијуздања,
наглашавајући примену армирано бетонске конструкције
наширокој скалииобимнумогућностбогатогосветљења
унутрашњости, али и трансформабилности простора ста
нова у канцеларије. Фасада је, по наводима из техничког
описауцелојвисиниобложенакаменимплочама.„Споља
шњост манифестује модерну зграду, чисто модерне сврхе

2 Видети:Lazar,M.V.(2002)Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro
vi ća (1945–1967),Beograd;Дамљановић,Т.нав.дело,стр.101116;Ма
невић,З.(2008)Лек си кон не и ма ра,Београд,стр.100–104.

3 Студентски радови Николе Добровића чувају се у Архитектонском
одељењуМузејанаукеитехникеуБеограду.

4 Kohout,M.,Slapeta,V.andTempl,S.(1999)Pra gue 20th Cen tury Ar chi tec
tu re,Prague:SpringerScience&BusinessMedia.
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инаглашујеупотребљенматеријал...Формацијауглајена
глашеназаобљењемастепениште,доминанта,каопочетак
илисвршетакАлександровеулице.Стрејасагалеријомдаје
зградикарактерсјуга”5

Народнидомпредвиђенјекаосложенакомпозицијаирегу
ларнихволуменасале,канцеларијскогделаиодвојенемање
зградезабаштованаивратараизведенаучетвртобличастој
зачученојмаси.Управцупремауличнимтрактовима,До
бровићјепланираосложенинизпрозорскихотвора,тераса
ипергола,вертикалнопросветљенихстепеништаитераса.
Брзиритмовипрозорскихотвора,повлачењаииспадиука
зујунасложеностархитектуре,алиинаДобровићевохтење
капотпуномослобађањукомпозицијемасаразличитихкота
кровних конструкција и, у бити, сложене елевације. Залу
ченииспаддвокракогстепеништаантиципиранекадоцни
јарешењазаЈугословенскидом,атокомчетвртедеценије
представљаће омиљен мотив решења вертикалне комуни
кације у делима београдских модерниста, неретко сасвим
формалистичкогкарактера.

Будућидајепревазилазиоидејесвогучитељаусмислуфор
ме,функцијеинапослеткуестетичкогдојма,неизненађује
евентуална истинитост анегдоте да је Добровић напустио
Хипшманов атеље изјављујући „Код Вас господине Хип
шман немам више шта да научим’’ јер би такав поредак
ствари, имајући у виду опозитну уметничку интенцију и
темпераментмладогДобровића,биоочекиван.Следствено
разноликостиуобразовањусвојихментораДобровићјепод
евидентнимутицајимаразличитих,углавномпрепознатљи
вихвагнеријанскихархитектонскихконцепцијатокомрада
уЕнгеловомиХипшмановоматељеуурадиоипројекатМу
зејамедицине.6Архитектураовогневеликогздањаосликава
одсуство слободније иницијативе аутора и очито прилаго
ђавањеподесномаливећпревазиђеномукусупослодаваца.

Пратећи лични уметнички, стваралачки сензибилитет До
бровићје1925.годиненапустиоХипшмановатељеизапо
слио се у грађевинској компанији који су водили прашки
архитектиБохумилДушек,ОтоМацаиБохумирКозакко
ји језаправоибиолидеровогатељеаињеговпрвиосни
вач.АрхитектаКозак,изразиталичностпрашкемеђуратне

5 NikolaDobrović,„Poštničekovniured”„Svetlo”,Tehničkiopissaaproksi
mativnimproračunom troškovauzkonkursni rad (оригиналнирукопису
МузејуархитектуреуБеограду).

6 МНТ, фонд Николе Добровића 39, оригинални акварелисани цртеж
на папиру, перспектива; прочеље; десна бочна фасада; први спрат;
подужнипресек;задњафасада.
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архитектонске мисли и харизматична личност европског
функционализманијебиоуцелостисклонтренутном, ак
туелномначину архитектонскепрезентације.7Чакиизван
контекста жеља наручиоца, архитекта Козак је у цивили
зовану срединупрашкогмиљеа, спремнунановои ризик
којијеносилаавангарда,биодоследанинтарзичнојлепоти
ревалоризујућивредностдетаљаукласичнушемурациона
листичкедидактике.Тојесасвимизвеснопривуклоиархи
тектуДобровићакојијеуатељеуДушекКозакМацанашао
својеместо.

ИндикативноједајеДобровићоствариопозитиванутисак
уКозаковоматељеуимајућиувидууказаноповерењедаод
1925. до 1929. године активно чествује у изради пројекта
закомплексМасариковихдомоваитопревасходнонакон
струкцијинадстрешницеунутрашњегдвориштадечјегде
партманаизградамазанеонатологијуипедијатријуусаста
вуистогздравственогцентрасмештеногупредграђуКрчу
непосреднојблизиПрага.Напримерунаведеногкомплекса,
имајућиувидуњеговеразмерекаоинационалнизначају
унапређењу здравственог системаЧехословачке, комплекс
јепројектованускладусанајсавременијимстандардимаса
нитарнеградњеусмислуфункционалностипростора,инсо
лације,саобраћајнеинфраструктуреинајважнијетехничке
опремљености здравствених департмана. Утилитарни ка
рактери тријумфстрогогформализмау архитектуриком
плексаМасариковихдомоваоднелисупревагунадпрепо
знатљивомКозаковоместетичношћукојајеуредукованом
облику дошла до изражаја у сувопарном истицању опеке
удопрозорницимаикласицистичкомречникуархитектуре
улазнихпропилејаукомплекс.

Паралелно са радом на овом репрезентативном пројекту
БохумирКозакиНиколаДобровићсуизвели,засадаједи
нопотврђенозаједничкоостварењеуцентруПрага.Хотел
„Авион’’изграђенјетокомпериодаекспанзијеинтерполи
ранихграђевинаузатеченоисторијскоархитектонскоткиво
градауистовремекадасусеподизалеистамбенопословне
зградеархитектеЛудвигаКисела,попутробнекуће„Lindt’’
1927. године и робне куће „Bata’’ из исте године. Строго
оријентисанакубичнаформа,главнаијединаслободнафа
садакојукарактеришеавангарднизидзавесаидоминантна
визуелнокрхкастакленамембранапрочељасаморелативно
нарушавају хоризонталне међуспратне траке. Монотонију
Киселовихробнихкућарелативизујугушћефенестрирани

7 Vlček, P. (2004)Encyklo pe die ar chi tektů, sta vi telů, zedníků a kameníků v 
Čechách,Praha:Academia.
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последњи спратови повучени у дубину фасадне масе као
својеврснакрунаобјекта.Осимфункционалногаспектако
јијебиопримаранупројектовањуКиселовихробнихкућа,
апотомиаванградногархитектонскогречника,мирнетран
спарентефасаднеопнеништанеузнемираванитинарушава
јединствоформекојајестворенадафункционишеалиида
задиви.

Делоистанчане архитектуре и круна заједничког рада ти
маКозакДобровићуовомпериодумаркирапалата„Avion’’
којавишесугеришенегоштодефинишеавангардулатентно
се ослањајући на цитате прошлости у оплемењивању оп
не савременог архитектонског речника.Палата „Avion’’ је
такође интерполирана грађевина и припада низу сличних
градитељскихостварењаизпериодасрединетрећедецени
јеуПрагуалисеистовременоистиченавишенивоакоји
супревасходноестетичкеприродеосликавајућитимепре
васходно уметнички сензибилитетњених аутора. Зона ви
сокогприземља,готоводовисинедругогспрата,наглашена
јехоризонталнимволуменомкојизаузимависинудвеетаже
икомплетнуширинуобјекта.Каосвојеврснипартерниви
диковац,КозакиДобровићспуштајуформуКиселовихку
бусаудоњиниводокпоследњедвеетажеповлачеудубину
фасаднемасекаонарочитеволуменекојисеутапајуузате
чениамбијентиинтимномуприпадају.Прочељесадржи,на
првипоглед, савременоконципованехоризонталненизове
прозорскихтракакојерелативнореметевертикалнеподеоне
партијефасаднезиданемасеалијемодернаинтенцијапри
сутна.Међутим,ауторскипечаткреативногдвојцаисказан
јеуинкрустрацијидругостепенефасаднепластикетроуга
онихшараодопекекојенаглашавајуподелумеђуспратних
конструкција и дају објекту препознатљиво визуелно обе
лежјеиздвајајућигаизкомплетногградитељскогфондапо
знатихобјекатаистеилисличненаменеизграђенеуПрагу
средином двадесетих година. Романтичну интенцију ин
тимногповлачењапоследњихспратоваиистицањетоплине
опекеуритмичкомзахватугеометријскиобликованешаре
допуњен је још једним, вишефункционалним алии есте
тичкисвакаконезанемаривиммоментом.Комплетнофасад
ноплатноинтерполираногобјектапалате„Avion’’,осимпо
следњадваспрата,излазиизванрегулационелинијеравни
суседних објеката стварајући визуелни ефекат ризалитног
испада.Добијенаразликајезаправостратешкипредвиђена
имајућиувидудабочнестранеиспаданастављајухоризон
талнуфенестрацијучимејеомогућенавећаосветљености
неспутанвизуелниконтакткабочнимстранамаздања.
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Још током извођења завршних радова на монументалном
комплексуздравственогцентраМасариковидомовиуКрчу
Добровићјезапочеосамосталнуделатност1928.годинене
посреднопренапуштања грађевинске компаније и атељеа
БохумираКозака.Неодносећисепремасвојимсавремени
цимакритичкивећсасвимнапротив,ускладусавременом
иавангарднимепизодамаразличитихнадахнућаархитекту
реуПрагу,преовладавајућимтокомпоследњихгодинатре
ћедеценије20.века,Добровићје1928.годинепројектовао
своје,какосепретпоставља,првосамосталноградитељско
остварење у Прагу. Једнопородична зграда стамбено по
словненамене, са апотеком у приземљу и стамбеним де
ломнапрвомспрату,лоциранајеуширемградскомјезгру
Прага.Са смиренимплошнимфасадниммембранама које
нереметесувишнидекоративистичкиизлети,Добровић је
компоновао једноскладнодело,невеликог габаритаи за
виднефункционалности.Пројекатјетокомреализацијеиз
мењен када је укинута претходно планирана вишесливна
кровнаконструкцијакоју је замениларавнакровнатераса
којаје,ипакнесталанаконкаснијихреконструкцијазграде
доградњомјошједногспратакојинијепореметиоосновну
архитектонскузамисаоњеногаутора.Моменаткојиизазива
интересовање историчара архитектуре, релативно усагла
шенамишљењаалисвакакопажњукојојнамећеразличите
евокације огледа се у лучном волумену зграде лоцираном
на најистуренијем делу објекта. Иако у функционалном
смислунемаконкретнијегоправдањазаизвођењезавојите
формеовајмотивјезаправопотребнопосматратиуширем
спектру,извананализепланаосновевећуконтекстуурба
нистичкефизиономијезатеченесаобраћајнемреже.Наиме,
позицијаграђевинскепарцеленаоштројраскрснициулица
Буђеовицкеипролаза у одређенојмери је условилаобли
ковањеосновеДобровићевезградекојапотенцијалнопрати
издуженобликграђевинскепарцеле.ЗалучениволуменДо
бровићевезградесенеморапосматратикаоизнуђенимо
менаталијесвакакоједноодглавнихестетичкихобележја
северноевропског функционализма чијим постулатима ће
се,каојошједномпарадоксуусвомраду,Добровићвраћати
инапослеткувратити.Конкурснипројекатзатипопштин
скихимеснихшколауБратиславипосвојојцентралнојси
метричнојкомпозицијифасадејенајближинекимрешењи
мазаМасариковедомове,доксубочнефасадеовогвеликог
здања блиске доцнијим идејама које је Добровић у пуној
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мери развио на централној фасади Југословенског дома у
Прагу.8

Конструкцијазачеонедворане,формиранајенизомармира
нобетонскихрамова,блискаономштојегодинамакасније
архитектаразвионаделовимаприступниханексакомплекса
ГенералштабауБеограду.Контрастирањеиповлачењево
луменаобрађенихдвобојнимоблогама,прозориформално
повезаниунизове,блискимеђупрозорскиступци,изненад
ни прекиди у акцентовању, увођење вертикалних, најве
роватније степеништнихфасадних вертикала обрађених у
танкимпрофилимабилисуелементипрочишћеногликов
ногјезикакојијепретпостављаоиздвојенобјекатсагледљив
сасвихстрана,монументалногприлазаилинеарноразвије
нелинијехода.Садругестране,крајевибочнихмасапри
ступнезонешрафиранисудијагоналнимпотезима,иможе
се,бездвоумљењапретпоставитидајеДобровићеваидеја
обрадеовогделаобјекташколебиласличназамислиуоб
ради парапетних низова „Avion’’ палате.На несрећу, овај,
амбициознипројекатизгубиосеумасидоцнијихпредлога
којејеархитектаслаоудомовину,учествујућинанизукон
курснихутакмицакрајемтрећеипочеткомчетвртедеценије
двадесетогвека.

Непосреднонаконокончањарадаупројектномтимузаиз
градњу здравственог центра Масарикови домови у Крчу
ДобровићјенапустиобироДушекКозакМацаипосветио
се приватној пракси. Из овог периода скоро пет деценија
нисубилипознатиподациоделимакојасутаданасталау
Добровићевом опусу.Извесно је да јеДобровић остварио
позитивне контактеприликомизградњекомплекса уКрчу
имајућиувидудајекаоједноодпрвихсамосталнихгради
тељскихостварењанакон1929.годинепројектоваоуправо
заједногоддоктораизовогцентра.Унепосреднојблизини
МасариковихдомоваДобровићје1929.годинепројектовао
вилудоктораБулиржакоја је у своморигиналномоблику
поседовала низ елемената већ виђених на објекту у Буђе
овицкојулици, каоштосу: једноставнитроделнипрозори
скоро квадратичних пропорција, залучени волумени и ис
падипојединихпартијаприземља,компактнаорганизација
унутрашњихпростораидр.Међутим,појединидетаљи је
издвајајуодтекућепродукције,ањеногауторапостављају
упозицијуградитељакоменисустраниекспериментипри

8 МНТ,фондНиколеДобровића37,КонкурснипројекатДомазасирома
шне,радподшифром:Heslo„5’’,оригиналницртежитушемнапапиру
икартону–уличнафасадаифасадапремапарку,прочељеидваизгледа
фасадесадечјегигралишта;спољнаиунутрашњабочналевафасадаи
подужнипресек;спољнаиунутрашњабочнадеснафасада.
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формирањупресвегаконструктивногсклопаграђевине.Иа
коплановизаовувилунисусачуванипасеподробнијене
можеизвестиадекватанзакључакопримењенојконструк
цији,ослобођеноприземљенанивоуприступа,акцентовано
јетанкимокруглимармиранобетонскимстубом,штосуге
ришеприменумешовитогсистема,пренегостриктнупри
менускелетногсистема.Садругестране,већистепенишни
прозор као и свеукупна композиција типских прозорских
отвораузпревластзиднемасенаспрамтранспарентнихпо
вршина, полуобличаст волумен приземља, бочни окулуси,
алиидворишнатерасарепертоарсуречникакојисуприме
њивалиидругиархитектиубеоградскојсредини,школова
ниуЧехословачкој,посебноархитектаСветомирЛазићна
вилиОлгеМосуТолстојевојулици.

НизДобровићевихнедатиранихидејнихиконкурснихре
шења сачуваних у заоставштини аутора, сведоче о еволу
цији,пре,негоострогојпримениавангарднихмисликоје
супродиралеучешкуархитектурукрајем трећедеценије.
Осимтога,поређењемовихиделакојајеДобровићреали
зоваоилиукојимајеучествовао,стичесепотпунијаслика
осферимогућихутицајанареализацијуоногаштојеархи
тектаистовременоилинештодоцнијеуспеваоидаоствари
наградилиштима.

ИсториографскизначајандеопрашкогопусаНиколеДобро
вићаприпадафунералнојархитектури.Јошодмонументал
некапијеградскоггробљазамишљенојумасивнимступци
мастепенастогнизањаплиткихмаса,Добровићсетрудио
данаширемпланунагласисвечаностместаимеморијал
никарактерархитектуре,чакиутаквимпредлозимакакве
представљаконкурснипројекатзаКрематоријумуОломо
уцуиз1930.године.9Варирајућиомиљенмотивускихвер
тикалнихмасаподупртихнижимдодацима,Добровићјеза
комплекс крематоријума планирао сложену композицију
главногобјектаинижихограднихнизоваодтанкихстубова
којиограђујуприлаз,ритмизиранихкраткимпартијаматан
кихзидова,приврхуповезанихтанкимсерклажем.Бочни
изгледкомплексаизновоформираногврта,архитекткаНи
колаДобровићсвестранојестудирао:нискиприземнианекс
олакшан је плитким упуштеним кружним мотивом који
контрастираправоуганопрошупљенојмасизачеља.Изса
чуваногподужногипопречногпресекасагледљивјевисок

9 МНТ,фондНиколеДобровића35,Конкурснипројекатзаграђењекре
маторијумаподшифром:Heslo„6’’,oригиналницртежтушомнакарто
ну,P=1:200–перспективалевогкортиласабочномфасадом;подужни
ипопречнипресекиситуација;прочеље,бочнадеснаизадњафасада;
попречнипогледпострани.
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прозоркојибогатоосветљаваунутрашњостздањаииздиг
нутипросторзаизлагањепосмртнихостатака,повезанихса
сложенимсутеренскимпостројењима.Свечанастепеништа
просветљенасулуксферпризмамаилификснимпрозорима
убетонскимрамовима.Иаконенаграђениуконачномизво
ђењупотиснутпројектомАлојзаШајтара,којијеумногим
елементимапреузимаосветДобровићевихидејаофункцији
иобликовниммотивимаспецифичнеграђевинефунералне
намене, конкурснипројекаткрематоријумабио јепрелом
на тачкакаријеремладог југословенског архитектекоји је
својепрвеисвежеидејепокушаваодапласираубратској
словенскојдржави.

КонкурснипројекатзаустановусоцијалногтипаПоправног
домауКладну,одкојегсунампознатипројектифасадаи
једанпопречнииподужнипресек,10посветуидејаприпада
низуДобровићевихпројекатакоје је онизрадиопочетком
тридесетихгодина.Степеновањезалученихмаса,приземне
партијеуширокимконтинуалнимстакленимпреградамаи
рамовскимконструкцијамасапрепустимаојачанихвутама,
терасирани волумени контрастирани вертикалним степе
ништним отворима припадају познијој, разрађенијој фази
Добровићевогчешкогпериода.Посвојојконцепцији,обје
катустановесоцијалногтипапонајвишеподсећананешто
доцнијиБрашовановпавиљонуМилану(1931),папитање
могућихутицајадвојицевеликанаостајеотворено,посебно
имајућиувидуупитандатумДобровићевогрешења.

Најзад,идејнипројекатизрађенуразмери1:100запанси
онИвеРежекауСребренукодДубровникакрунајеДобро
вићевепрашкекаријереудоменунереализованихзамисли.
Компактнаграђевинајединственеконцепциједвотрактасо
баипомоћнихтрактова,једнакомернихнизовапрозорских
отвора,балконскетерасепретворенеуперголе,приступна
рампа, елементису језикакоје јеовај архитектавећусво
јиоипримењиваонанизусвојихзамисли.Садругестране,
шокантнаконструкцијастепенишногкроваиизлазанапро
странукровнутерасусасавијенимвертикалнимпрепуште
нимгреднимсистемомантиципираистимотивнамостној
везипримењенојдвадесетгодинакаснијенаобјектуГене
ралштабауБеоградууистојмериукојој јеи главнисте
пенастимотивЈугословенскогдомаизрађенувидуконти
нуалнихпрозорскихтракапредстављаупунојмериглавну
композиционусхемублоковаовеграђевине.

10МНТ,фондНиколеДобровића32,ПансионатИвеРежека,Сребренокод
Дубровника,оригиналницртежитушомнапапирукаширани,P=1:100
севернафасада,јужнафасада,основаIспрата,основаприземља.
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За кљу чак

НиколаДобровићличностјевисокогинтелектуалногранга
усрпскојархитектуридвадесетогвека.Школујућисеиуса
вршавајућисеувишецентарасредњеЕвропе,Добровићје
ставовеосвојојархитектуриизграђиваосталожено,прихва
тајућиидејнесветовесрединаукојима јепримаостручна
знањаипредузимаоградитељскекораке.Вишеоддесетго
динаборавкауЧехословачкојоставилојенесумњивогтра
га на ликовниифункционалниизразњегове архитектуре,
аделаромантичнихфункционалиста,припадникаорганске
архитектуреидругихразнороднихгрупакојесуделовалеу
овојземљи,ставовисукојејеНиколаДобровићчитавесвоје
каријерепоштоваоикојимајенедвосмисленоприпадао.

Иако мање прихваћен од стране српских и београдских
архитеката, припадника Групе архитеката модерног прав
цаичешкихградитељакојисуделовалиудомаћојсреди
ни(архитектаБраниславМаринковићнавеојеуједномод
својихнеформалнихинтервјуада јеДобровићуносиодух
прашкешколекојауБеоградуникаданијенашлачвршћег
упоришта),Добровић јеупорношћуи јакимстваралачким
нервомвредностикојејеусвојио,доратапреносиоудела
којајествараодаљеодпрестонице,понајвишенаприморју
некадашњеКраљевинеЈугославије.Већазбиркадосадане
познатихконкурснихиидејнихпројеката,расветљаванам
Николу Добровића као особеног, недогматичног неимара,
сензибилногпроседеаиоригиналнихпројектантскиходлу
какојесусвојомсвежиномосталеактуелнетокомбудућих
деценијаразвојановијесрпскеархитектуредвадесетогвека.
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IvanMarkovićandMilanP.Milovanović
Belgrade

CONSTRUCTIONPROJECTSOFTHEARCHITECT
NIKOLADOBROVIĆINPRAGUE(1922–1933)

Abstract

Beginnings of the history of construction projects of the architect
NikolaDobrovićcanandshouldbeobservedasanintegralpartofthe
completeproductionofthisYugoslavarchitect.Still,hisearliestorthe
“Prague”periodcarriesuniquehistoriographicvalueinthestudiesof
anyandallsyntagmasofthelaterworksofDobrović,whichemitted
clearmassagesof theearlypuristspaceshaping,extensiveaesthetics
ofthefaçadecanvassesandexpressionistmomentsinshapingsucha
specificartisticlanguage.Hisconstructionworksimmediatelyafterhis
studiesinPragueandspecialstudiesinParis,whichhavenotyetbeen
fullyresearcheduptothisdate,arerevealedtousinlessknownarchive
documentsandinrelativelywellresearchedtechnicalsourcesfromthe
period1922–1933.Itisindicativethat,inthisperiod,hismostimportant
constructionprojectsoftheearlyartisticphase,liketheYugoslavHome
ofKingAleksandarKarađorđević (1929–1933), have always caused
intenseattentionoftheexpertandscientificpublic,bothnationaland
international,andespeciallyofthecontemporaryCheckhistoriographic
schoolofthought.Inthecontextofperiodstudies,openissuesimpose
themselves about the authorization and intensity of professional
engagementindesigningandabouttherealizationofseveralbuildings
withinthemedicalcomplexoftheMasarykhomeinKerchnearPrague,

whichwasalsotopicofsomeDobrović’scommentaries.

Keywords: architecture, Prague, Nikola Dobrović, Belgrade

Прилог4Пансионат Иве Режека,
СребренокодДубровника,јужнафасада
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Му зеј са вре ме не умет но сти Вој во ди не, Но ви Сад

                 DOI 10.5937/kultura1859154M
УДК 725.822.012(497.113)”1928/1929”
      72.071.1 Добровић Н.

оригиналан научни рад

НИКОЛАДОБРОВИЋ: 
КОНКУРСЗАПОЗОРИШТЕУ

НОВОМСАДУИЗ 
1928–1929.ГОДИНЕ

Сажетак: То ком ме ђу рат ног пе ри о да у Но вом Са ду, као и у дру гим 
гра до ви ма та да шње зе мље, би ла је уо би ча је на прак са рас пи си ва ња 
јав них кон кур са за објек те за ко је је про це ње но да има ју од ре ђе ну 
вред ност не са мо за сво је бу ду ће ко ри сни ке већ и за не што што би 
мо гли на зва ти укуп ном ар хи тек тон ском есте ти ком јед ног гра да. 
По про јект ном за дат ку био је то кон курс за по ди за ње но ве згра де 
Срп ског на род ног по зо ри шта (СНП), одр жа ног кра јем 1928. и то
ком пр ве по ло ви не 1929. го ди не. На кон кур су је уче ство вао ве ли ки 
број до ма ћих ар хи те ка та из чи та ве зе мље, као и не ко ли ко ар хи
те ка та ко ји су жи ве ли у ино стран тву, ка кав је слу чај и са Ни ко
лом До бро ви ћем, та да на ста ње ним у Пра гу. Фак тич ки кон курс на 
кра ју ни је ус пео а од из град ње но ве по зо ри шне згра де убр зо се са
свим од у ста ло. Ипак оста ли су са чу ва ни опис и ко мен та ри Ко сте 
Страј ни ћа, као и из глед не ко ли ко ар хи тек тон ских про је ка та ко ји 
су би ли оце ње ни као ус пе ли. На пр вом ме сту је кон курс ни рад ар
хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа ко ји је и по ред не сум њи вог ква ли те та 
и нај бо љег пла сма на, у кру го ви ма ко ји су од лу чи ва ли, озна чен као 
„не до вољ но мо де ран за но во сад ску сре ди ну’’. Ло ка ци ја на ко јој је 
би ла пред ви ђе на из град ња по зо ри шта убр зо је по ста ла сво је вр сна 
рас кр сни ца на ко јој су из гра ђе ни да нас већ кла сич ни при ме ри мо
дер не срп ске ар хи тек ту ре. Та ко је, раз ли чи тим спле том исто риј
ских окол но сти, Но ви Сад остао не са мо без но ве згра де за Срп ско 
на род но по зо ри ште већ и без де ла ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа, 
ве ли ка на срп ске мо дер ни стич ке ар хи тек ту ре.

Кључнеречи: До бро вић, Но ви Сад, по зо ри ште, кон курс, ис ход
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Архитектонска каријера Николе Добровића у досадашњој
историографијивећједефинисанапоградовимаипериоди
маукојимајестварао–Прашки(1923–1934),Дубровачки
(1934–1943)иБеоградски(1945–1967).Студијеархитектуре
ДобровићјезапочеоуБудимпешти(1915),анаконпрекида
збогПрвог светскограта,наставиоих јенаОдсеку за ар
хитектуруВисокешколезаархитектуруиграђевинунаЧе
шкомтехничкомуниверзитетууПрагу, где једипломирао
1923.године.Поокончањустудија,Добровићборавинеко
ликомесециуБеоградубезуспешнотражећиангажман.По
средствомсвојихпрашкихпрофесораДобровићпоповратку
уПрагпрофесионалнукаријерузапочињепрвоуатељеуБо
хуславаХипшмана(1923–1925)дабипотомкраткорадиоу
атељеупрофесорадрАнтонинаЕнгела.Од1925.годинеДо
бровићкаоархитектаделујеупознатомградитељскомби
роу„Душек–Козак–Маца’’,којејеутовремеједнооднај
већихинајзапосленијихпредузећауПрагу.Од1929.године
доповраткауземљу1934,деловаојекаослободануметник,
преузимајући самостално радове.Љиљана Бабић у тексту
публикованомучасописуАр хи тек ту ра ур ба ни замповодом
Добровићеве смрти, детаљно говори о његовим прашким
почецима,сапунодетаљакојиочигледнопотичуизразгово
расаархитектом.1ТањаДамљановићузначајнојмеридопу
њавадотадашњеподаткеоДобровићевомпрашкомпериоду,
откривајућиинекењеговеновеобјектенасталеучехосло
вачкојпрестоници,усарадњисаарх.БохумиромКозаком,
илисамостално.2ИдругиистраживачиДобровићевограда
подвлачеулогуњеговихпрашкихгодина.3

СликарПетарДобровићусвојиминтервјуимаиписмима,
мадаиндиректно,помињеНиколинраддо1930.годинегде
припадаиконкурсзановосадскопозорише.Уједномраз
говорусаМирославомКрлежом,објављеномузагребачком
часописуСа вре ме ник(октобар/децембар1931),Петаркаже:
„МогабратаНиколупрогласилисууБеоградукубистоми

1 Babić,L.(1967)ArhitektaNikolaDobrović,Ar hi tek tu ra ur ba ni zambr.43,
Beograd,str.24.

2 Дамљановић,Т.(1995/96)ПрилогпроучавањупрашкогпериодаНиколе
Добровића,Са оп ште њаXXVIIXXVIII,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,стр.237251.

3 Krstić,D.(1969)Prilogbiografijiarh.NikoleDobrovića–konkurszano
vosadskopozorište,Ar hi tek tu ra ur ba ni zam br. 5657,Beograd: str. 2829;
Manević,Z. (1981)Našineimari:NikolaDobrović,Iz grad nja1,Beograd,
str.4551;VukotićLazar,M.(2002)Be o grad sko raz do blje Ni ko le Do bro vi ća 
(1945–1967),Beograd:Plato,str.2542;Blagojević,L.(2003)Mo der nism 
in Ser bia: the elu si ve mar gins of Bel gra de ar chi tec tu re 1919–1941,Cam
bridge,Massachusetts: TheMIT Press, pg. 104117;Маневић, З. (2008)
Добровић Никола, Лек си кон не и ма ра, Београд: Грађевинска књига,
стр.100104.
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чешкимимитатором,ауХоландијисузањегаутврдилида
јеусвакомпогледуоригиналанисамониклиталенат’’.Та
кође,уједномписмуупућеномМилануКашанину(21.мар
та1930)помињедајенедавнослучајноупознаонајвећегте
оретичарасавременеархитектуреХоланђанинаТеaванДо
есбоурга,„каопознаваоцаивеликогпријатељарадовамога
брата,когаличноинепознаје’’.4

Београд је1929.годинечуозаимеНиколеДобровићакао
добитникамеђународненаградезаТеразијскутерасу.Било
јетоновоимеза југословенску јавност,имемладогархи
тектекојишаљесвојконкурснирадизПрага.Тојеуједнои
првидиректнидодирБеоградасамодерномархитектуром.
Пројекатјебиопоследњаречархитектуретогавремена,че
шкарецензијамодернеархитектуре.5ОвеМинићеверечиби
семоглеприменитиинаконкурснирадзаНовосадскопозо
риште,уздодатакдадомаћасредина,посебномалакакваје
биоНовиСадтогадоба,једноставнонијемогаоприхватити
таквуколичинумодернеархитектуре.Једномречју,Добро
вићеви прашки конкурсни радови за Нови Сад и Београд
билисусувишесмелиисувишемодернизадомаћусреди
нујошненавикнутунасавременастремљењауархитекту
ри.ИстоважиизаконкурсзаКупалиштеБа чви цеуСплиту
(1930).Уствари,сукобсрпскесрединеиНиколеДобровића,
каоортодоксногмодернисте европскогобразовања, био је
дубок и суштински. Упркос романтичној бујности, широ
кимзахватимаиснажнимсукобимакубичнихмаса,Добро
вићевмодернизамбиојеисувишеевропскиобојен,исувише
анационаланзаондашњусрпскусредину.6

ДобровићевконкурснирадзаНовосадскопозориштенастао
јевероватноупериодујануар–фебруар1929.године,каои
конкурсзаТеразијскутерасу,накомерадинеколикомесеци
касније.Овадвањеговаконкурснарадастогасемогуспра
вомсматратиделомњеговогпрашкогпериоданесамозбог
чињеницедасутамонасталивећизбогочигледногутицаја
иархитектонскихоколностиутадашњојсавременој архи
тектуриЧехословачкеипосебноПрага.Нема сумњеда је
конкурсзаНовосадскопозориштебиоједанодпрвихнасту
памодернеархитектуреудомаћојсрединиидајесамомДо
бровићубиовеомаважантедајебиопосебнозаинтересован

4 До ку мен та ци ја о ства ра ла штву Пе тра До бро ви ћа 3. Ли ков не кри ти
ке, ин тер вјуи, по ли тич ки члан ци, пи сма (приредила Олга Добровић),
(2002),НовиСад:ГалеријаМатицесрпске,стр.81,150.

5 Minić,O.(1967)Dobrović–životposvećenarhitekturi,Ar hi tek tu ra ur ba ni
zam43,Beograd,str.36.

6 Маневић, З. (1972) Срп ска ар хи тек ту ра 19001970, Београд: Музеј
савременеуметности,стр.2324.
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зањеговоостварење.Свакаконетребазанемаритиињегове
чврстепородичневезесаНовимСадом.7Конкурснирадза
позориштеуНовомСадуобјављиванјекомплетноилиде
лимичноувишенаврата.8ИстирадДобровићје(вероватно)
излагаонасвојимзаједничкимизложбамасабратомПетром
уБеограду(1930)уХагу,РотердамуиНовомСаду(1931)и
Прагу(1932).9

ОорганизовањуитокуконкурсазапозориштеуНовомСа
дупостојимонографскитекст.10Уњемусу,измеђуосталог,
детаљноинаосновуархивскихдокуменатаизИсто риј со
ког ар хи ва Но вог Са да, описанеприпреме за конкурс, ло
кацијапредвиђеназабудућупозоришнузграду,саставкон
курснекомисијеиучесници,каоиразултатиапотомодјеци
иреаговањастручнеиширокејавности.

Наконкурсјепристигло39радовадокрајароказапреда
ју (5. март 1929) који су током априла били представље
ни јавности у зградиМатице српске на главном градском
тргу.Разултатеконкурснеутакмицеобјавилајеновосадска

7 Добровићева супругаИванкаДобровић (1920–1995) потиче из позна
теновосадскепородице грчкогпорекла дрКостеХаџи.Њена старија
сестра,ОлгаДобровић(1903–1995),билајеудатазаНиколиногбрата,
сликараПетраДобровића,којијенанеколикосликаовековечиоњихов
породичнидомнановосадскојПодбари.Супружници,двесестреидва
брата,повременосуборавилиутојкућисадвориштемпрепунимзеле
нила.ОпородициХаџидетаљније:Попов,Д.(1996)Најстарији,стари
ји,млађи,најмлађиКостаХаџи,Све ске за исто ри ју Но вог Са дабр.7,
НовиСад:Новосадскиклуби„Прометеј’’,стр.1932.

8 Страјнић,К. (1929) За савремену архитектуру – поводом конкурса за
Новосадско позориште, Летопис Матице српске, књ. 32, св. 3, Нови
Сад:Матицасрпска,стр.400403;Dobrović,N.(1931)Konkursniradovi
zapozorišnuzgraduuNovomSadu,Ar hi tek tu rabr.3,Ljubljana:str.7678;
Dobrović,N.(1971)Sa vre me na ar hi tek tu ra5,Beograd:Zavodzaizdavanje
udžbenika,str.183;Krstić,D.nav.delo,str.2829;Popović,Ž.(1986)Isto
ri ja ar hi tek tu re po zo riš ta, ka za liš ta, gle da liš ča i te a tra Evro pe i Ju go sla vi
je,Beograd:Građevinskifakultet,str.483;VukotićLazar,M.nav.delo,str.
35;Mitrović,V.(2010)Ar hi tek tu ra XX ve ka u Voj vo di ni,NoviSad:Muzej
savremeneumetnostiVojvodine,Akademskaknjiga,str.148.

9 Hakman,S. (1930)Zajednička izložbaP.Dobrovića,R.Stijovića,N.Do
brovića,Mi saosv.78,Zagreb,str.495498;Anonim,(1931)UspjehPetra
Dobrovića slikara i Nikole Dobrovića arhitekte u Holandiji, Sa vre me nik
1618,Zagreb,str.299300;Т.Е.(24.Мај1931)Изложбасликаг.Петра
Добровића и архитектонскихпројеката г.НиколеДобровића у Ротер
даму,Вре ме, стр.7;Аноним, (2.март1932)ИзложбебраћеДобровић
уПрагу,Вре ме,стр.2;М.Ј.(2.март1932)ДобровићиизлажууПрагу,
По ли ти ка,стр.10.

10Митровић,В. (1994)Конкурс за градњу позоришта уНовомСаду из
1928/29.године,Рад Му зе ја Вој во ди несв.36,НовиСад:МузејВојводи
не,стр.209218.Текстјепрештампансамањимкорекцијамау:Iz isto ri
je kul tu re i ar hi tek tu re: Za pi si jed nog is tra ži va ča (1994–2014),Mitrović,V.
(2016),NoviSad:MuzejsavremeneumetnostiVojvodine,str.1320.
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Застава.11Оцењивачкиодбор,укоме јесупротнопрепору
кама Ју го сло вен ског удру же ња ин же ње ра и ар хи те ка та,
биосамједанархитекта,ДрагишаБрашован,којијеисам
узеоучешћеуконкурснојутакмици,донеоодлукудасепр
ванаграданедодели.Другунаградујеосвојионовосадски
архитекта Лазар Дунђерски („Режисер’’), трећу хрватски
архитектаАлфредАлбини(„Дунав–Осијек’’),докјеотку
пљеночакпетрадова–НиколеДобровића(„Број9’’),Ђор
ђа Табаковића („Нови Сад’’), Гојка Тодића („Дубравка’’),
ЕдеМиклошШтајнера („Нада’’) и браће Бранка и Петра
Крстића(„Thaleia’’).

НајквалитетнијиописсвогконкурсноградадаојесамДо
бровић у тексту објављеном у љубљанској Ар хи тек ту ри.
„Позоришназградазаузимахоризонталнотачноместопре
марегулациономплануНовогСада.Самојенајближаоко
линауређена,какотоизискујуулазииизлазиугледалиште,
уманипулационе просторије саме позорнице и у админи
стративнидео са глумачкимдомом.Вертикално је висина
приземљаустановијенанакоту79.00збогблизинеподземне
воде,анинајнижиделовизграденепревазилазекоту75.50.
Радиштедњеодређенјеместомасивнихзидовасистемсту
бова.Унутрашњираспоредзградесастојисеизтриглавна
дела:

А)Гледалиште.Главниулаз,компоновансастранеули
цеКраљицеМарије,можесасвојимдимензијамапропу
ститиивећибројпосетилацаођеданпут.Изапросторног
вестибулајошпросторнијахаласмањивасвојимцентрал
нимположајембројузиданихкубнихметара.Окоњецен
тралносусмештенегардеробе.Даљевезујеонасвасте
пеништаизаспратоведовољнодимензованепросторије
са клозетима. Гледалиште је комбинација амфитеатра и
гледалишта са редовима (Rangtheater). Амфитеатрални
партерсасвојих448местазаседењеомогућујесвакому
гледаоцуудобнупозицију.Осимхалезаосвежавањеслу
жијошипроменоарсазимскомбаштомибалконом,ко
јијеодређенизасвечаности.Првиред(Rang)јеса180
местаи10затворенихложаза56особа.Ложезаузимају
премапозорницисамофронталниположај,јерсмештене
постранамапоказујудостарђавихособина,каоштосу:
оптичкинепружајупредности,којебиодговаралењихо
војцени,преградемеђуложамаспречавајупоглед,паи
самајепозицијателанезгодна.Окоовогареданалазисе
просторанпроменоар.Другиред,са336места,уосталом

11Аноним,(31.март1929)Законкурспозориштапристигло39планова,
За ста ва,стр.8.
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сличан првоме, симетрично је раздељен простором за
стајање,доксуложе,смештенекаоупредњемреду,отво
ренеисанискомбаријером.

Б)Позорница.Премапостојећимпрописимапозорницаје
сасвимодељенаодгледалишта.Самаповршиназаигру,
довољно димензована, омогућава ради транспарентног
осветљавања,дајеприређивањевеликихсцена,уоквире
них округлим хоризонтом (Kuplerhorizont) и прозирно.
Пролазисподнивоапозорницезавремеигреодржавасе
ходникомисподхоризонта.Заштобржупреградњусцена
и уопштеманипулацију омогућава сеизменапојединих
сликаухоризонталномправцупомоћуточковаимонта
жнихспратова.Садоњомпозорницомсувишипросторза
оркестариинструментесормаримаузидузаноте.

Ц)Гардеробе.Раздељенесунадваспратаузпозорницу,
засебнозаглумицеиглумце.Вертикалнасувезастепени
шта.Ходнициигардеробеснабдевенесу,радисмештања
оделаисл.ормаримаузиду.Кројачкерадионицеистова
риштакостиманалазе сеу трећемспрату.Администра
тивноодељењеидомглумацазаузимазадњидеозграде.
Уприземљу,изаспоредногулазаналазисестанвратара.
Уосталомделусмештенесуканцеларијеекономскоад
министративногвођства.Запробепредвиђенајенарочи
тасала.Даљејеуређенакњижницаисалазастудирање,а
заразонодуслужетерасаибалкони.’’12

ИзједногдокументаИсторијскогархиваНовогСадасазна
јемоикоментаржиријанаДобровићеврад.Конкурснирад
подгеслом„9’’,стојиудокументу,решиојепитањекомуни
кациједобро,степеништазапартерзамишљенасуамфитеа
тралнипросторуприземљу.Гледалиштеимасувишеширок
просценијумуслучајуједногсалонскогкомада,кадасесве
де„арлекин’’наминимум,местасастранесунеупотребљи
ва.Седиштанапрвомспратусастранесасвимсупогрешно
постављенауправојлинијиинемогућасузбогвизуере;ло
жекојетребадабудуглавнидеопрвогспратасудегради
ране.Истосеодносиинадругиспрат,гдесуложесасвим
непотребнезаовопозориште.Архитектурајемодерна,ве
омаслободнаиинтересантна.Ауторјебинуипростороко
биневрлодоброрешио.13Какојеужириубиојединиархи
тектаДрагишаБрашовани једанграђевинскиинжењериз
градскеуправе,НиколаПлавшић,наведениовакостручни
коментарсумоглинаписатисамоони.Наравноузпомоћне
когкојебиодоброупознатсасвимпроцесимапозоришних

12Добровић,П.(1931),нав.дело,стр.7678.
13IANSF.150.24894/1936.
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представа,ато је,уовомслучајутакођечланжирија,Пе
тарКоњовић,тадашњидиректорпозориштауНовомСаду.
Ипоредсвеганаведеног,стојиСтрајнићевапримедбадаје
„неразумљивозаштојежирибиосастављеноднестручња
каисамоодједногархитекте,ДрагишеБрашована.Према
томеискљученоједабижири,укомејебиојединиструч
њакД.Брашован,могаокомплетноинепристрасносудитио
пројектима…Акакодасеуовукомпетентностнесумњака
дасезнадајеСавет,кадајепозваоД.Брашованадасепри
мичланстважирија,истовременопоручиоикодњегапроје
кат(подознаком„Horsconcours’’).14ПосебнуљутњуСтрај
нића,иначенајжешћегкритичараовеконкурснеутакмице,
изазвао је став жирија да је Добровићев рад представља
„одвишемодернуизаНовиСаднесавременуархитектуру’’.

Коментар жирија о Добровићевим грешкама у решавању
техничкихпроблема ложаи унутрашњих комуникација, и
насамогјеаутораоставиодубокутисаккојисевидиуње
говомписмуупућеномизПрагавећ31.маја1929. године
градоначелникуНовогСада,дрБраниславуБороти,гдесе,
небездозегнева,жалинаБрашовановпоступакизахтева
иститретманзасебе:„…дабимогаопоказатисвејеспособ
ностиупуномопсегу,каоштојетоучиниог.Брашован,да
насвојтрошакпутујемуНовиСадидапредамличносвоје
радове,каоштојебиоучиниог.Брашованидаобразложим
својеплановечлановимаоцењивачкогодбораколикогодто
буде требало, каошто је био учинио и г. Брашован’’. Да
љеДобровићскорољутитокоментаришеградоначелникову
изјавудневнимновинаманамађарскомјезикукојесууто
времебилештампанеуСуботици.’УствариВашегмишље
њаомомпројектуобелодањеномуBac smegyei Na plo,даон
садржаватаквеелементарнегрешкеида(је)збогтогаморао
придодељивањунаградадаиспаднеизкомбинације,слобо
дансамупозоритиВас,дастесеизволилипренаглити.Кри
тичарсамисувишехладан,такодамогунесамоодреди
тисасигурношћукаквомјенивоумојпројекатуевропској
релацији,негоиустановитисалакоћом,коликоможеједан
нестручњак,макарбиониградоначелникбио,дасеразуме
утехничкезнаности.ЗбогтоганесматрамВашуизрекуза
увредљиву,алиизволитеидругимаомогућити,дасесвојом
радиношћуипожртвованошћупоништеизвеснепредрасу
де,којеусебигајитеидапокажунаоноускоиједнострано
становиштесакојегполазите,несамоурасписивањукон
курса,мењањуусловаиоцењивачкогодбораиодређењуро
кованегоиусамомповеривањуградње’”.

14Страјнић,К.нав.делостр.401.
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ДајеДобровићуовајконкурснипројекатбиоизузетнова
жанпотврђујеидругописмо,интонираноузнатноблажеми
умеренијемтону,такођеупућеноновосадскомградоначел
нику, овога пута из самогНовогСада 26. новембра 1930.
године,укомеауторизносиконкретнупонуду:„…Акоград
НовиСадпристинедасепозориштеподигнепремаплано
вимакојесамјапројектоваоиакосемениповериизвођење
градње,јаћу,поштомистојинарасположењуједнајакафи
нансијскагрупачешкихфинансијераизПрага,ставитисав
заизградњупозориштапотребанкапиталуизносуодоко11
милионадинаранарасположење.Обавезујемсеизвршити
градњустрогопремапројектуоднајбољегматеријала.Пре
матоме,молимВасг.Градоначелниче,даовајмојпредлог
изволитесаопштитиградскомСавету,пресвегарадиприн
ципијелногаприхвата,паакоГрадскиСаветуначелупри
хватиовајпредлогиотомеменепутеммогаопуномоћеника
адвокатадрКостеХаџиизвести,поднећуВамаиГрадском
Савету и план за амортизацију уложеног капитала као и
условезаобезбеђењеамортизационихратаочемућеима
тиГрадскиСаветпосебнуодлукудонети.’’15Каковидимо,
Добровићевпредлогсеодносионесамонапонудусвогпро
јектаираданаизвођењувећинанекуврстуфинансијске
конструкцијезаобезбеђивањесамихсредставазаизградњу.
ПредлогјеодбијенсаобразложењемдабиГрадбиовезану
погледуизборанацртаиизбораизвођачасамеградње.

Током наредних пар година идеја али и конкретна акција
окоподизањановепозоришнезградеполакојегубиласвој
првобитниентузијазамифактичкисеполакогасила.Када
је1.децембра1936.годинеотворенановазградаСоколског
дома,подигнутапопројектимаарх.ЂорђаТабаковића,који
јепредвиђаоизатовремепристојноуређењуидефинисану
позоришнусалу,коначносеодусталоодизградњенаменске
позоришнезграде.Токомнаредногпериодасвеактивности
позоришта уНовомСаду одвијале су се уСоколском до
мукаоиувременупослеДругог светскограта, када сеу
згради,поредпредстава,садавећСрп ског на род ног по зо ри
шта,одржавалоиСте ри ји но по зор је(од1956),каонајвећа
манифестацијајугословенскепозоришнеуметности.

Непосреднаоколиналокацијепредвиђенезаизградњупозо
риштатокомчетвртедеценијејепосталасвојеврснапостав
канаотвореномсаданасвећкласичнимпримеримамодер
нихделасрпскихархитеката–ДрагишаБрашован,Милан
Секулић,ЂорђеТабаковић,ДанилоКаћанскииБранислав

15ОбаДобровићева писма се чувају уИсторијском архивуНовогСада:
IANSF.150.35692/1929.
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Ристић.Различитимсплетомисторијскихоколности,Нови
СадјеостаонесамобезновезградезаСрп ско на род но позо
ри штевећибезделаархитектеНиколеДобровића,великана
српскемодернистичкеархитектуре.Такојеконкурсзаново
садскопозориштеиз1928/29.године,каовероватноједнаод
удомаћојисториографијинајвишекоментарисаних,публи
кованихианализиранихманифестацијаовеврстеархитек
тонскогстваралаштваумеђуратнојКраљевиниЈугославији,
остало,нажалост,безконкретногрезултата.
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VladimirMitrović
MuseumofContemporaryArtofVojvodina,NoviSad

NIKOLADOBROVIĆ:OPENBUILDINGDESIGN
COMPETITIONFROM1928/29FORTHETHEATREIN

NOVISAD

Abstract

InbetweenthetwoWorldWars,itwaspracticeinNoviSad,andinother
citiesacrossthecountry,tohaveopencallsforthedesignoffacilities
whichweredeemedofcertainvaluenotjusttotheirimmediateusers,
butalsotosomethingwecouldcalltheoverallarchitecturalaesthetics
ofacity.Oneofthemwastheopencompetitionwithtermsofreference
foranewbuildingoftheSerbianNationalTheatre(SNP),whichwas
launchedattheendof1928andremainedopenforthefirsthalfof1929.
Alargenumberofarchitectsfromoverthecountryapplied,including
somewholivedabroad,likeNikolaDobrovićwhohappenedtolivein
Pragueatthetime.Thecompetitionneverclosedproperlyandtheidea
ofbuildinganew theatrewas soon tobeabandoned.Still,whathas
remainedisadescriptionandacommentarybyKostaStrajnić,aswell
asvisualevidenceof someof thearchitectural solutionswhichwere
evaluatedasmostsuccessful.Thetopofthelistwasasolutionbythe
architectNikolaDobrović,whichinadditiontoevidentqualityandthe
firstplaceinevaluation,wasalsomarkedas“insufficientlymodernfor
theNoviSadenvironment”bycirclesthatmadedecisions.Thelocation
intendedforthetheatresoonbecameacrossroadswithmanyexamples
ofmodernSerbianarchitecture,whicharetodayconsideredasclassic
piecesofarchitecture.Duetoanintricatenetofhistoriccircumstances,
NoviSadthusremaineddeprivednotonlyofanewseatoftheSerbian
NationalTheatre,butalsodeprivedofabuildingbyagreatmasterof

modernSerbianarchitecture,NikolaDobrović.

Keywords: Dobrović, Novi Sad, theatre, competition, result
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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            72.071.1 Добровић Н.
оригиналан научни рад

ДЕЛОВАЊЕНИКОЛЕ 
ДОБРОВИЋАНАЈАДРАНУ

ДОПРИНОСРАЗВОЈУМЕЂУРАТНОГ
ТУРИЗМАИАРХИТЕКТОНСКОГ 

МОДЕРНИЗМА
Сажетак: Овим ра дом се ис тра жу ју про јек тант ске ак тив но сти 
ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа (1897–1967) на Ја дран ском при мор
ју то ком че твр те де це ни је 20. ве ка, при ка за не кроз кон курс не про
јек те и ре а ли за ци је ту ри стич ке ар хи тек ту ре у Спли ту и Ду бров
ни ку, ко ји ма је дат зна ча јан до при нос раз во ју ме ђу рат ног ар хи
тек тон ског мо дер ни зма и аван гард не ми сли, али и под стрек раз
во ју са вре ме не ту ри стич ке при вре де ме ђу рат не Ју го сла ви је. Кроз 
не ко ли ко про је ка та ту ри стич ке на ме не на Ја дра ну (ку па ли ште, 
дво ра на за за ба ву, хо тел, цен тар ту ри стич ког са ве за), на ко ји ма 
су по стиг ну ти ви со ки ар хи тек тон ски и естет ски до ме ти ме ђу
рат ног мо дер ни зма, ар хи тек та До бро вић је исто вре ме но ука зао 
на по треб но усме ре ње раз во ја са вре ме не ту ри стич ке из град ње 
об ли ко ва не пре ма зах те ви ма но вих ту ри стич ких ак тив но сти. Иа
ко су не ки од ових про је ка та оста ли не ре а ли зо ва ни, јер за њих ни
је би ло раз у ме ва ња у он да шњој струч ној јав но сти и дру штве ном 
ми љеу, у До бро ви ће вом опу су они пред ста вља ју из раз ви со ких мо
дер ни стич ких стре мље ња свој стве ног про се деа у ју го сло вен ској 
ар хи тек тон ској прак си три де се тих го ди на. Тр жи шни аспек ти у 
ту ри зму су под сти ца ли те жњу ин ве сти то ра за из град њом хо те
ла ко ји би пра ти ли но ве стан дар де у хо те ли јер ству и ти ме за до
во љи ли прох те ве зах тев них го сти ју, ко ји су, по се ћу ју ћи европ ска 
ту ри стич ка од ре ди шта, осе ти ли ква ли тет стан дар ди зо ва не хо
тел ске услу ге. Уз при ме ње не мо дер ни стич ке прин ци пе у ар хи тек
ту ри хо те ла „Гранд” на Ло пу ду по крај Ду бров ни ка, је дин стве ном 
при ме ру мо дер не хо тел ске ар хи тек ту ре у Ју го сла ви ји, ар хи тек та 
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је те жио и со ци јал ној ком по нен ти са вре ме ног ту ри зма при ла го ђе
ног но вом про фи лу ту ри сте.

Kључнеречи: Ни ко ла До бро вић, мо дер ни зам, ту ри стич ка ар хи
тек ту ра, Ја дран ско при мор је, ту ри зам

Увод не на по ме не

ДобровићевепројектантскеактивностинаЈадранусутоком
тридесетихгодинапрошлогвекабилеусковезанезатури
зам.Уинтердисциплинарноституризмакаоцивилизацијске
појаве20.векаможесеиздвојитиулогаархитектеиархи
тектуреупрофилисањупрогресивнихстремљењатуризма,
усмеренихпотребамаикретањимамодерногчовека.Основ
ниспецификумтуризма,јошоддругеполовине19.века,ка
датуризампостајеконституенткласног,друштвеногико
лективногидентитета1,јестењеговапривреднаитржишна
оријентација.ИстраживањемодернеархитектуреуЈугосла
вијибибилонепотпунобезосвртанаприликеутуристич
којпривреди,сагледанеуширемконтекстудруштвамеђу
ратнеЈугославије,нарочитокрозпозицијуархитектекојије
прогресивне идеје у архитектурипренеои у област тури
зма, као нове друштвене парадигме, која је, попутмодер
неархитектуре,представљалаодразсоцијалногпрогресаи
модерностивремена.

ПлановизаразвојтуризманаЈадранусежујошнапочетак
20.векакадасууоквирунеколикоиностранихиницијатива
рађениипредлозипројекатазаизградњувеликихтипских
хотелананеколиколокацијауДалмацији.Новаераразво
ја туризма настаје формирањем заједничке државе Срба,
ХрватаиСловенаца,кадасеЈадранскоприморјепоновоис
тичекаоосновнитуристичкипотенцијал,посебноусфери
нових туристичких кретања и активности. Целисходнији
развојтуризмауЈугославијипочињеполовиномдвадесетих
годинапрошлогвекаивезујесезаоснивањеновихиобно
вустарихудружењазапрометтуриста,којасуузОдсекза
саобраћајпутникаитуриста(каснијеОдсекзатуризам)Ми
нистарстватрговинеииндустријеКраљевинеСХС/Југосла
вије,представљалипочеткеинституционализацијесавреме
ногтуризмауЈугославији.Туристичкеприликеумеђурат
нојЈугославијибисемоглекраткоописатикаонеуједначене
ипресвегаусмеренеосновнимпотребамадомаћихтуриста

1 Baranowski,S.andFurlough,E.Introduction,in:Be ing el sew he re: to u rism, 
con su mer cul tu re, and iden tity in mo dern Eu ro pe and North Ame ri ca,eds.
Baranowski,S.andFurlough,E.(2001)AnnArbor:UniversityofMichigan
Press,p.7
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„средњихсредставаимогућности”којисучинилинајвећи
бројпосетилаца2.

Ути цај ту ри зма на раз вој ар хи тек тон ског  
мо дер ни зма у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји

Архитектура модернизма, иако различито прихваћена и
примењенауархитектонскојпраксимеђуратнеЈугославије,
ималајеважнуулогууосавремењивањудруштваипропа
гирањуграђанскихвредности,јерсесматралоутадашњим
уметничким3иинтелектуалнимкруговимада„модернаар
хитектура одговарапотпунои конструктивнои садржајно
модерном,продуктивномикултурномчовеку,јеродговара
свим условимањеговогживота како социјалним и духов
нимтакоиинтелектуалнимиматеријалним”4.Туристичка
архитектурасетокомтридесетихгодина,уследјачањадру
штвенихипривреднихструктура,издвојилакаоспецифич
натипологијакодкојесуначеламодернеархитектуребила
увећојилимањојмеридоследнопримењивана,истичући
таконовевредностиграђанскекласеслободарскиманифе
стованеудоменутуризма.Модернихотелисуобликовнои
функционално одражавалидухновог временаи авангард
нихстремљења,представљајућизнаковитпримермодерног
обликовања.Хотелиутовремепостајупрогресивниприме
риновихпројектантскихмогућностиимодернистичкеесте
тике,којићеистицатињиховеразвојнепотенцијалетоком
нареднихдеценија,следећиопштидруштвени,културнии
привреднимиље.Стајућиуодбранусавременогградитељ
стваархитектаНиколаДобровић,пишућиоразвојуграђе
винарствапочеткомтридесетихгодина,напомињеда„нове
друштвенеконстатацијеодбацујусвевишеивишезастаре
липринципl’ art po ur l’ ar ti,каопотпунонекористан,пашта
вишеиантисоцијаланипротивначеласоцијалнеекономи
је”5.Истовременосеупогледуразвојатуристичкепривреде

2 Архив Југославије (АЈ), Фонд МТУ, 6510121911: Izveštaj o razvoju
turizmau1937.god.,str.2.

3 АрхитектаДрагоИблерпредседникудружења„ГрупаЗемља”умани
фестуиз1929.наглашава:„Требаживјетиживотомсвогадобаитреба
стваратиудухусвогадоба.Сувремениживотпрожетјесоцијалнимиде
јамаипитањимаколектива,аумјетникнеможестајатиизванколектива,
јерсуумјетностиживотједно.”Видети:Zidić,I.,KovačevićE.isuradni
ci.(1971)Kri tič ka re tro spek ti vaZemlja(Katalogizložbe6.Zagrebačkisa
lon),Zagreb:Zagrebačkisalon.

4 Здравковић, И. (19??) Модерна архитектура и њен социјални значај,
ЗбиркаБиблиотекаПо ли ти ка и дру штвобр.47,Београд:Политикаи
друштвоС.О.Ј.,стр.45.

5 Добровић,Н.(1932)Развитакграђевинарства,Ле то пис Ма ти це срп ске 
књ.334,свеска12,НовиСад:Матицасрпска,стр.130.
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истицалодаградњановихимодерниххотела,сакомфором
којиодговара захтевима савременогдоба,представља јед
нуоднајпречихпотребазаразвитактуризма6.Туристичка
изградњатридесетихгодинаје,наводиТомиславПремерл,
била„великашансазамодернуархитектуру[…]”,иако„мо
дернаархитектурасасвојимагресивнимналетиманијебаш
лакопробијалапут”,тесесама„[…]нашлапредтешкорје
шивим питањима и најчешће је била недовољно креатив
носнажнадаихуспјешнопревлада”7,напољутуризма је
она могла да репрезентује своја прогресивна стремљења
прилагођенакарактерумодерногчовека.

Слободновремеједопринелоразвојуличности,пајечовек
управокроздоколичарскеактивностипотврдиосвојеуни
верзалнобићеиповратаксамомсеби,као„савршенинату
рализам”којикоинцидирасхуманизмом8.Каототалнидру
штвенифеномен9,туризам–чији јенастанаквезанзаниз
истовременихузрока–обликоваојенесамоонедруштвене
навикеобезбеђенеслободнимвременом,већсеинкорпори
раоиусвакодневнeдруштвенeактивности,утичућидату
ристичка инфраструктура и сервиси постану универзалан
привредниоблик,сизразитоморганизованошћуишироком
распрострањеношћу.Историјатуризмајетакођеиисторија
хотела,закључујенемачкиписаципреводилацХансЕнцен
сбергер (Hans Enzensberger) у свом есеју названом „Једна
теоријатуризма”,јерштојевишетуризамнапредоваоузна
куразвијеногкапитализма,хотелскаиндустријајепоњему
здушнијеусвајалапреовлађујућепривредненорме10.Утом
вртлогукапиталаидруштвенихпотребаразвилисусеброј
ниоблицисавременетуристичкеархитектуре,која јебила
примерархитектуредруштвенихстремљењаанеодразиде
олошкихобразаца.Акосекрозисторијутуризмаможепра
титиисторијахотела,ондасеистовременокрозхотелскуар
хитектурумогупратититуристичке,алиидруштвенепри
ликеуједномвременуинаједномпростору.Различитостхо
телскеархитектуреујугословенскоммеђуратномраздобљу

6 АЈ,ФондМТУ,ф6510121911:Re fe rat Tr go vač ko Obrt nič ke Ko mo re u 
Du brov ni ku za kon fe ren ci ju 25. i 26. ma ja 1930. god.,str.7,8.

7 Premerl,T. (1982) Sudjelovanje arhitekture u razvoju turizma doDrugog
svjetskog rata,Čo vjek i pro stor br. 78/352353,Zagreb: Savez arhitekata
Hrvatske,str.29.

8 Todorović,A.(1978)Ličnostiturizam,Tu ri zmo lo gi jabr.9,Zbornikstručnih
inaučnihradova,str.5859;Lefebvre,H.(1988)Kri ti ka sva ki daš njeg ži vo ta,
Zagreb:Naprijed,str.110.

9 Todorović,A. (1982)So ci o lo gi ja tu ri zma,Beograd:Privredna štampa, str.
1921.

10Encensberger, M. H. (1983) Jedna teorija turizma, Kul tu ra br. 60/61,
Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.2627.
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најбољеосликавадруштвениконтекст, алиипозицију ар
хитектедадиректноутиченаобликовањесавременихтури
стичких токова.Хотелска архитектура је такопосталадео
туристичкепонудеиодразтуристичкерепрезентације..

Ограничен капитал је био узрок недовољног броја нових
(модерних)хотела,нарочитоугодинамапослеПрвогсвет
скогратакадатуризамнијебиоприоритетобнове.Иакосе
често наглашавала потреба за модернизацијом и унапре
ђењем туризма, реалне економске околности су спутавале
његовмасовнијиразвој,нарочитоупасивнимислабораз
вијеним подручјима, каошто је било Јадранско примори
је,аучијетуристичкепотенцијалесумахомбилеусмере
не активности како надлежних државних служби, тако и
стручнихорганизацијаиприватнихиницијатива.Приватне
иницијативе,превасходнонапољуизградњеновиххотела,
показаће се најзначајнијим за развој југословенскогмеђу
ратногтуризма.Тржишниаспектиутуризмусуподстица
литежњуинвеститораиакционарскихдруштавазаизград
њомхотелаилиреконструкцијомпостојећихобјекатакоји
бииуархитектонскомсмислузадовољилиновестандарде
ухотелијерству.

Честојеустручнимполемикама,очемусведочебројнииз
вориизтогвремена,истицанапотребазаизградњоммодер
ниххотела, адасениуобластихотелијерстваније тачно
разумелоштасеподразумеваподмодернимхотелима.Мо
дернимхотелимасеутовреме,изуглатуристичкепривре
де,називајусвиновихотели,безобзиранањиховеархитек
тонскекарактеристикеисавременепројектантскемогућно
сти.Сдругепакстране,заступљеностмодернеархитектуре
ухотелскојизградњитридесетихгодинаималајеважанеко
номскизначајзатуризамумногимделовимасвета.Какоби
задовољилипрохтевезахтевнихгостију,којисупосећујући
европскатуристичкаодредиштаосетиликвалитетстандар
дизованехотелскеуслуге, југословенскихотелијерисуто
комчетвртедеценијехотелскуорганизацијуприлагођавали
потребама гостију, одлучујући се такои замодерно архи
тектонско обликовање којим се постизала рационалност у
изградњииопремањухотела.ПространаЈадранскаобалаод
СушакадоУлцињапостајеутовремесвеатрактивнијаиза
домаћетуристе,алисунедостатаксмештајнихкапацитета
инедовољнауређеностмногихприморскихместауспора
вали туристичку експанзију. Мањак одговарајућих хотела
наПриморјубиојеосновниразлогдасеподстичењихова
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изградњаидасеобезбедеповољниусловизаприватнехо
телијерекојибиулагалиутуризам11.

Смер ни це за раз вој ту ри зма по сле 1930. го ди не и 
пр ве До бро ви ће ве про јек тант ске ак тив но сти на 

Ја дра ну

Појавамодернеархитектурејеустручнимкруговимаотво
риладискусијадалијеовајуниверзалниархитектонскије
зикприкладанзаприродниикултурниконтекстПриморја
и Медитерана. Ова расправа је углавном вођена поводом
изградње нових објеката, када су на конкурсима заједно
учествовалиархитектикојисузаступалитрадиционалнеи
новемодернистичкеприступе, попутжустрихполемика о
модернистичкимпројектима архитектеНиколеДобровића
уСплитуиДубровнику.„УДалмацијисенисусупротност
ипроблемстарогиновогпостављалисамипосеби”,при
метићеДушкоКечкемет,„већпрвенственоуодносунаспе
цифичнипејзажнииповијесниамбијент”12,штоједоводи
лодопреиспитивањановогграђењауконтекстуукомесу
преовладавали доминантни слојеви градитељске традици
је.Стајућиуодбранумодернеархитектуре,поводомполе
мичког осврта загребачког архитекте Марка Видоковића
на појаву модерне архитектуре у Далмацији, објављеног
1933. године у љубљанском часописуAr hi tek tu ra13, млади
сплитскиархитектаиДобровићевпријатељНиколаАрман
даизносикритичкипогледнаовудвозначнуоценумодерне
архитектуре, закључујућида јесукобновихидејаизаста
релог градитељства у ствари сучељавање мисли и сти ла,
штобисеујугословенскомконтекстутакођемоглопрева
зићиафирмацијомдухаданашњице14.Дискусијаиразмена
опречнихставовасечестосводиланасагледавањемодерне
архитектуре кроз употребу нових материјала у односу на
онетрадиционалне,атимеинаразматрањеприкладности
естетскогизразановихобјекатауисторијскимамбијентима.

11Оцену стања југословенског туризма и хотелијерства из 1930. године
видетиу:Anonim (1930)Promet stranaca igradnjahotela,Ju go slo ven ski 
ho tel: struč ni or gan za ho te li jer stvo Ju go sla vi jebr.13/14,god.II,Zagreb,
str.195.

12Kečkemet, D. (1976) Moderna arhitektura u Dalmaciji, Ar hi tek tu ra br.
156157,god.XXX,Zagreb:SavezarhitekataHrvatske,str.69.

13Vidoković,M.(1933)ZarmodernaarhitekturauDalmaciji?,Ar hi tek tu rabr.
34,god.III,Ljubljana,str.6162.

14Armanda,N. (1933)Dalmacija imoderna arhitektura,Ar hi tek tu ra br. 78,
god.III,Ljubljana,str.123;ОсплитскомархитектиН.Армандувидетиу:
Plejič,R.(2011)SplitskiarhitektNikoArmanda–arhitektonskimodernizam
ipovijesniprostor,Kul tur na baš ti nabr.37,Split:Društvoprijateljakulturne
baštineSplit,str.227258.
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Самосвесни архитекти и критичари, износећи својеврсна
оправдањазаприменусавременеархитектуре,наглашавали
су да је она последица нових условаживота и да би сто
гановеграђевинетребалодаиспуњавајуусловесавремене
изградње,такоштоћеупотпуностиодговаратиинтелекту
алнимиматеријалнимпотребамасавременогчовека15,али
сеузтоипакистицалоданационалне,климатске,обичајне
и економскосоцијалне разлике представљају упориште у
тражењуодговарајућегизразаусавременојархитектури16.

На фону туристичког прогреса након светске економске
кризе крајемдвадесетих годинаи уследпродора архитек
тонскогмодернизмапочеткомтридесетихгодина,уЈугосла
вијидолазидопрвихпројекатанаунапређењутуристичке
инфраструктуре.Првизначајанпројекатрађенуоквируме
ђунарадногконкурсазауређењепросторанамењеногтури
стичкимактивностиманаЈадранскојобалибиојепројекат
регулацијесплитскогградскогкупалишногпределаБачви
це,ФирулаиЗентеиз1930.године.Учешћеуовомконкурсу
узимаиархитектаНиколаДобровић,утоврменастањену
Прагу,чијијеидејнипредлогдонеоновипогледнесамона
модернуархитектурутуристичкенаменеипланирањепро
стораприморскогградаускладусановимфункцијама,већ
инапозицијусавременогтуризмауопште.

Добровић се, како сампишео свомконкурсномпредлогу
уљубљанскомчасописуAr hi tek tu ra,водиоурбанистичким
принципима заснованим на пројекцијама будућег разво
ја Сплита, што је подразумевало и удвостручавање броја

15Здравковић,И.(1941)Оправданостпојавемодернеархитектуре,Умет
нич ки пре гледбр.2,год.IV,Београд:МузејКнезаПавла,стр.4850.

16Здравковић,И. (1940)Утицајподнебљаиоколиненановуархитекту
ру,Умет нич ки пре глед бр. 12, год. III, Београд:Музеј Кнеза Павла,
стр.5254.

Слика1НиколаДобровић:Планрегулацијекупалишногпредела
Бачвице,ФирулаиЗентеуСплиту,конкурснирадиз1930.године.
Извор:Dobrović,N.(1933)RegulacijakupališnogpredelaBa čvi ce,

Fi ru laiZen te,Ar hi tek tu rabr.12,Ljubljana,str.16.
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становника17.Ови принципи су обухватали регулацију са
обраћајнихтокова (пешачкихиколских),зонирањеоснов
нихсадржајанарочитотуристичке,спортскеиздравствене
намене, издвајајући рекреацију за житеље и туристе као
посебанлејер,априрешавањутехничкихиестетскихпро
блемаДобровић је применио принципемодерног урбани
зма.Сложенурбанистичкипројекат,којијеприобалнипојас
градатребалодаповежесаосталимградскимделовима,об
ухватио је и архитектонска решења туристичких садржаја
заувалуБачвице.Просторкојипретходнонијебиообухва
ћенгенералнимпланомДобровићјеподелионаулицекоје
се по висинским линијама простиру паралелно са обалом
инаулицекојеуобликузракасилазенизпадинукаобали.
Уциљушторационалнијегкоришћењапростораархитекта
предвиђатерасастопозиционирањехотелаједаннаддругим
удваредадоврхатерена,чимејеомогућенаприступачност
сасвихстрана18.Добровићевпрвонаграђенираднаовомме
ђународномконкурсу,накомесуучествовала23архитекта,
оцењенјеодстранепредседникажиријаЈожеПлечникакао
„снажноделоипосвојојконцепцији,ипотехнициизраде”,
којимјеисказаосавременприступпланирањуиорганиза
цијипросторазаснованнановимусловиматехникеиеконо
мије,докгаСтрајнићкарактеришеевропским,наводећида
својимуравнотежениммасама,пропорцијамаиконтурама
пристајеуамбијентобале,чинећисаобалом,моремипеј
зажемхармоничнојединство19.Упериодуограниченихраз
војнихмогућностизатуризам,Добровићјеовимпројектом
указао на потенцијале развоја Јадранске обале, гледајући
далекоиспредбилокојестручнеорганизацијеоснованеза
унапређењетуризма,чијесуразвојнемеребилечестоусме
ренеускомрешавањуразличитихоперативнихпрепрекау
хотелијерствуипрометутуриста.

За Добровићеве наредне архитектонске активности на Ја
драну заслужан је његов пријатељ, угледни историчар и
критичаруметности,КостаСтрајнић.НанаговорИванаМе
штровићаиМаркаМуратаСтрајнићсе1928.годинедосе
љавауДубровникизапошљавакаопомоћникградскогкон
зерваторастаринауНадлештвузаумјетностиспоменике.
Одмахпотомпочињедарадинаформирањуликовнесцене
окупљајућиокосебемладеликовнеталенте,а1930. годи
не објављује програматски чланак „ЧувајмоДубровник” с

17Dobrović,N.(1933)RegulacijakupališnogpredelaBačvice,FirulaiZente,
Ar hi tek tu rabr.12,god.III,Ljubljana,str.16.

18Исто,стр.17.
19Strajnić,K.(1932)SavremenaarhitekturaJugoslovena–NikolaDobrovići

njegovoznačenje,Ar hi tek tu rabr.4god.II,Ljubljana,str.113.
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поднасловом„Спашавајмоњеговхисторијскииумјетнички
карактер”, који ће се потом публиковати у књижици „Ду
бровникбезмаске:узалуднинапориитешкаразочарења”,
значајнојзаразумевањеондашњегдруштвеногконтекстаи
конзервативнекултурејавности20.Страјнићсејавнозалагао
замодернуархитектурусматрајућијелогичномзавршницом
органскогразвојаисторијскихстиловадубровачкеархитек
туре,ањеговувизијумодерногДубровникаје,какоистиче
Крунослав Иванишев, једно делио и делимично остварио
НиколаДобровић21.АрхитектаДобровићјеузМештровића,
ПлечникаиЕдуШенабиосведокодбранеСтрајнићутоком
судскогпоступказбогњеговихоштрихкритикаархитекти
ИвануИванчићу и то управо због пројекта преуређења и
надоградње туристичкогобјекта, односнохотелаEx cel si or
наПлочама22,којисесвојимтрадиционалнимприступому
начинуградњеипримениматеријаласупротстављаовизији
туризмакаосавременедруштвенеактивности.

ПочеткомтридесетихгодинаДобровићучествујенанеколи
коконкурсауДалмацији,међукојимаби,уконтекстутури
стичкетеме,требалоиздвојитииконкурснирадзаадапта
цијуГрадскекафанеуДубровникуиз1931.године,накоме
једобиопрвунаграду.Уобликовањуентеријераовекафане
каоместаокупљања,Добровићје,блискоекспериментима
холандскогДе Стиј ла,креираопросторпластичког једин
ства, у коме испредматеријализације стоје просторни од
носииповршинекојесемеђусобнопрожимају.Попутен
теријераCafé l’A u bet teуцентруСтразбураиз1926.године,
адаптираногпремапројектухоландскогархитектеТеаван
Дисбурха(TheovanDoesburg)иуметникâХансаАрпа(Han
saArpa)иСофијеТуберАрп(SophieTaeuberArp)увојној
зградиAu bet teиз18.века23,архитектаДобровићунекада
шњем дубровачком арсеналу уводи нову геометризовану
структуру типизираних елемената који постају компонен
тепросторногконтиниумаизмеђуунутрашњегпростораи
спољашњегамбијента.

СличаннеопластичанприступДобровић је имаои у про
јектузаКурсалоннадубровачкимПиламаиз1929.године.

20Viđen,I.ur.(2007)Ko sta Straj nić: Du brov nik bez ma ske i po le mi ka s Vin
kom Bra je vi ćem o oču va nju dal ma tin ske ar hi tek tu re,Zagreb:Hrvatskoresta
uratorskodruštvo.

21Ivanišin,K.(1999)HotelGrandnaLopudu,Oris: ča so pis za ar hi tek tu ru i 
kul tu ru ži vlje njabr.3,Zagreb:Oris,str.129.

22Viđen,I.ur.(2007)Ko sta Straj nić: Du brov nik bez ma ske i po le mi ka s Vin
kom Bra je vi ćem o oču va nju dal ma tin ske ar hi tek tu re,Zagreb:Hrvatskoresta
uratorskodruštvo,str.5361,9899.

23Overy,P.(2014)De Stijl,NewYork:Thames&Hudson,рp.178186.
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СупростављајућисепројектузаизградњуКурсалонабечког
архитектеАлфредаКелера(AlfredKeller),Страјнићсеобра
тиоДобровићудаизрадинацртеКурсалона,какобичланове
„Ривијере”увериокакоидомаћиархитектимогуодговори
тиовомзадаткукојибивишебиоускладусадубровачком
средином24.ОДобровићевомпројектузаКурсалонСтрајнић
језаписао:„СхватившиграђевнипроблемједногКурсалона
нанајсувременијиначин,користећисесвимискуствимада
нашњетехникеимеханичкепродукције,иводећирачунао
економијииконструкцији,употребиновихматеријалаиор
ганизацијиштојаснијегплана,НиколаДобровићјенапра
виопројекткојијенесамоевропскиунајбољемсмислури
јечинегокоји,својимуравнотежениммасама,хармоничним
пропорцијамаиизразитомсил[х]уетом,изванредноприста
јеуамбијентихармонирасасусједнимградскимзидовима
итврђавомМинчетом.”25

Дијаметралноразличитипројектииархитектонскипристу
пи за Курсалон Добровића и Келера подједнако показују
однос архитекте и према архитектури и према друштву и
друштвенимпотребамавременаукоместварају.Тадашња
јавностјесаодушевљењемдочекалапројекатархитектеКе
леразаКурсалонилиЛечилишнисалон,пајетакочасопис
Ju go slo ven ski tu ri zam(саредакцијамауБеограду,Загребуи
Сплиту)1928.годинеобјавиократакприказКелеровогидеј
ног пројекта, уз навођење да је иницијативомнеколицине
угледнихграђанапредузетаакцијадасенанајпрометнијем
делуградаподигнеудобанимодерансалон:При зе мље згра
де, са отво ре ним ар ка да ма, бит ће у глав ном упо тре бље но 

24Исто,стр.99100.
25Исто,стр.100.

Слика2НиколаДобровић:КурсалоннаПиламауДубровнику,
идејнипројекатиз1929.године,перспективниприказ;

Извор:Dobrović,N.(1931)KursalonnaPilamauDubrovniku,
Ar hi tek tu rabr.3,god.I,Ljubljana,str.76.
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за тр го вач ке рад ње и ду ћа не док ће на пр вом спра ту би ти 
ве ли ка дво ра на, ко ја ће слу жи ти и као ка фа на (за 300 осо
ба) са ве ли ком те ра сом, по гле дом на мо ре. […] Уко сна дво
ра на за све ча но сти бит ће упра во ве ле град ски уре ђе на […]. 
У стра жњем ди је лу згра де, пред ви ђе на је још јед на ве ли ка 
дво ра на, ко ја мо же да бу де упо тре бље на за ки но (за cca 
350 осо ба) те за пле сне за ба ве. На рав но да је пред ви ђе но и 
све дру го што тре ба да има је дан мо де ран Ље чи ли шни са
лон, та ко да ће ова но ва те ко ви на мно го до при не ти раз во ју 
ту ри зма у Ду бров ни ку и у чи та вој Дал ма ци ји, по себ но за 
зим ску се зо ну. Вањ ска ар хи тек ту ра згра де при ла го ђе на је 
по туп но на шем ам би јен ту, у че му је без двој бе глав на врли
на свих ра до ва арх. Kel le ra. Ра ду је мо се, да ће на по кон би
ти оства ре на та дав на по тре ба Ду бров ни ка, тог би се ра 
на шег Ја дра на и стје ци ли шта от ме них стра них го сти ју.26 
ДатиописпројектаКурсалонауказуједасеразликаизме
ђуКелеровогиДобровићевогпројектанијеогледаласамоу
архитектуриобјекта,већиуначинуразумевањањеговена
менеуконтекстувременаиновихтуристичкихпотреба.За
разликуодКелеровогпројекта,укомесеогледајуистори
цистичкиприступиреферисањенакласичнуархитектуру,
нарочитоупредлогусвечанедворанеобликованепоугледу
насалоне19.века,Добровићпредлажесасвимсавремени
функционаланобјекатукомесуакцентованипросторнии
функционалниодносиразличитихсадржаја(свечанадвора
на сапозорницом–којаможепослужитии запозоришне
представе, кафана, ресторан, хотел,продавнице, биоскоп),
узмогућносттрансформацијепојединихпросторнихцели
на27,штобисеуданашњемархитектонскомтумачењусма
трало хибридним објектом.Добровић је у опису архитек
тонских и функционалних аспеката овог пројекта управо
нагласиодајезбогразноврсностиархитектонскогпрограма
унутрашња организација хетерогена28.Опис свог пројекта
за Курсалон у Дубровнику, архитекта Добровић закључу
једа је архитектуромпостигнутахармонијамаса, уравно
теженост пуних и празних површина, изражавајући тако
дисциплину,једноставностиприкладност29.

У чланку под називом „Изградња хотела и зашти
та историјскоархитектонског карактера Далматинских

26Anonim(1928)LječilišnisalonuDubrovniku,Jugoslovenskiturizam:organ
zapropaganduturizmauJugoslavijibr.4,god.I,Beograd/Zagreb/Split,str.
1415.

27Dobrović,N. (1931)KursalonnaPilamauDubrovniku,Arhitekturabr.3,
god.I,Ljubljana,str.7476.

28Исто,стр.74.
29Исто,стр.76.
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градова”,објављеном1928. годинеучасописуJu go slo ven
ski tu ri zam, бечки архитекта Келер износи свој став о из
градњихотеланаЈадрану,истичучида јенадалматинској
обалинеопходноподизањеновихивеликиххотелачијаби
архитектураупотребомстарихстилскихобликабилапри
лагођенаамбијентудалматинскихградова30.Иницијативеи
плановизаизграњухотеланаЈадранскојобалисежујошна
почетакдвадесетогвека,кадајеуБечу1907.годинеоснова
накомисијасазадаткомприпремеплановазаизградњуниза
великихлуксузниххотеладуждалматинскеобале,којомје
председаваогрофХараш(Harrach)31.Једанбечкиархитекта
јетадаизрадионеколикопројекатавеликиххотелазакојесе
показалодајенереалнањиховареализацијазбогпотребних
енормних инвестиција, да би после смрти грофаХараша,
председавањекомисијомод1910.годинепреузеокнезХу
гоВинидишграц(HugoWindischgrätz),којијебечкомархи
тектиАлфредуКелеруповериодаизрадиновепројектеза
мањехотеле.АрхитектаКелерјепотомупериодуод1911.
до1913. годинепропутоваодалматинскуобалуиизрадио
идејнепројектеузнеколиковаријантизапетхотелапредви
ђенихуСплиту,Трогиру,Трстеном,ДубровникуиКотору.
РеализацијуовихпројекатајеобуставиоПрвисветскират.

30Keller,A.(1928)Izgradnjahotela izaštita istorijskoarhitektonskogkarak
tera dalmatinskih gradova, Ju go slo ven ski tu ri zam: or gan za pro pa gan du  
tu ri zma u Ju go sla vi jibr.1,god.I,Beograd/Zagreb/Split,str.34.

31Čulić,J.(1928)Načinzariješenjeproblemanašihpasivnihkrajeva!Histori
jatakcijezapodizanjehotelauDalmaciji,Ju go slo ven ski tu ri zam: or gan za 
pro pa gan du tu ri zma u Ju go sla vi jibr.2,god.I,Beograd/Zagreb/Split,str.17.

Слика3АлфредКелер:НовихотелMa de i ra(уместоназиваWil
son)наХвару,перспективниприказ.Извор:Čulić,J.(1928)Način
zariješenjeproblemanašihpasivnihkrajeva!Historijatakcijezapodi
zanjehotelauDalmaciji,Ju go slo ven ski tu ri zam: or gan za pro pa gan du 

tu ri zma u Ju go sla vi jibr.2,god.I,str.7.
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Током активности на промоцији и унапређењу југосло
венског туризма двадесетих година „Централни уред за
пропагандуЈадрана”је,знајућизапретоднеплановезаиз
градњухотеланаЈадрану,поновнодошаоуконтактсаархи
тектомКелеромкојијепозвандапосетиЈугославијукрајем
1927.годинеидасепоновоукључиуизрадупројекатаза
хотеленаЈадранскојобали32.Наосновуидејнихпредлогаза
хотелеархитектеКелера,објављенихутуристичкојперио
дицикрајемдвадесетихгодина,можесезакључитидаови
предлозиињиховеваријацијепредстављајуустварикопије
пројекатаиз1913.године,паархитектаКелер,когајеСтрај
нићназваодругоразреднимархитектом,двадесетакгодина
касније,уконтекстуновихдруштевенихстремљења,пози
цијетуризмаапресвегаархитектонскепраксе,остајепри
истимпредлозимазаизградњухотелауциљуунапређења
југословенскогтуризма.Овајпримериницијативезаизград
њухотелапредстављапогледемногихстручнихудружења
натадашњиразвојтуризмаивизијутуристичкеархитекту
ре,алиуједноуказуједасуукреирањумодерногтуризмау
товремеважнуулогуималиуправоархитектимодернисти,
који су савременим пројектима хотелске архитектуре да
липодстицајтуристичкимактивностима,посебнодоласку
странихгостију.

Из град ња хо те ла Гранд на Ло пу ду

ПројекатзахотелГранднаЛопудуобележиојеДобровиће
востваралаштвонаЈадрану,алииразвојтуризманадубро
вачкојривијериудругојполовинитридесетихгодина.Из
грађензалопудскупородицуГлавовић,претпостављасена
препорукуКостеСтрајнића,хотелјезагостебиоотворену
лето1937.године.ИакојеистраживањехотелаГрандбилоу
фокусубројнихистраживача,архитекатаиисторичараумет
ности,вишеслојностњеговеархитектуреивременаукоме
јеизграђен,дајепросторзановаистраживањаитумачења.
Сви пројектантски аспекти – примењени конструктивни
склописавремениматеријали,просторнаифункционална
организација,пуристичкообликовањеиуређењеентеријера
иврта,билисуусмеренисавременојхотелскојнамени.То
комтридесетихгодинахотелијерскапериодикајеувишена
врата представљала различите проблеме у југословенском
хотелијерству, који сусечестовезивали захотелскеусло
векојичестонисузадовољавалипотребенарочитостраних
гостију.Међутим,кадајеизграђенхотелГранд,којисвојом

32АЈ,ФондМТУ,ф6510291948:ДописПриморскогсавезазаунапрђење
туризмаизСплитаОдсеку за унапређење туризмаприМинистарству
трговинеииндустрије,бр.9467/27,од14.новембра1927.године.
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савременомархитектуромпревазилазитаквупроблематику,
стављајућиупрвипланкорисникаињеговборавакухотелу,
изостаојеприказовогхотелаиоценахотелијерскихструч
њака.Добровићевдоприностуризмуприметићеархитекта
ИванЗдравковић,украткомприказухотелаГрандобјавље
ном1937.годинеучасописуУмет нич ки пре глед,наводећи
дамуприпадазаслугајерјемеђупрвимуказаокакоможеда
серазвијајугословенскитуризам33.АрхитектаДобровићје
разумеоулогуархитектуреупрофилисањутуристичкепри
вредеоријентисаненовомтипутуристе,којизаразликуод
привилегованихскраја19.ипочетка20.веканеодлазена
дужапутовањаипропутовања,наодморунепроводивреме
ураскошнимсобамаибодуарима,салонимаитрпезаријама,
већкористикраћевремеодморадагапроведеуборавкуна
отвореном,плажи,шетњи,натерасамауживајућиусунцу
иморскомваздуху.ХотелГранд јесвојимгостимапружао
такавамбијент.

Модерна архитектура је донела питање стандардизације,
штоћесеухотелскојизградњиубрзопоказатикао знача
јанаспекткојићеутицатинабудућиразвојхотелијерства.
Према наводима из „Декларације архитеката сабраних на
међународномприпремномконгресузамодернуархитекту
ру”,ушвајцарскомградуЛаСаразу(LaSarraz)1928.године,
за појаммодерне архитектуре била је битнаидеја везано
стиархитектурезапринципеекономије,каоитоданајсвр
сисходнија продукција претпоставља рационализацију и

33Здравковић,И.(1937)ХотелнаЛопуду,Умет нич ки пре гледбр.2,год.I,
Београд:МузејКнезаПавла,стр.5657.

Слика4НиколаДобровић:ХотелГранднаЛопуду,разгледница
из1930тих.Извор:колекцијаМилошаЈуришића
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стандардизацију архитектуре34, што се у области туризма
показалоизразитокориснимиопштеприхватљивим.Раци
онализацијаистандардизација, како јеобразложеноуДе
кларацији,утичунаметодерада,тј.концепцијеумодерној
архитектури,каоинаграђевинскуиндустријукрозграђе
винскоизвођење,причемубиикорисницитаквеархитек
туре требало да прилагоде своје потребе условима новог
социјалногживота35.У Југославији су тридесетих година,
управоухотелскојархитектури,остваренизначајнипомаци
упрофилисањумодернеархитектуре,којићеостатипрепо
знати не само као примери јединственихмодернистичких
проседеâ,већидометихотелскеархитектурекојајеупотпу
нилавизијууспонајугословенскогтуризма.

УКраљевиниЈугославијије1934.годинедонетаУред ба о 
по ди за њу и гра ђе њу уго сти тељ ских рад њи, којом су про
писаниминималниусловикојетребадазадовољехотелии
угоститељски објекти у то време, нарочито у погледу ди
мензијасобаиходника,каоиопремљеностихотелскихпро
стора,штојебиопрвипропискојијеуредиопитањеоснов
не стандардизације угоститељских објеката36. На основу
сачуване пројектне документације за хотел Гранд, може
се закључитидасеархитектаДобровићприликомпројек
товањахотела водиопрописанимусловима заизградњуи
опремањехотелскихобјеката37,чимејеобезбеђеносновни
нивостандардизације,докјеквалитетпросторнихифунк
ционалниходносахотелскихсадржајапостигнут,пресве
га, доследним концепцијским јединством архитектонске
структуре и обликовања. Ниво стандардизације присутан
јеиуорганизацијисмештајнихетажа,такодавећинасоба
има једнаке димензије и функционалну терасу, што је у
тадашњојхотелскојархитектурибиоредакслучај.

34„Deklaracija arhitekata sabranih nameđunarodnom pripremnom kongresu
zamodernu arhitekturu”, u:Tre ba zna ti – Pro gres gra di telj stva – Pro ble
mi sa vre me ne ar hi tek tu re,Planić,S.(1932)Zagreb:NakladaJugoslovenske
štamped.d.,str.910.

35Исто,стр.10.
36Уред ба о по ди за њу и уре ђе њу уго сти тељ ских рад ња,у:Угоститељски

зборник,уредиоНикетић,Г.(1935)Београд:ГецаКон,стр.526.
37Учлану8.Уредбеоподизањуиуређењуугоститељскихрадњајебило

прописанодахотелскесобеморајубитиминималнеповршинеод8м2
акоимајуједанкревет,а12м2акоимајудвакреветаилидупликревет.
Нацртежуоснове2.спратахотела,којасеналазиуДобровићевојзао
ставштиниуМузејунаукеи техникеуБеограду, котамасуназначене
димензиједвокреветнесобе–4,28х2,75,штоизносинештомањеод12
квадратнихметара.
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Aрхит ек тон ски до ме ти Хо те ла Гранд –  
идеј на и ми со на ве за са ста ром ду бро вач ком  

ар хи тек ту ром

Осимзаступљенихпринципамодернеархитектуре,концеп
цијскиспроведенихуидеји„хотелброд”,аналогноЛеКор
бизјеовојодредници„кућамашина”,Добровићјекрозпро
сторноизражајну вишеслојност хотелске архитектуре дао
идејнуимисаонувезусастаромдубровачкомархитектуром
икултуромладања.Описујућиједаноднајпознатијихдво
рацадубровачкеладањскеархитектуре–дворацПетраСор
кочевића,саграђенпочетком16.века,ЦвитоФисковићис
тичедаархитектонскуструктуруовогдворцачинењегови
интимниамбијентиуроњениуоколнипејзажизеленилоу
којимакорисникчулнодоживљаваархитектурууњеномко
ришћењу38.ОовомдворцуФисковићјезаписао:„Читавовај
грађевни склоп је разрађен и разигран.Сваки одњегових
дијеловајепосебнацјелина,одвојениамбијент,асвисуони
опетмеђусобнопрактичноиестетскиповезани.Товјештои
укуснорјешењенасвакоммјеступружаразличитеугођајеи
обликујеграђевнеоквирекојеокружујеилинадкојималеб
диоколникрајолик.Укућаниигостимоглисусеовдјеоку
пљатибезмеђусобнихсметњаунеколикоскупинаиужива
тиухладовиникрошањапунихптичијегпјева,усунчањуи
упријатномструјањушумскогиморскогзрака,нависоким
терасамаиуограђеномцвјетњаку,средложе,пододринама
иудворанама.Тајскладјенастаосарадњомвласникасвје
штимидаровитимградитељима[…]Соркочевићјетакођер
склопиопогодбусдомаћимградитељима […],избјегавши

38Fisković,C.(1966)Kul tu ra du bro vač kog la da nja (Sor ko če vi ćev ljet ni ko vac 
na La pa du), Split: Historijski institut Jugoslovenske akademije znanosti i
umjetnostiuDubrovniku,str.2425.

Слика5НиколаДобровићХо тел Гранд на Ло пу ду,поглед
нахотелскиврт,разгледницаиз1930тих.Извор:колекција

МилошаЈуришића
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тиметуђеграђевинскеобликеискупестранемајсторе.[…]
Странибимуархитектбиоусвојојвеличанственојзамисли
окрњио људско мјерило и прилагођавање окружењу, дви
јенајосновнијевреднотедубровачкогиопштеприморског
градитељства[…].”39

У својој књизи о дубровачким дворцимаДобровић пише:
„Некадашњивластеоскивртови, у своје време сим[в]боли
интимне одвојености привилегованих, треба да се у духу
савремене демократске урбанистике и у оквируновог ин
тегралногградскогпросторасаставесаопштимзаштитним
зеленимпојасомитакоставеуслужбународу.”40Културне
тековинепрошлостисузаДобровићаистовременоиликов
на могућност и готов инвентар при савременој изградњи
Дубровника41.ОдноспремаприродибиојеважанслојиДо
бровићевеархитектуре.УписмуупућеномбратуПетруДо
бровићу10.јануара1937.годинесаЛопуданалазесенаводи
којиговореоДобровићевомставупремаприродикојувиди
каодеоархитектурехотела42.„Урадиосамизакућеједанно
ви парк”, наводиДобровић у овом писму, „Сада се хотел
налазиунаоколо,упарку,чегаранијенијебило.Натерасама
самурадиовисећебаште,такодавишенисуонетакоголе.
Садасеградњаприљубилаузоколнуприродујошвише,од
носнообрнутоприродамизагрљујејошприснијемојузгра
ду.”43Истовремено, на овомпримеру првогДобровићевог
реализованогпројектауЈугославијиинадубровачкомпод
ручју,могућејеувидетикакозградекојесеуклопеупејзаж
као архитектура, делује на посматрача као скулптура44. У
времекадасупринципииобликовнивокабулармодернеар
хитектуренеуједначенопримењиванимеђујугословенским
архитектима,асаммодернипокретнедовољнопознатархи
тектимаикритичарима,Добровићјеархитектуромхотелана
Лопудупоказаодасуелементимодернистичкогинвентара,
истичеАлексејБркић,самосредстваанепосебинужност,
јер линије и запремине својом слободном игром треба да
послужезапревођењестатичнестереометријеудинамични

39Исто,стр.910.
40Dobrović,N.(196?)Du bro vač ki dvor ci,knj.3,Beograd:Urbanističkizavod

NRSrbije,str.23.
41Исто.
42АрхивСАНУ,Заоставштина сликараПетраДобровића,писмокуцано

написаћојмашининамеморандумуХотелаГлавовић,сиг.14758/IV393,
странадруга.

43Исто,стр.2.
44Vukotić–Lazar,M.(2002)Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro vi ća 

(1945–1967),Beograd:Plato,str.47.
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стереометрикон45.Добровићјепоредтогапоказаодагради
тељскидијалогсаисторијскимнаслеђемикарактеромме
станеподразумевасамопреузимањеисторијскихмотиваи
применуистихградитељскихматеријала,већпресвегараз
умевање основних принципа архитектуре прошлости који
супроизашлиизклиматскихусловаилокалногпросторног
јединства.УархитектуриНиколеДобровићаудубровачком
подручјусепореддоследнеприменефункционалистичких
иуниверзалнихпринципамодернеразвијају,какоистичедр
ЉиљанаБлагојевић,веомаспецифичниконцептимо дер ног 
ме ди те ран ства, које „подразумева синтетичке поступке
културногпреноса[…]медитеранскекултуреикласичних
и вернакуларних принципа кроз модерну архитектуру, уз
уважавањеклиматскихигеографскихпосебности”.46

45Бркић,А.(1992)Зна ко ви у ка ме ну. Срп ска мо дер на ар хи тек ту ра 1930
1980,Београд:СавезархитекатаСрбије,стр.94.

46Blagojević,Lj.(2015)Iti ne re ri – Mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka
ta Ni ko le Do bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:Službeniglasnik,str.78.

Слика6ЛетњиковацПетраСоркочевићанаЛападу,око1520.го
дине.Извор:Fisković,C.(1966)Kul tu ra du bro vač kog la da nja
(Sor ko če vi ćev ljet ni ko vac na La pa du),Split:Historijskiinstitut
JugoslovenskeakademijeznanostiiumjetnostiuDubrovniku
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За кљу чак: До бро ви ћев до при нос раз во ју ту ри зма 
и ту ри стич ке ар хи тек ту ре

Осим пројектантских активности, којима је допринео об
ликовањумодерногтуризманаЈадрану,Добровићјетоком
свогборавкауЛопуду,премаизвештајимаТу ри стич ког са
ве за у Ду бров ни ку,заједносавласникомхотелаГрандНиком
Главовићембиоодборникмесногопштинскогтуристичког
одбора,којијеформиранрадиунапређењалокалногтури
зма47.ОваДобровићеваактивностпоказујењеговоразуме
вањезначајасавременогтуризмазадруштвенииекономски
развој.Лопудјезакратковремепостаозначајнотуристичко
одредиштена јужном Јадрану,штопотврђују статистички
подациза1938.годину,премакојимајеЛопуд1938.године
посетило513домаћихи2.549странихтуриста(највишету
ристаизтадашњеЧехословачке)48.Можесезакључитидаје
ДобровићсвојимделовањемнаЈадранутридесетихгодина,
подједнакодопринеоразвојуархитектонскогмодернизмаи
успонутуризма,дајућисмерницепрофилисањусавремене
туристичке изградње обликоване према потребама савре
меногтуризмауширемпроцесукултурнееволуције.Иако
сунекиодДобровићевихпројекатаосталинереализовани,
јерзањихнијебилоразумевањауондашњемдруштвеном
миљеу,уДобровићевомопусуонипредстављајуизразви
сокихмодернистичких стремљења својственогпроседеа у
југословенскојархитектонскојпракситридесетихгодина.
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WORKSOFNIKOLADOBROVIĆINTHEREGIONOF
THEADRIATICSEA

ACONTRIBUTIONTOTHEDEVELOPMENTOFINTERWAR
TOURISMANDMODERNISMINARCHITECTURE

Abstract

ThispaperisaresearchofthedesigningactivitiesofarchitectNikola
Dobrović (18971967) in the Adriatic Sea region in the 1940s,
represented by his designs for competitions and tourist facilities
architecture in Split andDubrovnik.Theywere a great contribution
to the development of the avantgarde thought and Modernism in
architectureinbetweenthetwoWorldWars,aswellasastimulusfor
thedevelopmentofmoderntouristeconomyintheinterwarYugoslavia.
InseveraldesignsoftouristfacilitiesattheAdriaticSea(publicbathing
sites, entertainment hall, hotel, tourist office), which showed high
architecturalandaestheticvalueasexamplesof interwarmodernism,
NikolaDobrovićdrewattentiontothenecessityofdevelopingmodern
touriststructuresdesignedaccordingtotherequirementsofnewtourist
demand. Some of these designs have remained unrealized, because
therewasnotenoughunderstandingforthemamongtheexpertpublic
orthewidersocialcommunity,buttheystillareexcellentexpressions
ofDobrović’smodernistideasandhisauthenticarchitecturallanguage
so important for theYugoslav architecture of the 1930s.Themarket
aspectsoftourisminspiredtheinvestorstoplanconstructionofhotels
thatwould follow new standards in the hospitality industry in order
to meet the requirements of demanding guests who got used to the
standardsofhighqualityhotelserviceswhilevisitingotherEuropean
touristresorts.Havingappliedmodernistprinciplesinthearchitecture
oftheGrandHotelonLopud,nearDubrovnik,asauniqueexampleof
modernhotelarchitectureinYugoslavia,thearchitecthasalsopointed
to the social aspect of themodern tourist industryoriented at a new

profileoftourists.

Key words: Nikola Dobrović, modernism, tourist architecture,  
Adriatic Sea, tourism
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Уни ве зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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оригиналан научни рад

ДОБРОВИЋЕВИ 
НЕРЕАЛИЗОВАНИ 

ПРОЈЕКТИПОЛИТИЧКО-
СПОРТСКОГСТАДИОНАИ
ФИСКУЛТУРНОГПОЈАСА

Сажетак: Спорт је и пре Дру гог свет ског ра та за у зи мао зна чај
ну уло гу у по пу лар ној кул ту ри Бе о гра да. Че твр ту де це ни ју два
де се тог ве ка обе ле жи ле су и ам би ци о зне иде је по во дом из град ње 
трај ног ста ди о на. Ме ђу тим, дру штве не и по ли тич ке окол но сти 
под јед на ко су спре чи ле ре а ли за ци ју мо ну мен тал них гра ди тељ ских 
за ми сли. Иа ко је за вр ше так Дру гог свет ског ра та до нео ко ре ни те 
про ме не у ју го сло вен ском дру штву, до ла зак Ко му ни стич ке пар ти
је Ју го сла ви је на че ло др жа ве ни је под ра зу ме вао пот пу ни рас кид 
са ар хи тек ту ром из прет ход ног пе ри о да. Је дан од при ме ра ко ји 
по твр ђу је кон ти ну и тет и ди ја лог са пред рат ним ур ба ни стич ким 
иде ја ма на по љу спорт ске ар хи тек ту ре су и про јек ти Ни ко ле До
бро ви ћа из 1946. го ди не за По ли тич коспорт ски ста ди он у До њем 
гра ду Бе о град ске твр ђа ве и Фи скул тур ни по јас од Ау то ко ман де до 
Ба њи це. Ка ко се исто ри о гра фи ја до са да ни је де таљ ни је ба ви ла 
овим не ре а ли зо ва ним про јек ти ма, по треб но је да се они по дроб ни
је ис тра же, као и да се утвр ди по тен ци јал на ве за са пред рат ним 
ре ше њи ма слич не на ме не. Та ко ђе је од зна ча ја ра све тли ти мо гу ће 
раз ло ге због ко јих су ови про јек ти оста ли не ре а ли зо ва ни.

Кључнеречи: Ни ко ла До бро вић, Бе о град, спорт, ар хи тек ту ра
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Осврт на раз вој спорт ске  
ар хи тек ту ре у Бе о гра ду1

ВезаизмеђуархитектуреиспортајеуБеоградуунајвећој
мери остварена путем Соколског покрета, изградњом со
колских домова и летњих вежбалишта. Први стадион ве
ћихдимензијапројектоваојеархитектаМомирКоруновић
(18831969)запотребеодржавањаСвесоколскогслета1930.
године.Стадионјебиомонтажногкарактера,грађеноддр
вета, површине 12.560 м². Међутим, по завршетку слета
стадион је размонтиран,2 да би се већ наредне године об
јавиопрвипројекатновогстадионазасвесоколскислетко
ји јепланирандасеодржиуБеограду1935.године.Прва
најаваоподизањустадионатрајногкарактераобјављенаје
уВре ме ну1.маја1931.године.Тадајенаглашенодабинај
погоднијеместобиопросторкодПрокопа,поштојеДоњи
градБеоградскетврђавеутомтренуткубиорезервисанза
Сајмиште.3Међутим,уистимновинамаједесетакданака
снијеистакнутпроблемисељавањастановништаизПроко
па.4НаосновучланакаизВре ме наиПо ли ти кетокоммаја
исте године сазнаје се да је билодоговоренодаОпштина
уступиСоколимаземљиштеПрокопа,дастадиондобијена
зивпокраљуАлександруIКарађорђевићу,наповршиниод
70.600м2,сакапацитетомод6.500вежбача,адајепочетак
изградње најављен за наредну годину.5 Регулациони план
стадионаиоколинеизрадиојеархитектаЂорђеКоваљевски
(1888–1957).6

Међутим, услед до данас недвољно разјашњених разлога,
локацијазасоколскистадионпромењенаје,каоиодржава
њеСвесоколскогслета.Године1935.закљученоједабиу

1 РадјенастаокаорезултатраданапројектуМинистарствапросвете,на
укеитехнолошкогразвојаподназивомСрп ска умет ност 20. ве ка: на
ци о нал но и Евро па(177013).

2 Кадијевић,А. (1996)Мо мир Ко ру но вић,Београд:Републичкизаводза
заштитуспоменикакултуре,Музејнаукеитехнике,стр.7071;Путник,
В.(2015)Ар хи тек ту ра со кол ских до мо ва у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Београд: Филозофски факултет,
стр.9394.

3 Аноним,(1.V1931)Најпогоднијеместозаподизањестадионабилоби
ПрокопнападиниТопчидерскогбрда,Вре ме,стр.2.

4 Аноним, (11.V1931)ПитањеподизањасталногстадионауБеограду,
Вре ме,стр.7.

5 Аноним,(19.V1931)Питањеподизањасталногсоколскогстадионау
Београдурешенојенајзаддефинитивно,Вре ме,стр.7.;Аноним,(21.V
1931)СоколскистадионКраљаАлександраI,По ли ти ка,стр.6.

6 Аноним, (1.VI1931)ПланновогСтадиона,калдрмисањеновогбуле
вараизмеђуМостараиКрагујевачкогдрума,паркирањеЈатаганмале,
Вре ме,стр.7.
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престоницитребалоподићипарк зателесноваспитањеса
соколским слетиштем, олимпијским стадионом и високом
школомзателесноваспитање.7Новалокацијабилајепро
сторДоњегградаБеоградскетврђаве.Заизградњустадиона
саспортскимцентромтакођесубилипредложенипростор
УшћаиВеликоРатноострво.8

НаседнициИзвршногодбораСавезаСоколаКраљевинеЈу
гославије1937.годинеприхваћенјепредлогизградњекоји
јеизложиоинжењерКостаПетровић,какобиБеограддобио
стадион заСвесоколски слет 1941. године.9Како јеКоста
Петровићистакао,државнипаркзателесноваспитањебио
јепотребанБеограду,уоквирукогабибиоизграђенчитав
соколскицентаракојибислужиокаовежбалиштеи„круна
тогсистема”.10ОнјеусвојојкњизиУре ђе ње гра до ва: парк 
за те ле сно вас пи та ње у скло пу зе ле ни ла за осве жа ва њеиз
1938. годинеинсистираоназначају„социјалнихпаркова“,
тачнијерекреативнихзеленихповршинакојенисубилеис
кључиво„украснипаркови”.11УистојпубликацијиПетро
вићјеистакаокојебисадржајеједанолимпијскикомплекс
наповршиниод560.000м2требалодасадржи:Олимпијски
стадион, слободнопозориште, великудворану,дворану за
мачевање, стрелиште, десетигралишта, пливалиште, јаха
лиште,бициклистичкотркалиште,леденудворанузахокеј,
терензаполо,теренезафудбалирукомет,веслачкустазуи
тркалишта.

КостаПетровић је свој пројекат назвао Југословенскина
роднипарккраљаАлександраI(слика1).Усклопуспорт
скогпаркаПетровићјепредвидеопозориштенаотвореном,
административнузграду,гостионицуивисокушколузате
лесноваспитање.Уцентручитавогкомплексапредвидеоје
спомениккраљуАлександру IКарађорђевићу.12КостаПе
тровић јепројектоваосоколскистадионсапаркомпоузо
рунанемачкеспортскепарковеуКелну,Франкфурту,Нир
нбергу иШтутгарту. Такође је за добре примере истакао

7 Петровић, К. (1938)Уре ђе ње гра до ва: парк за те ле сно вас пи та ње у 
скло пу зе ле ни ла за осве жа ва ње,Београд:СавезСоколаКраљевинеЈуго
славије,стр.3.

8 Аноним, (1937)Где уБеограду треба да сеподигнеНароднипарк са
стадионом?,Со кол ски гла сникбр.7,Београд:СавезСоколаКраљевине
Југославије,стр.1.;Петровић,К.,нав.дело,str.102.

9 Б.Ј,(13.I1938)ИСоколихоћедаподижусвојстадионуДоњемГраду,
По ли ти ка,стр.13.

10Петровић,К.нав.дело,стр.4,96.
11Исто,стр.4.
12Petrović,K.(1935)So kol ski sta dion u Be o gra du,Beograd:Prosvetniodbor

SSKJ,str.66.
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ДржавноспортскопољеуБерлину,алииСоколскистадион
уПрагу.13

Услед промене политичког положајаСокола уКраљевини
Југославији,идејаоподизањуОлимпијскогуместоСокол
ског стадиона се током друге половине четврте децени
је кристализовала. Године 1937. се јавила оштра реакција
уштампинаодлукуВладедауместодомаћих архитеката
ангажује једногреномираногстраногархитектузапројек
товањеспортскихобјекаташиромземље.Упитањујебио
Паоло ВиетиВиоли (PaoloViettiVioli, 18821965), итали
јанскиархитектачијијеопусмахомобухватаохиподроме,
стадионеидругеспортскеобјекте.14

УбрзопотомјеуместоВиетијаВиолијаангажованВернер
Марх(WernerMarch,18941976)каонајугледнијиауторитет
заспортскеграђевинеуНемачкој.Опројектовањустадиона
заОлимпијадууБерлинуПра вдајеизвештавалајош1933.
године,15пасамимтимнијенеочекиванодасусе југосло
венскевластиуправоодлучилезаМарха.Наизложби„Ново
немачкоградитељство”,којајеодржананаСтаромсајмишту
1938.године,приказанјеиМарховпројекатреконструкције
Београдске тврђаве саизградњомОлимпијскогкомплекса,
каоипројекатТријумфалногпољанаБањицикоје је тре
бало да служи за војне параде и соколске слетове.16 Ста
дионуДоњемградубиојезамишљентакодапредставља

13Исто,стр.3655.
14Путник,В.нав.дело,стр.171.
15Фотографијасакраћимописом;Прав да,22.I1933.,стр.13.
16Марковић,И.Р. (2013)Провокацијановеестетике:двапројектаархи

тектеВернераМарха уБеограду,Збор ник Ма ти це Срп ске за ли ков не 
умет но стибр.41,НовиСад:Матицасрпска,стр.163.

Слика1КостаПетровић,Скица Југословенског народног парка 
краља Александра I у Београду,1935;извор:Petrović,K.(1935)
SokolskistadionuBeogradu,Beograd:ProsvetniodborSSKJ.
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„националносветилиште”,17тесеМарховпројекатнијесу
штинскимногоразликоваоодПетровићевог.Усклопуста
дионана40хектарабиојепредвиђенкампзавежбаче,као
и бројни помоћни објекти.18Марх је у зониГорњег града
планираоизградњуинституцијакултуре:Националниспо
меникиЕтнографски,РатнииНароднимузеј.19Напројекту
је такође видљива централна грађевина са куполом за ко
јуИванР.Марковићсматрада јеПалатанарода.20Идејао
преиначавањуГорњегградаусвојеврсниАкропољпотекла
је јошодградскихвластипочеткомчетвртедеценије,21па
отуднијенеобичноштосетазамисаоодржалауМарховом
икаснијеуДобровићевомпројекту.

ТријумфалнопољеМархјепројектоваопоузорунасвојра
нијипројекатТријумфалногпољауНирнбергу,накојисе
КостаПетровићпозивао1935.године.22Тријумфалнопоље
јетакођеназиванои„свечанапољана”и„соколсковојнички
стадион”,23штосведочиочињеницидаСоколикаооргани
зацијанисуупотпуностибилиискључениизбудућихпла
новадржавнерепрезентације,иакојепредлогКостеПетро
вићазанемарен.Међутим,оштререакциједомаћестручне
јавности поводом ангажовања и италијанског и немачког
архитектедовелесудообустављањапројеката.24

Не ре а ли зо ва ни про јек ти Ни ко ле До бро ви ћа

ИакосуСоколикаоорганизацијапресталидапостојепосле
Другог светског рата,физичка култура је и даљепредста
вљалазначајансегментсвакодневногживота,алиидржавне
политике.КакојеЉиљанаБлагојевићподцртала,неговање
културедухаителабиојеједанодчетириосновназахтева
функционалногграда,поредстановања,радаисаобраћаја.
Спорт ифискултура као друштвенеманифестације поста
вљенесуурангса„високом”културомусоцијалистичкој

17Исто,стр.169.
18Исто,стр.175.
19Исто,стр.171.
20Исто,стр.173.
21Аноним,(13.VI1931)Какоћеускоројбудућностиизгледатибеоградски

акропол,Вре ме,стр.9.
22Марковић,И.Р.нав.дело,стр.178;Petrović,К.,nav.delo,str.3655.
23Исто.
24АЈ,ФондМФВ,ф–71–15–42,Planung:StadionundsportanlagenfürBel

grad,1938;Марковић,И.Р.нав.дело,стр.122,177;Аноним,(1937)Крај
одличних домаћих стручњака нама нису потребни страни архитекти
за грађевине зателесноваспитање,Со кол ски гла сникбр.14,Београд:
СавезСоколаКраљевинеЈугославије,стр.2.
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Југославији.25Токомпрвихпослератнихгодинафискултур
ни покрет попримио је веће размере, али је констатована
слабаинфраструктураспортскихигралишта.26

НиколаДобровићје1946.годинеуоквирустудијеОб но ва и 
из град ња Бе о гра да: кон ту ре бу ду ћег гра даобјавиопројекат
урбанистичкереконструкцијеБеоградагдејевеликупажњу
посветио спорту и рекреацији.27 Том приликом је предви
деоизградњуПолитичкоспортскогстадионаузониДоњег
градаБеоградскетврђавеиФискултурнипојаснапотезуод
БањицедоАутокомандесавежбалиштемза80.000људии
стадиономза100.000гледалаца.28Идејеовогамбициозног
пројектаобјављенесуиуПо ли ти ци.29Билојепредвиђено
дасенаоведвелокацијеодигравајупарадевојскеидруге
манифестације политичког карактера.30 Два кључна топо
саполитичкерепрезентацијеповезивалабитријумфалнуи
украснуаутостраду,каконаводиНиколаДобровић.31

Оригиналницртежиимакетенажалостнисусачувани,32та
кодасевећинадосадашњихтумачењаовадванереализо
вана пројекта темеље на Добровићевом раду у часопису
Tehni kaиз1946.годинеипубликацијииз1950.године,где
сускицепројекатаобјављенеузобјашњења.33

По ли тич коспорт ски ста ди он
На платоу Горњег града Београдске тврђаве Добровић је
предвидео„вертикланунадградњу”–изградњуобјекатаод
државног значаја,међу којима су билиНародна скупшти
на,ПантеониМузејНародноослободилачкеборбе(НОБ).
НиколаДобровићјеусвомпредлогуреконструкцијеиста
каодаБеоградску тврђавудоживљава као „монументално

25Благојевић, Љ. (2007)Но ви Бе о град: оспо ре ни мо дер ни зам, Београд:
Архитектонскифакултет,стр.214.

26Максимовић,Б.(1969)Улоганароднеомладинеуфискултурномпокре
ту1945–1946.године,Го ди шњак гра да Бе о гра дабр.16,Београд:Музеј
градаБеограда,стр.177.

27Благојевић,Љ.нав.дело,стр.61.
28Павловић,М.(2017)Ар хи тек ту ра спорт ских обје ка та у Бе о гра ду у XIX 

и XX ве ку,докторскадисертација,Филозофскифакултет,Универзитету
Београду,Београд,стр.6465.

29По ли ти ка,17.VII1946.
30Živančević, J. Socijalistički realizam u arhitekturi, u: Isto ri ja umet no sti u  

Sr bi ji XX vek,priredioŠuvaković,M.(2012),Beograd:OrionArt,str.283.
31Dobrović,N.(1946)ObnovaiizgradnjaBeograda,Teh ni kaбр.6,str.183.
32VukotićLazar,M.(2002)Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro vi ća,

Beograd:Plato,str.169.
33Dobrović,N.nav.delo,str.176186;Dobrović,N.(1950)Ur ba ni zam kroz 

ve ko ve I  Ju go sla vi ja,Beograd:Naučnaknjiga.
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подножјезаподизањегоростаснихздања”,докјезонаДо
његградабиларезервисаназаглавнимотив–Политичко
спортскистадион(слика2).Наистакнутомместустадиона
биојепредвиђенПантеонкојибиделомзалазиоупростор
гледалишта,аделомугребен.34Добровићјесматраодасу
објектикојејепредвидеодабудуподигнутиуоквируБео
градскетврђавесасвимоправдани.35СхватившиБеоградску
тврђаву као јединственурбанистичкимотив,Добровићева
замисао је била да се зоне Горњег иДоњег града споје у
једнуфункционалнуцелину,адајебилонеопходноурбани
стичкиистаћизавршнутачкубеоградскоггребена.36Такође
је предвидеомост који би повезиваоДоњи град саВели
ким ратним острвом. Сличност саМарховим решењем је
вишенегоочигледна.Обарешењапредвиђаласукомплекс
састадиономузониДоњегграда,докбиГорњиградбио
адаптиранусвојеврстанАкропољ.

Фи скул тур ни по јас
Мало је познат податак да је простор око данашњеАуто
командепреДругогсветскогратаназиван„Спортскикрај“
премаистоименојкафаниуДобропољскојулици.37Међутим,

34Dobrović,N.nav.delo,str.180.
35Živančević,J.nav.delo,str.283,285.
36Dobrović,N.nav.delo,str.180;VukotićLazar,М.nav.delo,str.71.
37Аноним (15. III 1931), За уређење спортског краја Београда, Вре ме,

стр.8.

Слика2НиколаДобровић,Скица Политичкоспортског 
стадиона,1946;извор:Dobrović,N.(1950)Urbanizam kroz vekove 

I – Jugoslavija,Beograd:Naučnaknjiga.
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кафана је највероватније добила имепо близини двафуд
балскастадиона,игралиштаСКЈу го сла ви ја,наместудана
шњегстадионаРај ко Ми тићистадионаБеоградскогспорт
клуба,наместуданашњегстадионаФКПар тизан.

КаосвојеврсанпанданреконструкцијипростораБеоградске
тврђаве,ДобровићјепредвидеоизградњуФискултурногпо
јаса.Двелокацијесубилепредвиђенекаокључнитопоси
уодржавањуцеремонијакојебиглорификоваленовиполи
тичкирежим.УсвомобразложењуДобровићјеистакаода
усаставусавременихградовафискултурнеповршинепред
стављају један од значајнијих урбанистичких елемената.38
СматраоједајесмештајфискултурнихповршинауБеогра
дуод„општедржавногзначаја”.39Добровићевазамисаоби
лаједаФискултурнипојасбудепопут„зеленогклина”који
бисенапериферијиспајаосабудућимзеленимпојасомоко
града.КакојеучасописуTeh ni ka1946.годинеизјавио:„Ува
лаБањичкогпотока требада сепаркираунизу водопада,
гајева, ливада...”.40 Било је предвиђено да читав простор
служи за „масовне, политичкофискултурне фестивале”.41
ПремаДобровићу,Фискултурнипојасјетребалодаомогу
ћи„најширеманифестацијеоружанеснагеинароднихсна
га”,42штојеупотпуностиодсликавалотадашњуполитичку
атмосферу.

ДобровићјезалокацијуФискултурногпојасаодабраопро
сторкоји је с једне странебиоисторијски везан за развој
спортауБеограду,докјесдругестранетобилалокацијаван
централнезонеградакакобисеспортскеманифестацијеор
ганизовалебезометањасаобраћаја.43Просторјебиоомеђен
данашњим улицама: Булевар ослобођења, Црнотравска,
Незнаног јунака, Булевар кнеза Александра Карађорђеви
ћаиДоктораМилутинаИвковића (слика3).Напотезуод
Бањице до Аутокоманде Добровић је предвидео дванаест
сегменатаодкојихбисесастојаоФискултурнипојас:зби
ралиште, фискултурно вежбалиште (слетиште), спортски
стадионолимпијског стила, улаз уметро, паркинг, терени
заизлучнотакмичење,спортскапалата,гајзаразонодуса
позориштемнаотвореном,клизалишта,фискултурносело,
игралиштеСКЦр ве на зве зда итеренизаодмориразоноду.

38Добровић,Н.,нав.дело.
39Исто,стр.178.
40Исто,стр.182183.
41Исто,стр.178.
42Исто,стр.183.
43ВукотићЛазар,М.нав.дело,стр.73.
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Вежбалиште,ондоснослетиште,билојепредвиђенодаза
узимаповршину од 260.400м2 (620 х 420м),што је под
разумевалокапацитетод80.000вежбачаи250до300.000
гледалаца.Олимпијскистадионбибиоповршине57.000м2
(300х190м)сакапацитетомза100.000гледалаца.Терениза
излучнотакмичењеобухваталисутеренезафудбал,тенис,
одбојку, кошарку, отворени базен итд.У оквируСпортске
палате били су предвиђени гимнастичка дворана, сала за
бокс,зимскибазен,покривенитеренизаразнеспортове,као
иледенадворана.Фискултурноселојетребалодаслужиза
смештај спортиста завременационалнихимеђународних
такмичења,атакођебибилодоброповезаноградскимсао
браћајем.Читавпојасјетребалодабудепешачказона,док
би директна саобраћајна веза са старим градским језгром
и још важније Политичкоспортским стадионом била ме
тролинијачијабикрајњастаницабилаисподОлимпијског
стадиона.44

Према Добровићевом мишљењу, изградња Фискултурног
појасајетребалодадопринеседасеБеограду„утиснепе
чат савремене демократичности”. Он је предвидео да се
изградњаФискултурногпојасаодвијауетапама.Такођеје
сматраодабитребалосрушитисвепостојећеобјектенатој
територији,што је свакако отежавало реализацију његове
амбициознезамисли.45

44Dobrović,N.nav.delo,str.183.
45Исто.

Слика3НиколаДобровић,Скица Фискултурног појаса,1946;
извор:Dobrović,N.(1950)Urbanizam kroz vekove I – Jugoslavija,

Beograd:Naučnaknjiga.
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АкосеупорединаведенисписаксаонимкојијеКостаПе
тровић објавио 1938. године, уочљиве су одређене слич
ности.Обапројектантасукористилапојам„збиралиште”,
карактеристичназасоколскутерминологију.46Затим,иПе
тровић и Добровић су пројектовали слетиште за 100.000
гледалаца.47УброшуриУре ђе ње гра до ва: парк за те ле сно 
вас пи та ње у скло пу зе ле ни ла за осве жа ва ње,КостаПетро
вићјетакођепредвиђаоформирањеспортскезоненаДоњем
Бањичкомпољу.48

Епи лог

Истовремено са Добровићевим пројектима оформљена је
Комисијазаизрадупланамрежефискултурнихигралишта.
УКомисијисубилиархитектиБранкоМаксимовић,Богдан
ИгњатовићиКостаПоповић,којисубилизадуженизаиз
радурефератаискицераспоредафискултурнихповршина.
Онисупредложилидаспортскаигралиштабудуравномер
нораспоређенапограду,насупротДобровићевојцентрали
зацији.БранкоМаксимовићјесматраодајестадионнекада
шњегФКЈу го сла ви јапредалеко,предложившиједанмањи
стадион у Доњем граду или близу темеља Храма Светог
Саве.Накрају,Комисија је свој рефератупутилаУрбани
стичкоминститутусапредлогомдасеподигнестадионна
местугдеједанасстадионОмладинскогфудбалскогклуба
(ОФК).49

Међутим, Урбанистички институт није дао сагласност на
послати реферат, већ је предложио дискусију са Комиси
јом. На трећем састанку Комисије 29. новембра 1946. го
диневодиласерасправаокомогућегразлогазаштодирек
торУрбанистичког института,НиколаДобровић, није дао
сагласностизаштојеИнститутзатражиопродужетакрока
најануар1947.годинезаодређивањеместагдебисеизгра
дио стадион.Комитет зафискултуру је закључио да је то
неприхватљиво.50

Kонкурс за Олимпијски стадион на Бањици расписан је
крајем 1947. године.51На конкурсу за стадион на Бањици
првунаградујеоднелорешењеВладимираТурине,Драга
на Болтара, ФрањеНајдхарта, Здравка Бреговца и Звони
мираРадића.Напројекту је видљиво јаснодистанцирање

46Петровић,К.нав.дело,стр.92.
47Исто,стр.93.
48Исто,стр.94.
49Максимовић,Б.нав.дело,стр.177184.
50Исто,стр.189.
51Павловић,М.нав.дело,стр.229.
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одархитектуретадаактуелногсоцијалистичкогреализма.52
ЉиљанаБлагојевићсматрадасеконкурсомзаОлимпијски
стадион желео направити отклон од нацистичке и фаши
стичкекултуредухаитела,штоседиректноможеодносити
наМарховепројекте.53

Првонаграђено решење за Олимпијски стадион остало је
нерализованоиуместоњега,Савезнизаводзапројектова
њејепреузеоразрадуплана.АрхитектиБранкоПетричић,
ВладимирХрушкаиЛеонидТарасовангажованису1948.
годинедаизраденовпројекат.Усклопуновогнацртапоред
стадионајетребалодабудумаратонскиторањ,станицаме
троа,зборнопоље(збиралиште),великослетиште,купали
ште,Институтзафискултуру,хотелипаркинг.54Наоснову
ових садржајаможе се закључити да јеПетричић био за
дуженнесамозаизградњуОлимпијскогстадиона,већиза
детаљнуразрадупрвефазеизградњеФискултурногпојаса.

НиколаДобровићје30.септембра1948.годинесазваоскуп
инжењераиархитекатакакобипредставиоГенералниур
банистичкипланБеограда(ГУП).ПремасведочењуБранка
Максимовића, томприликомнико од колега се није јавио
дадискутује.55Убрзопослеодржавања скупаДобровић је
поднеооставкунаместудиректораУрбанистичкогзавода.56

УсвомплануурбанистичкетрансформацијеБеограда,Ни
колаДобровићсефокусираонаширокепотезеимонумен
тално архитектонско акцентовање.57 Добровићева жељена
интервенцијанаБеоградскојтврђависепосвимданашњим
параметримазаштитеможесматратирадикалноминепри
мереном,алиутадашњемдухуочекиваном.Једанодмогу
ћихразлогазаштосуДобровићевипројектиосталинереа
лизованилежаојеиучињеницидасуупитањубиливеома
амбициознипројектикојибизахтеваливишедеценијскиан
гажманнањиховојразрадииконачнојреализацији.Какоје
резолуцијомИнформбироа1948.годинеЈугославијазапала
уекономскукризу,већиназапочетихпројекатазаустављена

52Благојевић,Љ.нав.дело,стр.216.
53Исто,стр.215.
54Павловић,М.нав.дело,стр.232.
55Максимовићјесвојекритикеизнеоунеколиконаврататекпослесмрти

НиколеДобровића:Максимовић,Б.(1973)Критикаурбанистичкепер
спективеБеоградаиз 1948. године,Го ди шњак гра да Бе о гра да бр. 20,
Београд:МузејградаБеограда,стр.430.

56Minić, O. (1967) Dobrović – život posvećen arhitekturi, Ar hi tek tu ra ur
ba ni zambr.43,Beograd:SavezdruštavaarhitekataSrbije,Savezdruštava
urbanistaJugoslavije,str.36.

57LeNormand,B.(2014)De sig ning Ti to’s Ca pi tal: Ur ban Plan ning, Mo der
nism and So ci a lism,Pittsburgh:UniversityofPittsburghPress,str.3032.
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је,дабисенаставилатекгодинамакаснијеподполитички
сасвимдругачијимоколностима.

БранкоМаксимовићје1969.годинеконстатоваодајеситуа
цијапопитањубројаспортскихобјекатауБеоградуидаље
лоша.58Међутим, идеја да се простор Бањице претвори у
спортскузонунијебиланапуштена.Унепосреднојблизи
низамишљенезонеФискултурногпојасавећје1948.годи
незапочетаизградњастадионаиспортскогпаркаЈугосло
венскенародне армије (ЈНА)наосновупројектаМихаила
Јанковића,КостеПоповића иМирјанеМарјановић.59 Ста
дионФКЦр ве на зве здааутораКостеПоповићаиАлексан
драРадовановићапредстављајединиреализованисегмент
Фискултурногпојаса,јерјеподигнутупериодуод1957.до
1973.годиненаместукоје јеНиколаДобровићпредвидео
у свом пројекту.60 Спортски центар Ба њи ца (1972–1973),
остварењеархитекатаМихаилаЈанковића(првафаза),Иго
раПалавинчинија,МихајлаТелетиновића,ПетраКочовића,
МиланаИлићаиКостеПопoвића,замишљенједабудедео
Олимпијскогцентра.61ПросторнекадашњегБањичкогпоља
данасслужикаостадионФКРад.Коначно,2016.годинена
просторузамишљеногФискултурногпојасаподигнутајеи
Атлетскадворана.62

Политичкоспортски стадиониФискултурнипојас остали
сунереализованипокушајикреирањановихдржавнихто
поса.63Добровићеваизјаванаскупуповодомпрезентације
ГУПа 1948. године можда најпре може објаснити његов
приступ приликом израде пројеката који су били предмет
овог истраживања: „Ми прибегавамо револуционарним
методама.”64

58Максимовић,Б.нав.дело,стр.190.
59Stajević,S.(1962)Stadioni,Ar hi tek tu ra ur ba ni zambr.15,Beograd:Savez

društavaarhitekataSrbije,SavezdruštavaurbanistaJugoslavije,str.68;Jan
ković,M.iPopović,K.(1962)StadionisportskiparkJNAuBeogradu,Ar hi
tek tu ra ur ba ni zambr.15,1213;Marjanović,M.(1962)SportskiparkJNA,
Ar hi tek tu ra ur ba ni zam br. 15, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije,
SavezdruštavaurbanistaJugoslavije,str.1315.

60Radovanović,A.iPopović,K.(1962)StadionCrvenazvezdauBeogradu,
Ar hi tek tu ra ur ba ni zam br. 15, Beograd: Savez društava arhitekata Srbije,
SavezdruštavaurbanistaJugoslavije,str.2729.

61Janković,M.iPopović,K.(1962)StadionisportskiparkJNAuBeogradu,
Ar hi tek tu ra ur ba ni zambr.15,SavezdruštavaarhitekataSrbije,Savezdrušta
vaurbanistaJugoslavije,str.1213;Павловић,М.,нав.дело,стр.233.

62Anonim,Ser bia open iotvaranjeatletskedvoranenaBanjici1.marta,10.
februar2016.,29.maj2018.,https://sport.blic.rs/ostalisportovi/atletika/ser
biaopeniotvaranjeatletskedvoranenabanjici1marta/65m4tvh

63LeNormand,B.nav.delo,str.3032.
64Максимовић,Б.нав.дело,стр.430.
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UNREALIZEDDESIGNSBYDOBROVIĆOFTHE
POLITICAL/SPORTSSTADIUMAND

ARECREATIONBELT

Abstract

EvenbeforetheSecondWorldWar,sportshadasignificantroleinthe
popular culture of Belgrade. 1940s were also marked by ambitious
ideas for construction of a representative stadium. However, social
andpoliticalcircumstanceshaveequallypreventedsomemonumental
designerideasfromcomingtofruition.AlthoughtheendoftheSecond
WorldWarbroughtaboutsomefundamentalchangesintheYugoslav
society,theriseoftheCommunistPartyofYugoslaviatopowerdidnot
mean a total separation from the architectureof earlier periods.One
of the examples that confirms a continuity and a dialoguewith pre
Warurbanisticideasinthefieldofsportsarchitecture,arethedesigns
of Nikola Dobrović from 1946 for the political/sports stadium near
the Belgrade Fortress and the recreation belt fromAutokomanda to
Banjica. Since these unrealized designswere not subject of detailed
historiographicalstudies,theyneedtoberevisitedwithmoreattention
inorder todetermineapotentialconnectionwith thepreWardesign
solutionsforsimilarpurposes.Also,itisimportanttoclarifypossible

reasonsforwhichthesedesignsremainedjustonpaper.

Keywords: Nikola Dobrović, Belgrade, sport, architecture
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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              УДК 725.18(497.11)
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ГЕНЕРАЛШТАБ  
НИКОЛЕДОБРОВИЋА 

КАОМЕМОРИЈСКИТОПОС 
У21.ВЕКУ

Сажетак: У ра ду се кре ће од прет по став ке да је ур ба на струк
ту ра сво је вр сни мне мо тех нич ки ме ха ни зам, то јест, ка ко је то 
ефект но сро чио Лу ис Мам форд да „у гра ду вре ме по ста је ви дљи
во”. Основ но мне мо те хич ко по ла зи ште је сте да по сто ји ве за из
ме ђу сли ка/пред ста ва (ima gi nes) и ме ста (lo ci), те да се у све сти 
оно га ко ту ве зу ус по ста вља мо же при зва ти и се ћа ње (me mo ria) 
на од ре ђе ни са др жај. Пре не се но у до мен ур ба не струк ту ре, град 
по ста је ме сто ис пу ње но сли ка ма ко је тво ре на ро чит ме мо риј ски 
пеј заж. У том кон тек сту ре пер на ар хи тек тон ска де ла има ју из
ра зи ту ва жност. Сто га ће се у овом ра ду, а по ла зе ћи од на ве де них 
прет по став ки, ис пи ти ва ти ме сто згра де Др жав ног се кре та ри ја
та за на род ну од бра ну (по зна те као „Ге не рал штаб”) ар хи тек те 
Николe Добровићa у ме мо риј ском пеј за жу Бе о гра да. С тим у ве
зи, узе ће се у об зир зна чај Ге не рал шта ба као спо ме ни ка кул ту ре, 
те ње го ва ба штин ска вред ност, али и ко хе рент ност пред ло га за 
пре на ме ну и ре кон тек сту а ли за ци ју овог ком плек са. Бр зи на ко јом је 
Ге не рал штаб, за не што ви ше од по ла ве ка тра ја ња, ме њао сво ју 
ме мо риј ску ко но та ци ју, од ар хи те кон ског спо ме ни ка (као ме та
фо ра Су тје ске или ар ти ку ла ци ја Берг со но ве фи ло зо фи је), пре ко 
ме ста стра да ња (на кон НА ТО бом бар до ва ња 1999), до по ли го на 
за по ли тич ко жон гли ра ње дру штве ним ре сур си ма (21. век), ука
зу је на не стал ност ме мо риј ских са др жа ја, те и на по тре бу за 
њиховим очу ва њем.

МИЛАН ПОПАДИЋ
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Кључне речи: град као м немо тех нич ки ме ха ни зам, Ни ко ла До
бро вић, Ге не рал штаб, ба штин ске вред но сти, ур ба на ме мо ри ја, 
мемориј ски пеј заж

Увод

Иакоградовенајчешћедоживљавамокаопросторнеструк
туре,онисуипакипроизводвремена.1Значајњиховевре
мешностиивременитостисеогледаиутомешто,како је
тоодавноуочено,урбанеструктуре,зграде,објекти,улице,
споменици,сведочеодобукадасуподигнути,итонеретко
сигурнијеиуверљивијеодписаних,званичнихипротоко
ларнихдокумената.2Градовисунужноакумулацијеразли
читихкултурнихмоделаидржавнихинтереса,друштвених
нужности и индивидуалних израза, чинећи тако простор
јединственог урбаног наслеђа.Стога се као истраживачки
доменградувекморатретиратикаовизуелнаисимболич
нацелина,састављенаодмноштваразличитости.Резултат
овогспецифичногпроцесапроизводњечијисуосновире
сурсипросторивремеготоводаједословноочигледан–у 
гра ду вре ме по ста је ви дљи во,а сам град по ста је мнем о
технич ки ме ха ни зам.

Ухуманистичкомнаслеђу,базираномнаразвојуумећапам
ћења(ars me mo ra ti va,ars me mo ri ae)одантичкихвремена,
основно мнемотехничко полазиште јесте да постоји веза
измеђуслика/представа (ima gi nes)иместа(lo ci),тедасеу
свестионогакотувезууспостављаможепризватиисећање
(me mo ria)наодређенисадржај.Пренесеноудоменурбане
структуре,градпостајеместоиспуњеносликамакојетворе
нарочитмеморијскипејзаж.3Овомвезом,каоуводномна
поменом, своју семиналну студију о умећупамћења запо
чињеиФрансисЈејтс(FrancisYates).Јејтспратиразвојуме
ћапамћењакрозантику,средњииновивек,анализирајући
притоммнемотехничкемоделекојисепостепеноодвајајуод
реторичкихизвора,крећућисекасложенимихерметичким
системимачијијециљконструисањесликесвета.Реторич
кефигуреуступајуместографичкимприказимакојипоста
јуde fac toархитектонскинацрти.Усложњавањемосновних

1 Mumford,L.(1904)The Cul tu re of Ci ti es,London:Secker&Warburg,p.4.
2 Упоредити:„IfIhadtosaywhichwastellingthetruthaboutsociety,aspe

echbyaMinisterofHousingortheactualbuildingsputupinhistime,Isho
uldbelievethebuildings”–Clark,K.(2005)Ci vi li za tion: a Per so nal Vi ew,
London:JohnMurrayPublishersLtd,p.18.[„Акобихмораодаодлучим
штаговориистинуодруштву,говорМинистраграђевинаилиграђевине
подигнутеуњеговоммандату,вероваобихграђевинама.”]

3 Yates,F.(1966)The Art of Me mory,LondonandNewYork:Routledge&
KcganPaul,p,XI.



206

МИЛАН ПОПАДИЋ

полазишта–причемусе„места”и„слике”удружујуупро
сторне структуре – уметност памћења изградила је веома
компликоване просторномеморијске системе који за циљ
имају складиштење великог броја информација, односно
знања.„Просторнијесредина(стварнаилилогичка)укојој
се распоређују ствари, него средство којим постаје могућ
положајствари.Тоћерећидапростор,умјестодагазами
шљамо каонеку врсту етра у којему се купају све ствари
илидагапоимамокаоједнузначајкукојаимјезаједничка,
морамо помишљати као универзалну могућност њихових
свеза”,пишеМерлоПонти(MerleauPonty)уФе не о ме но ло
ги ји пер цеп ци је.4Такоје иars me mo ra ti vaкаосвојпредмет
иусловфункционисањапоредсликаиместанаметнулајош
једнузначајнукатегорију–простор.Модернодобадонело
је,парадоксалноилине,заборавумећупамћења,алисемо
жерећидасусепостојећаискуства,интуитивноилисра
чунато, стекла у нарочитме мо риј ски пеј заж који и данас
обликујенашуспознајусвета.

Ако ове менемотехничке премисе пренесемо у домен ур
банеструктуре,градпостајеместоиспуњеносликамакоје
творенарочитмеморијскипејзаж.Утомконтекстуреперна
архитектонскаделаимајуизразитуважност.Стогаћесеу
овомраду,аполазећиоднаведенихпретпоставки,испитива
тиместозградеДржавногсекретаријатазанароднуодбрану
(познатекао„Генералштаб”)архитектеНиколeДобровићaу
меморијскомпејзажуБеограда.Стимувези,узећесеуоб
зирзначајГенералштабакаоспоменикакултуре,тењегова
баштинска вредност, али и кохерентност предлога за пре
наменуиреконтекстуализацијуовогкомплекса.

Ima go

ДвадесетдругидецембарсеуСоцијалистичкојЈугославији
обележаваокаоДанАрмије.Билајетоуспоменанаданкада
јеубосанскохерцеговачкомместуРудо1941.годинеформи
ранапрварегуларнајединицаНародноослободилачкевојске
Југославије–Првапролетерскаударнабригада.Шездесет
четиригодинекасније,тадашњипотпредседниквладеРепу
бликеСрбијеМирољубЛабус,наистидвадесетдругидан
децембра,потписаојеОд лу ку о утвр ђи ва њу згра да Ге не рал
шта ба Вој ске Ср би је и Цр не Го ре и Ми ни стар ства од бра не 
у Бе о гра ду за спо ме ник кул ту ре.Одлукајеобјављенанеко
ликоданакаснијеуСлу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је 
(број115од27.децембра2005).Уњојизмеђуосталогстоји:

4 MerleauPonty, M. (1978) Fe no me no lo gi ja per cep ci je, Sarajevo: Veselin
Masleša,str.257.
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Спо ме ник кул ту ре Згра де Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је 
и Цр не Го ре и Ми ни стар ства од бра не, Кне за Ми ло ша  
3341

Спомениккултуресаграђен је19561965. године,према
пројекту једног од највећих представника југословен
скогмодерногпокретауархитектуриНиколеДобровића.
ЧинигакомплексзградаГенералштабаВојскеСрбијеи
ЦрнеГореиМинистарстваодбране.

Комплекскарактеришудвамонументална,степенастоза
вршенатрактакојисекаскадноспуштајукаНемањиној
улици,креирајућинатајначинурбанисимболградскека
пије.ТрактовисупостављенипаралелносаУлицомкнеза
Милошаиповученисусарегулационелиније,такодаим
сеприлазикроздвадоминантнапортика.Осимекспре
сивнихкаскаднихформи,фасадеодликујеприменакон
трастнихматеријала–робусног,буњастогкаменаизКо
сјерића,мркоцрвенебоје,накојисуналеглебеле,угла
ђенемермернеплочесаострваБрача.Убедљиввизуелни
мотивпредстављајупрозорскетракенафасадама,обли
кованеудухупозногмодернизма.Мотивкуле,поставље
некаовизуелниакценатназавршеткуједногтракта(Б),
такођедоминирацелокупномсилуетомкомплекса.

Спомениккултуре је јединоинајкомплексније остваре
њеуваженогмодернистеНиколеДобровићакојизаузима
посебноместоусрпскојиширојјугословенскојархитек
тури.Како својим експресивнимформама, тако и урба
нистичкомдиспозицијомиснагомцелокупногансамбла,
постављеногнараскршћунајпрометнијихградскихсао
браћајница,овајархитектонскикомплекспостаојеједна
однајмаркантнијихурбанихсликаБеограда.”5

Такојеузваничнојформистворенаијошједна(вербална)
слика, слика о Генерашлтабу као споменику културе. Но
сличнокаоштоуслучајунекадашњегДанаАрмијепостоји
једназачкољица–Првапролетерскајезаправобилаоснова
на21.децембра(наданзваничногСтаљиновогрођендана),
а22.децембарјебиопрвиданборбеновоформиранебри
гаде–такоиуслучајуОд лу кеоутврђивањуГенералштаба
заспомениккултурепостојиједнанедореченост.Наиме,у
Од лу ци сенеможепрочитатидаје29.и30.априла,адруги
путизмеђу7.и8.маја1999.годинекомплексДобровићевог
Генералштабабиобомбардованиделимичноуништен.Дру
гимречима,Генералштабјеутврђенкаоспомениккултуре

5 „ОдлукаоутврђивањузградаГенералштабаВојскеСрбијеиЦрнеГоре
иМинистарстваодбранеуБеоградузаспомениккултуре”,Слу жбе ни 
гла сникРС,број115од27.децембра2005.
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каонеоштећенеграђевине,пасеунаставкуОд лу кеиутвр
ђују и мере заштите споменика културе: „1) очување ау
тентичногизгледа,хоризонталногивертикалноггабарита,
конструктивнихиобликовнихелеменатаархитектуре,каои
оригиналнихматеријала”,2)редовнопраћењестањаиодр
жавање конструктивностатичког система, кровног покри
вача,свихфасада,ентеријераиисправностиинсталацијау
споменикукултуре”,каоизаштићенеоколине:„1)забрана
градњеилипостављањеобјекататрајногилипривременог
карактеракојисвојомнаменом,габаритом,волуменомиоб
ликоммогуугрозитиилидеградиратиспомениккултуреи
његову заштићенуоколину, 2) урбанистичко, комуналнои
хортикултурноуређење,одржавањеикоришћењепростора
заштићенеоколинеспоменикакултуре”.Сасвимјеоправда
нопретпоставитидасенаовакворешењеодлучилоуправо
затоштосеоштећењеГенералштабамоглопротумачитикао
уништењеили„губитаксвојставаодпосебногкултурноги
историјскогзначаја”,штобиповажећемЗаконуозаштити
културнихдобарамоглодовестиупитањестатусГенерал
штаба као споменика културе6. Тиме је комплекс додатно
правнозаштићен.Сдругестране,будућидаје1999.годи
неједанњеговдеоуништен,јасноједацеловитиГенерал
штаб–онакокакојеописануОд лу ци–ниједеопостојеће
архитектонскеурбанистичкеструктуреБеограда,већ јав не 
мемо ри је гра да(слика1).

6 „Културнодоброкојејеуништеноилинестало,односнокојејеизгуби
лосвојстваодпосебногкултурногиисторијскогзначаја,илијетрајно
изнетоилиизвезеноуиностранство,бришесеизрегистракултурних
добара.” –За кон о кул тур ним до бри ма, члан 63. Закон је објављен у
„СлужбеномгласникуРС”,бр.71/94.

Слика1Споменик културе Зграде Генералштаба Војске Србије 
и Црне Горе и Министарства одбране,КнезаМилоша3341;
извор:http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/savski_venac/zgrada_

generalstaba_dobrovic.html
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Lo cus

Иако призива метафоричност попут Борхесових заводљи
вих„улицакојесесећајудасунекадабилепољане”,ур ба на 
ме мо ри ја није тек језичкостилска фигура. У новијим ис
траживањима урбанамеморија препознаје се као домен у
комејеконцептпам ће њаповезансапојмовимакаоштосу
аутентично,лично,субалтерно,ауратичноихуманизовано
(заразликуодмасовнихмедијаиглобализацијскихпроцеса
којисесматрајуизворимаамнезије),причемуур ба на ме
мо ри јачинидасеградовиозначавајукаоместанакојима
сеживотнаискуствапамтеиобликујувандоминатннихна
мераархитеката,урбаниста,службизаштите,иакосуупра
воовепрофесијечестозаслужнезаформирањемаркераи
„окидача”заурбанасећања.7

ПросторнакомесеналазиГенералштабимавреднуистори
ју,алијезанимљиводасеонаможепратитиодкадаје–да
сепослужимојошједноммнемотехичкомформулацијом–
овајпросторуградитељскомсмислубиоta bu la ra sa.„Нул
тостање”изграђености,захваљујући(гледаноизисторијске
перспективе) значајној удаљености од „оног дела вароши
штолежиушанцу”,можесеутврдитисведоосаманестог
века.Тада,токомкраткеаустријскевладавине(1718–1739),
за овај простор су везани планови за уређењеСрпске до
њевароши.Ономештоћеуовомпериодубитиизграђено,
тепреобличеноповраткомосманскевласти,почетком1804.
годинепресудићесрпскиустанициизвојнихразлога,пале
ћигаизатирућитокомопасадеБеограда.Воштанатаблаје
поновобилаизбрисана.

УњућеновезнаковеурезатикнезМилошОбреновићко
ји је тридесетих година деветнаестог века, столујући још
увекуКрагујевцу,планираодаовајпросторпостанеадми
нистративно,војноиуправноседиштеграда.Проглашење
Београда за престоницу кнежевине Србије, указом кнеза
Михаила 1841. године, даће замајац таквимплановима.У
периодуодчетвртедецениједокраја„дугог”деветнаестог
века биће изграђени зградеСо вје та, двора, тј. Државног
саветаиМинистарства финансија,Великакасарна,Арти
љеријскашкола/Војна академија, Вазнесењска црква,Ми
нистраствовојно,Новавојнаакадемија,КасарнаVIIпука.У
периодуизмеђудвасветскаратабићеизграђениМинистар
вофинансија(насамомуглуулицаКнезаМилошаиНема
њине),Министартвопољопривреде,палатаГенералштаба,

7 Cf.Crinson,М.(ed.)(2005)Ur ban Me mory. Hi story and am ne sia in the mo
dern city,LondonandNewYork:Routledge,p.XII
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Министартво саобраћаја и зграда намењенаМинистартву
грађевина.8

НаконДругогсветскограта,просторукомећесенаћиДо
бровићевГенаралштабваљасагледатиуширемконетксту,
то јестудоменуДобровићевогпројекта „ВеликогБеогра
да”,чијијезадатакбиодасеприурбанистичком„семпот
пуногзадовољавањаекономскихипрактичнихзадатакажи
вота,користетакођеисвапреимућстварељефа,обликовања
далекихвидика,омогућавајућиснажнојдикцијиприродеда
дођеусклопуградадопотпуногизражаја”.Какопоуздани
истраживачделаНиколеДобровићаМартаВукотићЛазар
сумира:„’ВеликиБеоград’јебилавизијаукојојсесвезна
чајнетачкебеоградскогрељефанаплануградаморајуиз
разити: Баново брдо, Топчидерска звезда, Опсерваторија,
Вишњичкаузвишица,МиленијумскакулауЗемуну,линија
Бежанијскекосе,Калемегдан,асредишпњидеобудућег’Ве
ликогБеограда’представљаојебудућиНовиБеоград,чија
јеизградњазапочелаподДобровићевимруководствомна
конДругогсветскограта.”9Имајућинаумуда јеГенерал
штабјединиобјекаткојијеДобровићизградиоуБеограду,
овајконтекст,иакоуистраживањимачестомаргинализован,
чинисесвакаковреднимпажње(слика2).

8 Историјат места дат је на основу: Ковачевић, Б. (2001)Ар хи тек ту ра 
згра де Ге не рал шта ба, Београд: Новинскоинформативни центар Вој
ска,стр.21–31.КолегиКовачевићудугујемоизахвалностзанаведене
Борхесовестихове.

9 VukotićLazar,M.(2015)UlogaarhitekteNikoleDobrovićanaimplemen
tacijisavremenihurbanističkihiarhitektonskihteorijaipoetikauinstituci
onalno planiranje urbanog razvoja Beograda: Prilog sagledavanju i tuma
čenju „Dobrovićevog Generalštaba“ u kontekstu vizije „Velikog Beogra
da”,Гласник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ,v.63,n.2,Београд:ЕИ
САНУ,str.412.

Слика2Од Бешлића до Гугла;извор:„Бешлићев”планБеограда
1893/https://www.google.rs/maps/place/Belgrade,2018.
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НаконНАТОбомбардовања1999. године,Генералштабће
сепреселитиујошједанпросторнидомен.Узфизичкуло
кацију,потцртанураскрсницомулицаКнезаМилошаиНе
мањине,гдејестајаоурушениобјекат,Генералштабсесели
удоменјавнеимагиницаје,тојестунарочитпросторчије
је проширење заснованао на имагинацији јавногмњења.10
У овом контексту, Генералштаб се појављује у два вида:
каоцеловитархитектонскиобјекат(причемујенужно„за
мислити” урушене делове да би се стекла целовита пред
става)икаообјекатпреиначененамене(гдеимагинативни
потенцијалварираодинституционалногилипојединачног,
индивидуалног„замишљања”пренамене).Билокакобило,
савременимеморијскиlo cusГенералштабаједобиосасвим
адекватно,имајућинаумувремеукомеживимо,медијско
проширење,тетребаразуметидаме стоуовомсмислуне
представља само укрсницу географских координата, већ
раскршће токова приватне и јавне меморије, те меморије
градаипојединаца.

Me mo ria

Пре негошто се вратимо питању Генералштаба, застани
момалодабисморезимираликаквајепоследицапромена
представаослицииместузаразумевањемеморијскихсадр
жаја.Променапредставе,каоибрзинатепромене,уоснови
суодређивањахоризонтапамћења.Уконтекстуекономије
слике11,моглобисерећидасменасликачинипростор.Бржа
смена чини тај простор интензивнијим, спорија мање ин
тензивним.Јединицепамћења,„меморијскипакети”уписа
ни(фиксирани)усликовнимсадржајима,пропорционални
су интензитету простора дефинисаним брзином промене.
Просторипамћењаимајумоћдауправљајупредставамао
прошлостииинтензитетомњиховихпромена.Јер,накрају
крајева,мнемотехника,реторичкоумећепамћења,одувекје
уједнобилаиоруђемоћи.Моћикојаделујенателоиум.На
једномместууГе не а ло ги ји мо ра лаНиче(FridrichNietzsche)
каже:„Нештосеутискуједабиосталоупамћењу:самооно
штонепрестаједапричињаваболостајеупамћењу”.Бол
каонајмоћнијесредствомнемонике,настављаНиче,„један
јеодосновнихставоваизнајстарије(нажалостинајдуже)

10Упоредити:Попадић,М.(2017)Макетакаојавнипростор,Кул ту ра,бр.
154,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.215227.

11Под„економијомслике”овдеподразумевамоуређениодноспростораи
памћењакојикомуницирајукрозмедијсликовног,визуелног,имагинар
ног.Просторномеморијскиодносиучествујуупроизводњи,расподели,
размениипотрошњисликовнихсадржаја.Отуда,истражујућипроблем
међуодносапростораипамћења,нужноговоримоиоекономијислике.
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психологије на земљи”.12 Савремено доба донело је нову
„психологију”идалојеприматслици(ликовној,медијској,
виртуелној).Стогаможеморећи,пратећиНичеа–нештосе
утискуједабиосталоупамћењу:самооноштонепрестаје 
да би ва ви дљи во остајеупамћењу.

Ууобичајенојинтерпретацији–онојкојасеснепорецивим
правомбавиГенералштабомкаоврхунскимделоммодерне
архитектуре–најдоминтнијесудвемеморијскепредставе.
ЈеднаприказујеГенералштабкаоформалнуметафорумоти
ваСутјеске,другакаоархитектонскуартикулацијуБергсо
новскогконцептапокренутогпростора.Иакосепрваможе
означитикао„популистичка”,адругакао„архитектоничка”
чињеницаједасуоваквеинтрепретацијерезултатвредних
истраживачких напора, заснованих на историографским,
критичкимианалитичкимметодама.Каотакве,иакопоне
кадинтонираневисокимполемичкимтоновима,овеинтре
претацијеостајуудоменуаргументованихставоваиначела
научнескромности.13

Међутим, у прве две деценије 21. века Добровићев Гене
ралштаб је као топос добио један значајно другачији – и
културниидруштвени–меморијскисадржај.Његовизвор
нијеакадемски,нистручни,нипрофесионални,већприпа
дадоменуоногаштобисеунајширемназвало„јавномње
ње”итосанемалимпримесамабанализације.Стогаћемо
датиоквирнухронологијудешавањавезану заову„мемо
ријскупренамену” (праћенудужимцитатиманебисмоли
представилиињиховаутентичандух),апотомпонудитии
неколикоречианализе.

12Ниче,Ф.(1993)Ге не а ло ги ја мо ра ла,Београд:СКЗ,стр.271272.
13Упоредити: Ковачевић, нав. дело; Богуновић, С. (2000/2001) Теори

јапокренутостипросторакаофилозофскиосновзградеГенералштаба
ВојскеЈугославијеуБеограду,у:Го ди шњак гра да Бе о гра да,књ.47/48,
Београд:МузејградаБеограда,стр.253262.;VukotićLazar,M.(2002)
Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro vi ća (19451967), Beograd:
Plato;Kulić,V.(2010)Arhitektura ipolitikačitanja:slučajGeneralštabau
Beogradu.Prostorukretanju,Re pu bli ka,str.476–477(2010),08.06.2018.
http://www.republika.co.rs/476477/21.html; Матејић, М. (2012) Прилог
проучавању зграде Генералштаба архитекте Николе Добровића: кон
цептиискуствопростора,На сле ђе,бр.13,Београд:Заводзазаштиту
споменикакултуреградаБеограда,стр.167183;Davenport,В.(2015)A
HeritageofResistance–TheChangingMeaningsofBelgrade’sGeneralštab,
in:War and cul tu ral he ri ta ge: bi o grap hi es of pla ce,M.L.S.SørensenandD.
ViejoRose(eds.)Cambridge:CambridgeUniversityPress,pp.156183;Vu
kotićLazar,M.(2015)UlogaarhitekteNikoleDobrovićanaimplementaciji
savremenihurbanističkihiarhitektonskihteorijaipoetikauinstitucionalno
planiranjeurbanograzvojaBeograda:Prilogsagledavanjuitumačenju„Do
brovićevogGeneralštaba”ukontekstuvizije„VelikogBeograda”,Гла сник 
Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ,v.63,n.2,str.411431.
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Иако је 2005. године утврђен за споменик културе, статус
Генералштабасевећ2007.годиненашаоподлупом:„Репу
бличкадирекцијазаимовинунајавилаје14.септембра2007.
да ћеМинистарству културе Србије упутити иницијативу
дазградамаГенералштаба,тешкооштећенимтокомНАТО
бомбардовања,будеукинутстатусспоменикакултуре.Том
приликом, Србољуб Панић, заменик директора Дирекци
језаимовину,објасниоједабиједнаодзграда(такозвани
објекатБ,којисеналазинауглуКнезаМилоша,Немањине
иБирчаниновеулице)могладабудепродатазавишенего
двострукуценуодонекојајепостигнутазазградусавезног
МУПа (29милионаевра)ида јевећ заинтересовано ’не
коликовеликихевропскихконзорцијума’.Међутим,пошто
овајкомплексимастатусспоменикакултуре,будућикупац
мораобидагарестаурираибарфасадувратиупрвобитно
стање.’Тонеодговарапотенцијалниминвеститорима.Они
процењујудабитаквирадовибилипотпунонеисплативии
желедаизграденовиобјекат’,објасниојеПанић…”14Та
косенадГенералштабом,послеНАТОбомби,надвиопрви
маљ за рушење, али не без реакције и стручне и лаичке
јавности.Ипаковојеједанодпрвихнаговештајадајене
кадашњeвојносредиштепосталовеомазанимљивозаин
веститореразличитихпрофила.Наконовенајаве,ујавном
дискурсупосталојеуобичајенодасеоГенералштабураз
мишљакаоообјектукојитребаунајумеренијојваријанти
пренаменити,аунајдрастичнијојсрушитинебилисетако
ослободилавредналокацијазакомерцијалнеинвеститоре.

Упоредоћесепојавитипредлозиисдругачијимциљевима
пренамене,акојиуГенераштабувиденесамолукративни
потенцијал.Такоћедневнилист24са та,убројуод27.апри
ла2009.године,поднасловом„КултураћедобитисвојГене
ралштаб”,донетиследећиприлог:„КомплексзградаГене
ралштаба,бомбардованих1999.године,могаобидапостане
необичницентаркултуресавидиковцимаихотеломукули.
Комплекснебибиокомплетнореконструисан,већсамоње
говентеријер,арупекојесунасталеприликомбомбардова
њабилебиискоришћенекаоатракција.(…)Генералштабсе
састојиодтризграде:А,БиЦ.Онебибилереконструисане
поузорунапопуларнемузејесавременеуметностиТејтГа
леријеуЛондону,ГугенхајммузејауЊујоркуиПомпидуу
Паризу.ЗамисаоједакомплексГенералштабауулициКнеза
Милошабудеглавницентарзасакупљањеделасавремене
уметностииистовременоцентарзапродукцијуиистражи
вање,упознавањесазградомињеномвредношћу–кажеза

14Skrozza,T.(2007)BitkazaSutjesku,Vre me,br873,27.09.2007.,08.06.
2018.https://www.vreme.com/cms/view.php?id=513463
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24 са таИвкоРакић(27).Суштинапројектајеукључивање
и повезивање Београда са светским културним центрима.
ЕнтеријерГенералштабабићедефинисанкао’artspace’на
мењенпрезентовањууметности.Састојаобисеоддвеврсте
простора:запродукцијуипросторискуствазграде.Поред
њихпостојалибиистандарднипросторизаизлагањеумет
ничких дела и за различите врсте истраживачких студија
(интернетцентар, библиотека, депои за складиштење раз
личитихврстауметничкогматеријала).Идеја је дау кули
којасеналазиузградиБ,будехотелкојибиомогућиољу
димакојидолазеизиностранстваданаједномместупрона
ђуквалитетансмештајиуживајуууметности–објашњава
ИвкоРакић.”Ипак,ипоредодређенемедијскепажње,овде
јебилоречитекодипломскомрадуИвкаРакића,дипломца
АрхитектонскогфакултетаУниверзитета у Београду.Про
јекат јепостаоприступачанширој јавности јерга јеаутор
приказаоина31.СалонуархитектуреуБеограду,одржаном
од26.мартадо30.априла2009.године,пајетовероватнои
биоповодзацитираниновинскитекст(слика3).

Ипочеткомдругедеценије21. веканастављена је заинте
ресованост инвеститора, сада још конкретније: „…Мини
старство грађевинарства и урбанизма саопштило је да је
покренулоиницијативудасезградеГенералштабауцентру
Београда,којесуоштећенеуНАТОбомбардовању,обришу
из регистра културних добара због санације. Наиме, гра
ђевинскаинспекцијаконстантовала једаседелови зграда

Слика3Генералштаб културе;
извор:Дневни лист 24сата,27април2009.



215

МИЛАН ПОПАДИЋ

могуурушитиуслучајуелементарнихнепогода,штопред
стављанепосреднуопасност.ЗаобновуГенералштаба,оче
му је ’Ало!’ већписао, заинтересованисуинвеститорииз
УједињенихАрапскихЕмирата,аједнаодидејаједанатом
местубуделуксузнихотел.”15Данијеречтекосензациона
листичкимнаписима,потврдиојеиТањугдесетакданака
сније,преносећииизјавевисокихзваничнка:„Вучић[Први
потпреседниквладеиМинистародбране]јеновинарима,на
церемонијиуручењамедаљазаревноснуслужбуприпадни
цимасектораодбране,рекаодабиреализовањепрограмаи
плановаокојимајеразговараосашеикомМухамедомбило
доброзаСрбију.Једанодтихпројекатамогаобибитиииз
градњахотеланаместузградеГенералштабакојајетешко
оштећенаубомбардовањуНАТО,алитуодлуку,какојере
као,неможедадонесеједанчовек.–Јауовоменевидим
ништалепо.Нијеспорнодаподигнемоспомениксвимжр
твамаНАТОагресије,свимвојницимакојисуубијени,али
не видим никакав смисао да ово овако изгледа – рекао је
Вучић.ОнјеизразиожаљењезбогтогаштосеуСрбијисва
којпозитивнојиницијативинађезамеркаимана,збогчега
супотребнедецениједасебилоштасуштинскипромени.”16
Упозорени оваквим изјавама стручна јавност (Академија
архитектуреСрбије,ДруштвоархитекатаБеограда,Удруже
њеархитекатаСрбије,ДО.КО.МО.МОСрбијаидр.)покре
нула јениз активностикоје су зациљималеда се скрене
пажњана значајДобровићевогГенералштаба,укључијући
иотворенупетицијупротиврушења.17Ипак,утомеседе
лимичноуспело, јер једвегодинекасније:„Постављањем
кранаиспредзградеГенералштабаА,науглуулицаКнеза
МилошаиНемањинепочелојерушењеоко5.000квадрата
тогобјектаоштећеногуНАТОбомбардовању1999.године.
Тај посао требало би да се оконча умају следеће године,
казаојеБратиславГашић,министародбране,инагласиода
ће’учинитисвештобудетребалодасеочуваранијиизглед
зграде Генералштаба, која је унутра, изафасаде, у знатно
лошијемстањунегоштосеспољаможевидети’.–Жели
мо да задржимо предњи део и везу са нашим старим Ге
нералштабом.ЗадржаћемобелимермерсаБрачаицрвени
каменјерсунајвреднијеодоногаштојеостало.Циљнам

15„EkipaAlo!“(2013)Šeicikupujusrpskeluke,Generalštabsvebližedapo
stanehotel,Alo!02.02.2013.,08.06.2018.http://arhiva.alo.rs/vesti/aktuel
no/seicikupujusrpskelukegeneralstabsveblizedapostanehotel/10273

16Tanjug,12.02.2013.,ŠeicigradeluskuznihotelnamesturuševinaGeneralš
taba?https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seicigradeluskuznihotelname
sturusevinageneralstaba/s8v1kcw

17Упоредити:КараПешић,Ж.(2013)Лапотјештедљивији,По ли ти ка,
(додатак„Наука,култура,уметност”,субота02.март2013.)
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једаобјекатоспособимоида,кадсвебудезавршено,Вој
скаСрбијеуњемуреализујесвојеактивности–истакаоје
Гашић.”18

Двегодинекаснијенастављенојежонглирањесензациона
листичкимнајавамаиинституционалнимплановима.Тако
јенапролеће2017.годинасанајвишихдржавнихинстан
циобјављенорешењезапренаменупростора:„Председник
ВладеРепубликеСрбијеАлександарВучићпредседаваоје
седнициОдбора заподизањеспоменичкогкомплексаСте
фануНемањина којој је одлучено да ће тај комплекс би
типодигнутнауглуулицаКнезаМилошаиНемањине.Реч
јеоместугдесенекаданалазиодеозградеМинистарства
одбране, који је срушен у агресијиНАТОа 1999. године,
саопштилајевладинаКанцеларијазасарадњусмедијима.
Одборједонеоодлукуиорасписивањумеђународногкон
курсазаспоменичкикомплексСтефануНемањи.Одлуком
је одређена и висина новчаних награда за учеснике кон
курса:прванаградаћеизносити6.000.000,00динара,друга
3.000.000,00динара,трећа2.000.000,00динара,докћесви
осталиучесницизасвојерадоведобити100.000,00динара.
Учесницима конкурса биће омогућено да предложе реше
њакојаћепредвидетидауновомспоменичкомкомплексу
будесачувандеостарезградеМинистарстваодбране,који
је дело архитекте Николе Добровића.”19 И поред, чинило
се,овеконачнеодлукеснајвишегнивоа,уономсензацио
налистичкомделујавностипојавиосенасловкојипреноси
да„ТрампхоћеГенералштаб!Желидаградихотелнаместу
бомбардованевојнезграде!”,теда:„Трамповакомпанијахо
ћедауелитнихотелуБеоградууложиогроманновац,аса
мозалокацијуспремнаједаплатичак70милионадолара!
Српски’Трампхотел’,тврдеупућени,имаобивишеод250
апартмана,акомплекснаоко85.000квадратаобухватаоби
иресторане,галерије,коцкарнице,кафиће,бутике,тржнеи
спацентре!ОвајхотелбиобипрвиТрамповхотелванСАД
иПанаме,штостручњациоцењујукаоизузетнутуристичку
рекламузаСрбијуиБеоград.“20Коначно,крајем2017.годи
непосталојејаснодаконачногрешењазасаданема:„Згра

18Mučibabić, D. (2015) Ruši se deo zgrade Generalštaba, Po li ti ka 27. 11.
2015.,08.06.2015.,http://www.politika.rs/sr/clanak/344316/Beograd/Rusi
sedeozgradeGeneralstaba

19Tanjug,28.april2017.,MuzejStefanaNemanjenamestuSrušenogGene
ralštaba, 08. 06. 2018., http://www.politika.rs/sr/clanak/379416/MuzejSte
fanaNemanjenamestusrusenogGeneralstaba

20Jovanović,M.iDobromirović,M.(2017)TramphoćeGeneralštab!Želida
gradihotelnamestubombardovanevojnezgrade!,In for mer19.07.2017.,
08. 06. 2018. http://informer.rs/vesti/drustvo/340656/tramphocegeneral
stabzelidagradihotelnamestubombardovanevojnezgrade
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дабившегГенералштабанећебитипретворенаухотел,али
никакојенајављеноуМузејсрпскогсредњегвека,већби
могладапостанеобјекатјавненаменеилидапослужинекој
администрацији!–Текћесеодлучитиштаћемоурадитиса
зградомГенералштаба.Могућеједаћеонабитиреновирана
ипретворенауобјекатјавненаменеилићепослужитинекој
администрацији.Тотекостаједасевиди–прокоментари
саојеуспутноградскименаџерГоранВесићнапоследњој
седнициСкупштинеградаБеограда.Абашнатомзаседа
њуградскогпарламентапалајеодлукадасеМузејсрпског
средњегвека, асњимиспоменикСтефануНемањи,уме
стонапросторунекадашњегГенералштабауУлицикнеза
Милоша,преселинаСавскитрг,узградуГлавнежелезнич
кестанице.”21ТакојеГенералштабзадведеценије21.века
прешаопутодспоменикакултуре,лукративнеинвестиције,
уметничког центра („по узору на популарнемузеје савре
менеуметностиТејтГалеријеуЛондону,Гугенхајммузе
јауЊујоркуиПомпидууПаризу”),луксузногхотела(ala
„хиљаду и једне ноћи” или „Трамп ТаџМахал” франши
зе), споменичког комплекса посвећеног СтефануНемањи,
Музејасредњегвека,дорешењакоје„текостаједасевиди”.

За кљу чак

Описаниследдешавањасвакакојеудиректнојсупротоно
стисаархитектонским,урбанистичкимиурбанимзначајем
ДобровићевогГенералштаба.Онјејошједносведочанство
–узбројнепримересавремене„споменичкекултуре”уБео
граду–ме мо риј ске дез о ри јен та ци једруштва,разапетогиз
међутренутнихикомеморативнихвредности,какобииху
једнојстаројкласификацијипрепознаоАлојзРигл.Брзина
којом јеГенералштабмењаосвојумеморијскуконотацију,
од архитектонског споменика (каометафораСутјеске или
артикулација Бергсонове филозофије), преко места стра
дања (након НАТО бомбардовања 1999), до полигона за
политичко жонглирање друштвеним ресурсима (21. век),
указује на несталност меморијских садржаја, те и на по
требу за њиховим очувањем. Решење које „тек остаје да
севиди”,подсећанаранијенаведенупарафразуНичеових
ставовагде„нештосеутискуједабиосталоупамћењу:са
мооноштонепрестаје да би ва ви дљи во остајеупамћењу”.
Иако будућа решења (будимо оптимисти) могу донети и
повољнијирасплетзаочувањеГенералштабакаоспоменика

21Tulimirović,D.(2017)Nihotel,nimuzej.ZgradaGeneralštabamoglabida
dobijepotpunoneočekivanunamenu,Blic,07.10.2017.https://www.blic.
rs/vesti/beograd/nihotelnimuzejzgradageneralstabamoglabidadobije
potpunoneocekivanunamenu/l21kpl3
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културе,бескрајноодлагањесасвимсигурнопоплочавапут
кадруштвенојамнезији.

Затоприметимонакрајујошједнубитнупросторномемо
ријскурелацију.Каоштосупреданиистраживачибеоград
ског урбанизма и архитектуре већ указивали, Добровићев
Генералштаб има значајно место у артикулацији Савског
амфитеатра.Ипак,парадоксалноилине,каодасурецентне
градитељскеактивностинаовомпростору (везане запро
јекат „Београдна води”) скренулепажњу, између осталог,
и са значајаГенералштаба умеморијскојматрици града.22
Тако јеипоследњи званичнидржавнипројекат зарегене
рацију Генералштаба „склизнуо” низНемањину улицу до
Железничкестанице,којајеумеђувременуизгубиласвоју
првобитнуфункцију.Но,присетимосеондаидасенекада,
удобакадајеЖелезничкастаницаосванулауБеограду,Не
мањинаулицазвалаСпоменичка,каоидајеспомениконо 
што пре тра ја ва вре ме.

Изворне вредности Добровићевог дела (ликовност, архи
тектоничност, урбанистичка композиција, сугестивност,
маркантност…) сачуване су у ономешто је преостало од
комплекса Генералштаба.23Иакому актуелно време иње
му својствене тренутне вредности нису наклоњени, чини
седајеуправотооноштоћесачуватиГенералштаб.Уме
ђувремену – док не стигну пословична „боља времена” –
требалобисеподсетитидабаштиненемабезбаштиника.
Генералштабјепрепознаткаоспомениккултуренаоснову
својих архитектонских и урбанистичких вредности.Ипак,
засвојебаштиникеонбимораодабудесведочанствооис
трајности,креативностиивизионарству.Јер,коначно,упра
восутопредставекоје јеГенералштабНиколеДобровића
уписаоумеморијскипејзажБеограда.
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GENERALŠTABBYNIKOLADOBROVIĆAS
AMEMORIALTOPOSINTHE21STCENTURY

Abstract

Thispaperisbasedonanassumptionthaturbanstructureisamnemonic
mechanism: as it was effectively stated by LewisMumford, “in the
city,timebecomesvisible”.Thebasicmnemonicstartingpointisthat
thereisaconnectionbetweenimages(imagines)andplaces(loci),and
thatbycreatingaconnectioninone’sconsciousness,onecaninvoke
recollectionsofcertaincontent(memoria).Transferredtothedomain
of urban structure, the city becomes a place filled with images that
formaspecialmemorylandscape.Inthiscontext,iconicarchitectural
works are of prominent importance. Therefore, in this paper, and
starting from above given assumptions, the location of the State
DepartmentforNationalDefensebuilding(knownastheHeadquarters
or “Generalštab”), designed by architect Nikola Dobrović, will be
examined in the overall memory landscape of Belgrade. In this
regard, the importance of “Generalštab” as a cultural monument,
its heritage values, as well as the coherence of the proposal for its
conversion and reconstructionwill be taken into account.The speed
withwhich“Generalštab”haschanged itsmemoryconnotation from
anarchitecturalmonument(asametaphorofSutjeskaoranarticulation
ofBergson’sphilosophy)throughasiteofdevastation(aftertheNATO
bombing of 1999) to a polygon for political juggling with public
resources(the21stcentury),pointstotheincompatibilityofmemory

contentsandthereforetotheneedforconstantcareofthem.

Keywords: city as a mnemotechnical mechanism, Nikola Dobrović, 
Generalštab, heritage values, urban memory, memory landscape
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Бе о град
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оригиналан научни рад

ДОБРОВИЋИБРАШОВАН– 
ДВЕИСПРЕПЛЕТАНЕ 

СТВАРАЛАЧКЕБИОГРАФИЈЕ
Сажетак: Ка ри је ре ис так ну тих срп ских ар хи те ка та но ви
јег до ба Ни ко ле До бро ви ћа (1897–1967) и Дра ги ше Бра шо ва на 
(1887–1965), би ле су по ве за не мно гим ни ти ма ко је са исто риј ске 
дис тан це за слу жу ју проблемски осврт. Иа ко из ра зи ти ин ди ви
ду ал ци, успе шни и ути цај ни у свим обла сти ма струч ног ра да, по 
мно гим па ра ме три ма сма тра ни узор ним ау то ри ма, ни су де ли ли 
исте иде о ло шкоестет ске ста во ве, а ни стил јав ног исту па ња. У 
историографским вредновањима новијег српског градитељства,  
обе личности су сагледаване у светлу стваралачких заслуга, при 
чему им је приписана темељна улога у  развоју архитектонске 
струке, њене културолошке и уметничке афирмације. Као про
дук тив ни пре га о ци ко ји су на сту па ли са су прот ста вље них по ло ва 
струч не сце не, До бро вић и Бра шо ван су до би ли под јед на ко ви со ка 
дру штве на и струч на при зна ња, али и слојевиту историографску 
валоризацију.

Кључне речи: срп ска ар хи тек ту ра, кул тур на ме мо ри ја, До бро
вић, Бра шо ван, СА НУ, исто ри о гра фи ја, пу бли ци сти ка

Животниистручнипутистакнутихсрпскихархитекатано
вијегдобаНиколеДобровића(1897–1967)иДрагишеБра
шована (1887–1965), (слика 1 и 2) био је повезанмногим
нитимакојесаисторијскедистанце заслужујуиницијални
критички осврт.Иако изразити индивидуалци, успешни и
утицајни у свим областима стручног рада, помногим па
раметрима сматрани узорним ауторима, нису делили исте
идеолошкоестетске ставове, а ни стил јавног иступања.
Формирани у средњој Европи, са великим амбицијама

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ
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укључениуархитектонскетоковеКраљевинеСХС(од1929.
годинеКраљевинеЈугославије)ипослератнесоцијалистич
кедржаве,оставилисуоригиналнетраговеупростору,афи
рмативноперципиранеуширојкултурнојмеморији.Осим
обиљем градитељских остварења и надахнутим неизведе
ним пројектима, њихова улога се мери и нематеријалном
оставштином – подстицајношћу и снагом идеја, бројем и
квалитетомследбеника,односносвевременскимпотенција
лом ауторског дела.Обојици се отуд саправомприписује
статус,,водећихградитељаепохе’’упркосразликамакојесу
ихраздвајале.

 



Слика1Архитекта
НиколаДобровић

(1897–1967) 

Слика2Архитекта
ДрагишаБрашован

(1887–1965)

Овенчани бројним признањима, при крају животног пу
тасусесусрелиназаједничкимзадацимауСАНУ(1961),
причемујеДобровићангажовандаповодомБрашованове
смрти1965.годинеоњемунапишепригоднумонографију,
постхумно објављену у одломцима тек 1976–1977.године,
испуњенунепримеренимиконтроверзнимзапажањима.Ва
жнојеистаћиидајеБрашован(1953)знатнопреДобровића
(1964)изабранзачланаКраљевскогинститутаБританских
архитеката(RIBA),иакојеовајдругибиомногопознатијиу
круговимаевропскеавангарде.

Десетгодинастарији,Брашованједипломирао1912.год.,је
данаестгодинапреДобровића(1923),јерјеНиколиноства
ралачкоформирањеуспориотокПрвогсветскограта,укоме
је доживеоикрупнепородичне губитке. За то времеБра
шованјеуБудимпештиразвијаоплоднусарадничкукари
јерууатељеуреномиранихпрофесораТеријаиПогањија,1

1 Ignjatović,A. (2004)Ar hi tek ton ski po če ci Dra gi še Bra šo va na 1906–1919,
Beograd,ZadužbinaAndrejević.
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припремајућисезасамосталностручнонаступање.Увре
мекадасеДобровићнакондипломирањауПрагупоступ
ноукључиваоутамошњеархитектонскетокове,Брашован
јенаконбудимпештанскогформативнограздобљаувелико
градио у Зрењанину иБеограду, постајући престижни ау
тор.Међутим,оноштообојицуидентитетскиповезујеиду
бљестваралачкиодређује,осимизузетнераднеенергијеи
стручнеамбициозности,управојевезаностзасредњоевроп
скиконтекстукомесусестваралачкиформиралиичијесу
тековине пренели у југословенску културну средину. Али
док јеБрашованбиоотворенијииспремнијидазадовољи
интересеширегкруганаручилацазаобјектенајразличити
јихстилскихоблога,незаинтересованзатеоријскудимен
зију стваралаштва, Добровић је истрајавао на идеолошкој
ортодоксији и доследној примени апстрактних начела у
модерној пројектантској пракси, прилагођених средњое
вропскими југословенскимусловима.Отуд је веома рано
између њихових темељних поетичкометодолошких опре
дељења успостављен крупан концепцијски јаз, са видним
естетскимразмимоилажењима,поготовоштоДобровић,као
бескомпромиснипопуларизатормодернизманијепоказивао
разумевање за Брашованово повлађивање најширем кругу
архитектонскихконзумената,критикујућитеоријскунепот
крепљеностњеговихидеја.

Њиховпрвисукобкојијепродубиоличноистваралачкоуда
љавање(превасходноузрокованоконкурентскимпоривима)
везујесеза1928.и1929.годинукадасуобојицаучествовала
наконкурсузазградупозориштауНовомСаду,каоидога
ђајима који сунаконнатечаја уследили (због којих зграда
напослеткунијениизведена).2Добровићујесаправомза
сметалостањесукобљенихинтересаукомесетомприли
комкаочланжирија, алииистовремениучесникнатечаја
нашаоагилниБрашован,недозволившидругимучесници
маравноправантретман,безобзираштотакавпреседану
српскојмеђуратнојархитектуринијебиоредак.Сматрајући
га прагматичним пословним човеком, повремено склоном
интересном,,позадинском’’деловањуустручниморганима,
Добровићга јеодтадасвенегативниједоживљавао,везу
јући његове успехе на конкурсима са вештинама неприн
ципијелног пробијања. Тиме се првобитни конкурентски
анимозитетизмеђуњихдодатнопродубљивао,прерастају
ћиукрупнубранупотенцијалнесарадњекојајенесумњиво
могла резултирати вансеријским стручним резултатима да
једоњедошло.Уместотога,њиховекаријересунаставиле

2 Митровић,В. (1994)Конкурс за градњу позоришта уНовомСаду из
1928/29.године,Рад Му зе ја Вој во ди не36,НовиСад,стр.209−218.
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дивергентанток,развијајућисенасупротнимстранамадо
маћеградитељскесцене,сведозаједничкогизборазадопи
снечлановеСАНУдецембра1961.године.Јединојеепизо
давезаназаанкетуобудућемизгледухрамаСветогаСаве
наВрачару (1932)показалаидеолошку сличностњихових
ставова, када су заговарали начела модерне архитектуре,
превасходно применљива у конструктивном и социјалном
погледу.3

Добровићева монографија ,,Брашован’’,написана инстант
но након Брашованове смрти током друге половине 1965.
године, превасходно мемоарски обојена, објављена десе
так година након Добровићевог напуштања животне сце
не, никада нијештампана као књига већ је представљена
у наставцима у стручном гласилу инжењера и техничара
,,ИТНовине’’одсредине1976.докрајазиме1977.године.
Иницијаторњеногпубликовањабиојеједанодутемељива
чаисториографијеновијегсрпскогградитељстваархитекта
ЗоранМаневић.

У уводномпоглављумонографијеДобровић диференцира
триглавнастваралачкараздобљауживотуДрагишеБрашо
вана–будимпештанско,београдскомеђуратноибеоградско
усоцијалистичкојЈугославији.4Саданашњедистанцесемо
жерећидајеписацусвојојпериодизацијизапоставионима
лобезначајнораздобљеБрашовановоградауЗрењанинуи
БанатунаконПрвогсветскограта.

Добровић Брашована класно сврстава у припаднике гра
ђанскогсталежакојисунагињалиматеријалномстицањуи
трошењу,алиикојисеуспешноприлагодиоусловимажи
вотаирадаусоцијалистичкојЈугославији.Угенезињего
вогстваралаштваДобровићвидииодређенаодступања,од
носнопомерањаод,,успонскелиније’’каовид,,природних
осцилација’’.Истакаоједајеиаколично,,стојећинадругој
странипопришта’’,показаоспремностдаприкупиграђуи
саставинарученумонографију.

ПрагматизамипрактицизамиздвајакаоБрашовановекључ
некарактернеодлике,сагледанеупротивтежисавластитом
упорном борбом за унапређење архитектонскемисли.Ти
мејевећнапочеткурукописачитаоцимаексплицитнона
јавиокритичкикарактерсвогизлагања,укомећенеприме
рено популаризовати личне ставове на штету потпуније

3 Пешић, Б. (1988)Спо мен храм Светога Са ве на Вра ча ру у Бе о гра ду 
1895–1988, Београд, Свети Архијерејски Синод СПЦ, стр. 46, 4849;
Јовановић,М.(2005)Храм Све тог Са ве у Бе о гра ду,Београд,Задужбина
ИлијеМ.Коларца,стр.4547.

4 Добровић,Н.(1976)Брашован,ИТ Но ви не,Београд16.7.1976.
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валоризацијеБрашованихдела.Многобројнимдигресијама
иполемичкокритичкимкоментарима,урукописусечесто
удаљаваоодосновнетеме,показујућиметодолошкунекон
зистентност, чиме је више замаглио него осветлио генезу
Брашовановогопуса,инсистирајућинамемоарскоанегдот
ским запажањима уместо на континуалности и подробно
стимонографскогнаратива.Отудањеговамонографијане
мапрегледнозаокруженнаучни,већпримарнодигресивни
публицистичкомемоарски карактер, лишен елементарног
навођењаизвора.Притомејеуњојизнетоимноштвоне
примеренихједностранихставовакојимасеотворенопод
риваБрашованов стручни ауторитет, са главном замерком
да се ,,касно’’ укључио у модернистичке градитељске то
кове. Другим речима, монографија у целини више говори
о самомДобровићуињеговим становиштиманего оБра
шовану,којијепретежносагледанкаопродуктивниидејни
опонент. Ипак, диљем рукописа провејава и одређени ре
спектпремаБрашованукаоособи,поготовоприизношењу
детаљаосамомкрајуњиховекомуникације,кадасусепо
првипутзближилинаБрашовановојсамртничкојпостељи
1965.године.

Удругомнаставкурукописа,5Добровићврло темељито, а
намоментеинадахнутоосветљава,,цртице’’изнајранијег
животнограздобљаДрагишеБрашована,сакупљенеузпо
моћБрашовановог сестрићаСтанојаЖупанског,причему
уизлагањуподцртаванаративниконтекстуализам.Брашо
вановодетињствоишколовањеуВршцудоводиувезуса
друштвенимамбијентомтогбанатскогграда,истичућисна
жанутицајмајкенањеговразвој,каоидоприносестрица
инеколицинедругова, збогкојихсеДрагишаиуписаона
Архитектонски одсек Техничког факултета у Будимпешти
1906.године.Физичкеикарактернецртекоје јеБрашован
наследио од родитеља, такође су биле темаДобровићевог
разматрања. У трећем наставку он детaљније осветљава
БрашовановвишегодишњиборавакуБудимпешти,проце
њујући сецесију као историјску ,,међуигру’’ тадашњеМа
ђарске.6ИстакнутјеутицајауторитативнихпрофесораШу
лека иХаусмана каоносилацамонументалног еклектици
зма,који је,узсецесију,обележиоархитектуруметрополе
наДунавуса750.000становника.ПодцртанајеБрашовано
ваулогакреативногпомоћногцртачауатељеуТеријаиПо
гањија(1912–1918)којаћеусрпскојнаучнојисториографи
јизнатнокаснијебитипотпунијеосветљена.Добровићјеса
правомнапоменуодасеудодирусасвимтимразличитим

5 Исто,30.7.1976.
6 Исто,20.8.1976.
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локалнимструјањима,,ииндивидуалнимставовимаизгра
ђиваоДрагишаБрашован’’.Унаредномнаставкуписацин
систиранаискуствукојејеБрашованстекаоуатељеуаутора
чувенебудимпештанскепалате,,Адриа’’,каоинањиховим
карактернимпрофилима.7ИстакаојеБрашованакаонајта
лентованијегмладог сарадникањиховефирме,позивајући
се на сведочење свог пријатеља, иностраног чланаСАНУ
мађарског архитектуМатеМајора.Упрвимодељцима, уз
Добровићевнаратив,публикованисуицртежиБрашовано
вихранихпројеката.

У петoм наставкумонографијеДобровићштуро осветља
ва Брашованов романтичарскоеклектички период рада у
Зрењанину (тада Великом Бечкереку) 1918–1920. године
набрајајућимањидео тамошњихреализација.Потомопи
сује културни миље који је Брашован затекао по доласку
уБеоград1920.године.Истиченедостатакорганизацијеу
пројектантскојделатности,мањакстручнихкадрова,алии
постепеноинтензивирањеграђевинскеактивностиузпомоћ
странихкредита.Издвајаипојавупрвихприватнихбироа
каокључнузаразвојауторскихидејаипрограма.Нокрити
кује,,шаренилоинеуравнетеженост’’београдскеархитекту
редвадесетихгодина,подстакнутоделатношћурускихеми
граната,чијуулогуделина,,корисну’’и,,декомпонујућу’’,
будућидасуКраснов,Баумгартен,Лукомски,Коваљевскии
другиунели,,увећзбрканепојмовеједнуконформистичку
компоненту’’.8 Поготово је као ,,деструктивне и некомпе
тентне’’издвојиопривилегованедржавнеархитектеГеорги
јаКоваљевскогиНиколајаКраснова,превидевшипозитив
не странењиховог рада.Са друге стране, посебнупажњу
посвећује личности Милана Секулића, такође будимпе
штанскогђака,сакојимсе(узинжењераМихајлаПетрови
ћаОбућину)1920.годинеБрашованудружиоусамостални
атеље,,Архитект’’.

У следећем наставку рукописа,9 Добровић истиче утицај
страног капитала на изградњу еклектички обликованог
Београда, у којем је јачало приватно предузетништво гра
ђанске класе.Пажњупридаје и првимподухватима бироа
,,Архитект’’, описујући његову унутрашњу поделу рада.
УказујеинаБрашовановодипломатскоизбегавањесукоба
и успостављање плодних друштвених веза које су му
омогућилевеликехонорареиулагањезнатнихсредставау
,,конвенционалниначинживотa”.

7 Исто,3.9.1976.
8 Исто,1.10.1976
9 Исто15.10.1976.
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УнаредномнаставкуДобровићсеосврћенапрваБрашо
вановаостварењаубеоградскојсрединикојасумудонела
великупопуларност.10ДетаљноанализирапалатуЕсконтне
банкеуНушићевојулицибр.4,каоитеразијскучесмуиз
1922. године. Подцртава снажан утицај будимпештанског
еклектицизма на ефектан пластички декор  банке,што ће
остати релевантно полазиште за њена каснија историо
графска тумачења. Описује и поједина Секулићева само
стална дела, као и разлоге његовог престанка сарадње са
Брашованом1925.године.

УследећемодељкуДобровићакцентујепродуктивну,,еклек
тичку’’ фазу Брашовановог рада која му је донела велику
славу умеђуратномБеограду (Шкаркина и Генчићева ви
ла),преоштрозакључујућидајеупитању,,прављенаанеи
створенаархитектура’’којомсе,,ласкалоскоројевићкојта
штини’’сопственика.11Утомсегментуопусаонневидиеле
менте културолошког прогреса, већ назадно повлађивање
елитистичкомукусу.Ипак,каопрве,,вредне’’Брашованове
објекте са почетка тридесетих година, писацмонографије
издвајаТрговинскукоморунаСтудентскомтргу(обложена
студеничкиммермером),стамбениобјекатуУлициДеспо
таСтефана 7, кућуКоцића уМакедонској улици, кућу на
углуулицаГенералаЖдановаиБирчанинове,каоиинтер
полацијунаЗеленомвенцу10,КарађорђевдомуРачиидр.
ЗаслугезадефинитивнодовршењекућетрговцаПопована
углуулицаФранцускеиБраћеЈуговићапридајеБрашовано
вомсарадникуАндрејуВасиљевичуПапкову.Помињеику
ћуШломовићауВинковцимакојакаснијенијеразматранау
српскојистриографији.Критикујеирепрезентативнуеклек
тичкупалатуБојићанауглупрестоничкихулицаУзунМир
ковеиКраљаПетразбограскоракаизмеђуњенеспољашњо
стииунутрашњости.НаводииименаБрашовановихмладих
сарадникакојисумупомагалиуатељеу:НиколајаШилова,
АндрејаПапкова,ДраганаГудовића,ФрањуЈенчаиПавла
Крата, и о којима сепрепојаве овог рукописанедовољно
знало.Брашованакарактеришекаоперфекционистуи,,мај
сторадетаља’’,подједнакозаинтересованогза,,пету’’коли
коидругефасаде,каоињеговзнатантрудукомуникацији
сазанатлијама.Накрајуодељкагадефинишекаоствараоца
комејебиопримаранликовниефекатархитектонскихдела,
амањењиховафункционалноконструктивнакомпонента,
чијејерешавањенајчешћепрепуштаосарадницима.След
ственотоме,Добровићпостављапровокативнопитање,,да

10Исто,20.10.1976.
11Исто,12.11.1976.
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лијеБрашованиједанпројекатизводиосвојимрукамаод
почеткадокраја’’.

УнаредномнаставкуДобровићосветљаваразлогезбогко
јихсеБрашован,,пренуо’’икрајемдвадесетихокренуомо
дернистичкој архитектури, оптерећујући своју семантику
прелазним облицима.12 Као прекретнички догађај издваја
архитектонскисклоппавиљонаЈугославијенасветскојиз
ложбиуБарселони1929.годинекојимуједонеомеђународ
но признање. Брашовановом павиљону замера недовољну
просторнутранспарентноститежњукаснажномвизуелном
ефекту.Ипак,у следећемнаставкунаилазимонапозитив
нијеквалификацијеБрашованове,,животнетрилогије’’коју
чинемонументална здањаКомандератног вазухопловства
у Земуну,Дунавске Бановине уНовомСаду и београдске
Државнештампарије.13 За разлику од осталихделанаста
лихтокомчетвртедеценијепрошлогстолећа,управотатри
сматра,,најчистијим’’,односно,,најсмелијимупоигравању
средствима савременог архитектонског говора’’. Одељак
закључујепасусомукомечитаоцеобавештаваоБрашова
нововојстваралачкојапстиненцијитокомнемачкеокупаци
је (1941–1944) када је искључиво истраживао Београдску
тврђаву.

Уодељкуобјављеном24.12.1976.годинеДобровићописује
Брашованову улогу у послератној обнови Југославије, од
носно успешно прилагођавање измењеним социоеконом
ским условима. Истиче чињеницу да је Брашован развио
делатност на ширем простору социјалистичке заједнице,
испољившиванреднусналажљивостуразрадиразличитих
градитељскихпрограма.При томенабраја већидеоњего
вихреализација.Унаставкупубликованом7.1.1977.аутор
детаљније описује Брашованово кретање кроз послератна
стручноорганизационатела,каоинастанакнекихважних
остварења (преправка Старог двора и хотел ,,Метропол’’,
урбанистичкикомплексуЈагодини).РобнојкућиуЧачкуи
ПоштиуНовомСадупридајевишепростора,превасходно
ихпосматрајућисакритичкогстановишта.Пажњупоклања
ипојединимнеизведенимпројектима.

УзакључнимфебруарскимнаставцимамонографијеДобро
вићизноси завршнеоценеБрашовановогживотаидела.14
Потенцирањеговаистраживачкапутовањапосвету,алии
нерадокоментарисањевластитогитуђеграда.Закључуједа
јетежионешаблонскимрешењимаослањајућисепримарно

12Исто,26.11.1976.
13Исто,10.12.1976.
14Исто,18.2.1977.
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наинтуицију,несналазећисенајбоље,,сасавременимар
хитектонскимпринципима’’.Замерамуинатежњикасли
ковитости и одсуству дубље теоријске надградње својих
реализација.Цитираиставовепојединихсавременикаоње
му.Дефинишегакаосензибилногуметникакомефункцио
нализамникаданијепредстављаоприоритет.Утомсветлу
структуираиодељакобјављен4.марта1977.године.

УправоутомпретпоследњемодељкуДобровићнајоштрије
,,разобличава’’Брашовановуконцепцијску ,,недореченост’’
и компромисерство у примени начеламодерне архитекту
ре,замерајућимутежњука,,јевтинојдопадљивости’’ина
гињање ,,ликовним играријама’’. Критичка запажања пот
крепљујепримерима,закључујућидајеБрашованакочила
снажнаносталгијапремасликарству.Упоследњемнаставку
(18.3.1977)ДобровићистичечињеницудајеБрашовантек
у74годиниизабранзаакадемикаСАНУ,напомињућидаје
,,својуулогуугужвидогађајаодиграоразборито,поштедев
шисебенепријатностикојепратесукобисаопштимиинди
видуалнимставовима’’.

Брашованови наследници, на челу са његовим сестрићем
Станојем Жупанским, су још 12. децембра 1965. године,
упутилиДобровићупротестнописмоповодомњеговогпри
страсно структуираног рукописа, испуњеног оштрим ко
ментаримаискромниместетскиманализамаБрашованових
дела. Наведено је да ова монографија није достигла ниво
ранијихДобровићевихогледао значајнимутемељивачима
светскемодернеахитектуре,јерсенепримереноинсистира
наситницимаикритичкојоштринисаелементимаомало
важавања.Писмојеобјављенонаистојстраниузпоследњи
одломакДобровићевемонографије.

Критички интонирана, упркос мноштву дигресивних ко
ментара,Добровићевамонографијасадржииниззначајних
биографскополемичких запажања, која су постала незао
билазна при свимбудућим тумачењимаБрашовановог де
ла.Писанасаодређенимреспектом,коликоиусмеренака
детронизацији великог епохалног конкурента, временом
је историографски превазиђена, представљајући пример
једностраног вредновања једног импозантног историјског
опуса.Иакометодолошкиудаљенаодкласичногакадемско
научногдискурса,удомаћојлитературијечестоцитирана,
безобзираштојењенаутемељеностодстранеБрашованове
породицеоправданооспорена.

Неопходно је истаћи и чињеницу да је Добровић у часо
пису ,,Архитектура урбанизам’’ непосредно након Бра
шованове смрти објавио знатно одмеренији некролог
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лишен негативних коментара изнетих у монографском
рукопису нарученом од САНУ.15 Штавише, тим преглед
ним подсећањем провејавају афирмативне оцене главних
Брашовановихдела.

МожесезакључитидајезаразликуодДобровићевогискре
ногипосвећеногмедитеранства,текнедавноразмотреног
у домаћој историографији,16 Брашованово медитеранство
континентално,посреднои епизодно, будућида се ондо
следније држао формативне идеологије средњоевропског
контекстуализма.Усвојимстремљењима,заразликуодДо
бровића,Брашованнијенастојаодапостанеутицајникул
турни ауторитет, универзитетски наставник или дежурни
идеолог, усредсређујући се првенствено на пројектовање
и грађење. Стварање није поимао као страсну идеолошку
борбу,већкаовидиспољавањастручнихталенатаиидеја.

У историографским вредновањима новијег српског
градитељства, обе личности су сагледаване у светлу
стваралачких заслуга, при чему им је приписана темељна
улогауразвојуархитектонскеструке,њенекултуролошке
иуметничкеафирмације.Каопродуктивнипрегаоцикојису
наступали са концепцијски супротстављених становишта,
Добровић и Брашован су добили подједнако висока
друштвена признања, али и слојевиту историографску
валоризацију.
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DOBROVIĆANDBRAŠOVAN–
TWOINTERTWINEDCREATIVEBIOGRAPHIES

Professional careers of prominent Serbian architects from a more
recent period, Nikola Dobrović (18971967) and Dragiša Brašovan
(18871965), were connected with many links which, from a
historicaldistance,deserveaninitialreview.Althoughbothexpressive
individuals,successfulandinfluentialinallareasofprofessionalwork,
and both considered to be exemplary authors by many parameters,
they did not share the same ideological/aesthetical attitudes nor the
styleinpublicappearance.InsyntheticanthologiesofrecentSerbian
constructions written over the last decades, both personalities have
beenviewedinlightoftheircreativemerits,holdinggreatimportance
for the development of the architectural profession, and its cultural
and artistic promotion.As productive authorswho performed at the
opposingpolesoftheprofessionalscene,DobrovićandBrašovanhave
receivedequallyhighsocialandprofessionalrecognition,andalsoan
enviablehistoriographicalaffirmationthatdoesnotseemtorecedeeven

today.

Key words: Serbian architecture, cultural memory, Dobrović, 
Brašovan, SANU, historiography, publicistic science
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тет –  
Од сек за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру, Бе о град
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                         УДК 72.071.1 Добровић Н.
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ПРИРОДА,ПЕЈЗАЖ,ВРТ:  
МИСАОНЕПРИТОКЕУДЕЛУ

НИКОЛЕДОБРОВИЋА
Сажетак: Пе де се тих го ди на два де се тог ве ка ар хи тек та и ур ба
ни ста Ни ко ла До бро вић пи сао је о кон цеп ту град ског пеј за жа екс
пли цит но ус по ста вив ши ре ла ци је из ме ђу ква ли те та про сто ра с 
до стиг ну тим дру штве ним вред но сти ма. Об ја шња ва ју ћи по ли ва
лент ну при ро ду град ског пеј за жа као: „но ву вр сту про стор но сти 
гра ђев них ти је ла и њи хо ве пла сти ке, шу пље пла сти ке из ме ђу њих, 
ар хи тек ту ре те ре на, зе ле ни ла и ви ди ка у јед ну ор ган ску, сми шље
ну ком по зи ци о ну ци је ли ну”, До бро вић је био ме ђу пр ви ма ко ји су 
у на шој сре ди ни раз ма тра ли овај по јам. Овај рад ис пи ту је ис хо
ди шта те о риј ских по став ки До бро ви ће вог „про стор ног ства ра
ла штва” ко ја из ви ру из ње го вог све о бу хват ног раз у ме ва ња це ло
ви то сти све та: од при ро де пре ко вр та до пеј за жа, од но сно, пре
ве де но у ур ба ну ре ал ност: од град ског про сто ра пре ко град ског 
зе ле ни ла до град ског пеј за жа. Чла нак са др жи при каз из во да из 
не фор мал них бе ле жа ка Ни ко ле До бро ви ћа, за пи са них у све ска ма 
ко је се на ла зе у ау то ро вој за о став шти ни у Ар хи ву Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, као и део ви зу ел ног ма те ри ја
ла, од но сно фо то гра фи је и ликовнe приказe вр то ва Двор ца Вер сај 
(Pa la is de Ver sa il les).

Кључне речи: Ни ко ла До бро вић, при ро да, (град ски) пеј заж, 
универ зал на ур ба ни сти ка

ДРАГАНА ЋОРОВИЋ
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Увод не на по ме не1

Целокупно дело архитекте, урбанисте, професора Николе
Добровића(1897–1967),којемсеовајчланакпосвећујепо
водомобележавањапола века од смрти, требадабудеиз
новаистраживанои због своје релевантности, још једном
потврђенеукомпарацијисасавременимтенденцијамараз
воја архитектонске и урбанистичке теорије и праксе. Ово
истраживањепредстављапокушајдасеуспоставерелаци
јеизмеђутеоријскихпоставки„просторногстваралаштва”
архитектеНиколеДобровића,његовогсвеобухватногразу
мевања целовитости света, од природе до пејзажа и врта,
с једне,инекиходсавременихтумачењатеоријскогпојма
пејзажа,сдругестране.

ДеонасловачетвртогнаставкаДобровићевогуџбеникаСа
вре ме на ар хи тек ту ра2, је и израз ми са о не при то ке, што
указује на тачку сагледавања теме у овој књизи, односно
напроучавањесавременогархитектонскогстваралаштваса
аспектаистраживањањеговихинтелектуалнихосноваиус
постављањарелацијаизмеђуразличитихаутораиправаца.
Наведениизразналазисеиунасловупоглавља„Стварала
штвоНиколеДобровића:мисаонепритоке”МилошаР.Пе
ровића,укњизичији јеауторзаједносаСпасојемКруни
ћем3,којајепосвећенаделимаиличностиархитектеиобја
вљенаповодомобележавањастогодишњицеДобровићевог
рођења.Унаведеномпоглављу,поредтогаштоуказујена
сложенепутевемогућихутицајаодређенихправацаевроп
ске авангарде, нарочитомађарског активизма, на архитек
тонскусинтаксуДобровића,Перовићпише,изсопственог
искуства,оупечатљивојличностисвогпрофесора:„вулкан
скогтемперамента”,„драгој”,„помалопрекој”,али„препу
нојзнања”,којајенекимаодстуденатаосталаупамћењуи
каосвојеврсно„архитектонскобожанство”4.

УвремеобележавањагодишњицаНиколеДобровића,деце
нију раније, 1987,Центар замултидисциплинарне студије

1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена наживотну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажа
вање”(43007)којифинансираМинистарствозапросвету,наукуитех
нолошкиразвојРепубликеСрбијеуоквирупрограмаИнтегрисанихи
интердисциплинарнихистраживањазапериод2011–2018.године.

2 Dobrović,N. (1965)Sa vre me na ar hi tek tu ra. 4, Mi sa o ne pri to ke,Beograd:
ZavodzaizdavanjeudžbenikaSocijalističkeRepublikeSrbije.

3 Перовић,М.Р.СтваралаштвоНиколеДобровића:мисаонепритоке,у:
Ни ко ла До бро вић: есе ји, про јек ти, кри ти ке,приредилиКрунић,С.иПе
ровић,М.Р. (1998),Београд:АрхитектонскифакултетУниверзитетау
Београду/Музејархитектуре,стр.2177.

4 Исто,стр.2122.
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Универзитета у Београду, објавио је књигуУр ба ни стич ка 
гра ма ти ка ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа5,којујетомпри
ликом приредио Борко Новаковић. Реч је о Добровићевој
студији под називом „Основи потенцијалног просторног
планирања”,којајебилапредстављенанаШестомсаветова
њуиПрвомредовномконгресуСавезадруштаваурбаниста
Југославије,одржаномуАранђеловцу,крајеммајаипочет
комјуна1957.године.Упредговорукњизи,БоркоНовако
вићтакођепишеоДобровићевојличности,оњеговој„фу
риозности”, „неухватљивости”, „антикомформизму”, али
ионесхваћеностиодстранесредине,којаје,помишљењу
приређивача, проузрокована тимешто је овај архитекта и
урбанистаувек„ишаоилинапредилимимо’трасираногре
доследа’”6.Новаковићподсећадасе„великанима,каошто
јеДобровић,ваљаувекизновавраћати,поготовукадазатаје
основневредностипрофесијеињенихефеката”7,анарочи
тоакојеупитањучовеккојије‒„платиоцехзасвакисвој
успешанинапоранрад”8.

До бро ви ћев по глед на свет:  
умет ност ле пог ба што ван ства

Уовомраду,посвећенајепажњаДобровићевимистражива
њимаибелешкаманасталимуњеговомдубровачкомперио
ду.МилошПеровићглавнумисаонупритокуДобровићевом
стваралаштвувидиумађарскомактивизму,алинаводиида
је,као„контемплативналичностнакојуспољниутицајине
делујуправолинијски”9,Добровићбиоархитекта,градитељ
имислилацкојијеакумулираоитеоријскознањеистручно
искуство,претварајућигауенергијукојасетокомживота
преточилаумноштвосвежих,иновативнихидејаиувидау
областиархитектуреиурбанизма10.УАрхивуСрпскеака
демијенаукаиуметности(САНУ),узаоставштиниНиколе
Добровића, налазе се свеске бележака,међу којима се те
момприроде,пејзажа,пејзажнеархитектуреисликарства,
историје вртне уметности, баве: Вр то ви, раз ви так врто
ва, Умет ност ле пог ба што ван ства, Вр то ви, ре не санса,

5 Добровић,Н.(1987)Ур ба ни стич ка гра ма ти ка (Осно ви по тен ци јал ног 
пла ни ра ња, 1957),приредиоНоваковић,Б.,Београд:Центарзамултиди
сциплинарнестудијеУниверзитета.

6 Новаковић,Б.Предговорприређивача,у:Исто,стр.ај,цитатx
7 Исто,стр.а.
8 Исто,стр.г.
9 Перовић,М.Р.нав.дело,стр.54.
10Исто,стр.61.
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Итали јаиМе шо ви ти пар ко ви11.Овирукописи,необјавље
ни и недатирани, забележени су током једног од тешких,
али и плоднихживотних периодаНиколеДобровића,ње
говогдубровачкогпериода12.Добровићминуциознобележи
различитеподатке,пишеиразмишљаомногимтемама.У
једномодпасусакојејепосветиоЏозефуПакстону(Joseph
Paxton)налазисеинформацијакојадонекледефинишеида
тирањерукописа.Добровићутомодломкунаводипознате
чињенице:дајеКристалнапалата(The Crystal Pal a ce),коју
јеПакстонпројектоваоикојајезапотребеВеликеизложбе
индустријскихпроизводасвихнација(TheGreatExhibition
oftheWorksofIndustryofAllNations),подигнутауЛондону,
уХајдпарку(HydePark),1851,изновапостављенауЈужном
Лондону,уСиденхамХилу(SydenhamHill),гдејујезаде
сиопожарукојемјеграђевина‒какотадаДобровићпише
‒„изгорелапрепаргодина”13.Прематомезакључујемода
језабелешканасталасвакакопосле1936,односно,мождаи
почеткомчетрдесетихгодинадвадесетогвека.Прегледајући
рукописе,нестичесеутисакдаихсачињавачовеккојисе,
утомпериодупритиснутнезавиднимживотнимприликама,
изнуждебавибаштованством,штојезањеговусупругуи
њега,утовремечестоиједининачиндасепрехране14.

11АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности(САНУ),ЗаоставштинаНи
колеДобровића,рукописи:Вр то ви, раз ви так вр то ва,Умет ност ле пог 
ба што ван ства,Вр то ви, ре не сан са, Ита ли јаиМе шо ви ти пар ко ви,сиг
натуре,сукцесивно:1487812,1487813,1487814,1487815.

12Измеђуосталог,видети:Blagojević,Lj.(2015)Iti ne re ri: mo der na i Me di
te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta Ni ko le Do bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:
JP „Službeni glasnik” / Univerzitet u Beogradu ‒Arhitektonski fakultet;
Ivanišin,K.,Thaler,W.andBlagojević,Lj.(2015)Do bro vić in Du brov nik: 
A Ven tu re in Mo dern Ar chi tec tu re,Berlin: JovisVerlagGmbH;Милинко
вић,М.(2007)Кри тич ка прак са ар хи тек та Ни ко ле До бро ви ћа: Ду бро
вач ки пе ри од, 1934–1943, магистарска теза, Архитектонски факултет,
УниверзитетуБеограду,Београд.

13Добровић,Н. (н. д.)Ме шо ви ти пар ко ви, рукопис, Архив САНУ, Зао
ставштинаНиколеДобровића,сигнaтура:1487815.

14Blagojević,Lj.нав.дело;Blagojević,Lj.ALifetimeofaMediterraneanMo
dern,in:Ivanišin,K.,Thaler,W.andBlagojević,Lj.нав.дело,стр.129159.

Слика1БелешкеНиколеДобровића,Мешовити паркови,
рукопис;извор:АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности,
ЗаоставштинаНиколеДобровића,сигнатура:1487815.
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Интелектуално бављење вртовима и природом, историјом
парковаипејзажа,проучавањемфилозофијеисликарства,
какочитамоизовихрукописа,заДобровићајеутадашњим
условимабилоистоважнокаоихрана,којујеузгајао–то
јетакођебилаегзистенцијалнапотреба.Једнареченицаиз
белешки,можедабудепарадигматичнaзаДобровићевопро
учавањеприроде:„Биљкајенештокозмичко,онајескупно
козмичкатворницаичистачатмосфере,живи,ради,прера
ђујеадатонезна,безбудноћеисвести,носиипакусваком
свомсеменудеобудућегликанекогпредела,жив јеархи
тектонски елемент”15. Увид о метафизици природе, не за
тваразаДобровићавратаидругим,различитимаспектима
проучавањазначењаизначајаприродеињенихобликовних,
филозофских, уметничких, или функционалних својстава.
Добровић није одвојен од предмета свог проучавања, не
посматрагасадистанце,већнапротив,уконтекстуживо
такојисеодвијаикојисеодвијаонапланети,и тоуње
говој сложеној свеобухватности.ИзгледакаодаДобровић
неможедругачије, већдаобрисепејзажаивртоваипри
роде, дефинише не само и искључиво као слике и призо
ре,већкаосредствамедијације,каокритичкиметодкојим
сепоставкесветакојипроучавасимултаноипроверавају,и
стварају.Умет ност ле пог ба што ван ства, Добровић види
као целину коју чине: 1. свет неживогматеријала; 2. свет
биљногцарства;3.светчовеков,иукојојсуподршкадухов
ногживота,заједносаЛепимбаштованством,јошиПољо
привреда,АрхитектураиУрбанизам,одкојихсепоследња
двасаставнаделаколонизирају,какоонпише,уновуврсту
универ зал не ур ба ни сти ке16.

Добровићовомтеоријомиразмишљањимаоприроди,као
штовидимо,дефинишеизаокружујеструктурнуцеловитост
светакојинасокружује.Осимтога,читајућибелешке,сти
чесеутисакдаДобровићеваистраживањанемајулимите,
простирусеусвимправцима,којимаовогаутораводимоћ
имагинације, научне спекулацијеидубоког знања.Добро
вићевиувидиусвескамаиспуњенимњеговимпонекадједва
читљивим, врло често „нервозним” рукописом, посвећени
су,истовремено,различитимхронолошким,географскими
тематскимнивоима.УбелешкамаДобровићанијенеобично
дасеусредписањаоисторијивртова,појавипасусоерози
ји,сдефиницијомиегзактнимподацимакојиседетаљни
јебавеовомпојавом,каоисапримеримаразличитихкул
турних пракси против ерозије, примењених у различитим

15Добровић,Н. (н.д.)Умет ност ле пог ба што ван ства, рукопис,Архив
САНУ,ЗаоставштинаНиколеДобровића,сигнaтура:1487813.

16Исто.
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географскимиисторијскимконтекстима.Тусеодмахнала
зиипасусоулози„пределнеархитектуре”успречавањуи
ублажавањуовепојаве,инапоменадајетоделатност:„која
обухваћасвештојеванградскихнасеља,уједнојепроли
ферацијапротиверозијеземљинекоре,којустварајуветари
водакојеоднесуцрнице,ораницаипашњакагодишњесамо
уСједињенимдржаваматримилијардетона”17.Такође,међу
Добровићевимбелешкама,постојиицртицао„сликарству
пределнихпростора”18,уистојсвесциукојојипретходни
одломак–Вр то ви, раз ви так вр то ва.Интересантноједаје
рукописуовојсвесципрецртан,доделакојисебавиерози
јом.Први следећинепрецртан текст у рукопису је управо
забелешкаопејзажномсликарству,које„утичедуховнона
човечанство,алионоделујеинауметноствртова.[...]Ки
нескивртовинапримерунаступањуузастопнихпривидних
сценаипределнихпросторадоследансунаставаккинеског
сликарствапределатрансцедираног[...]устварнупредста
ву.Ууметничкимделимадоспеваинтелигенцијадосаврше
не самоспознаје”19, у којој се разматра: однос, концепција
исликарскосхватањеприроде,које,какопишеДобровић–
увекнепогрешивоодајекултуруизкојепотиче.

ДабисеуспоставиларелацијаизмеђуДобровићевихиса
временихтеоријскихпоставкиопејзажуиприроди,овдеје
важноприказатиувидегеографа,оријенталистеифилозофа
ОгистенаБерка(AugustinBerque),укњизиThin king Through 

17Добровић,Н.(н.д.)Вр то ви, раз ви так вр то ва,рукопис,АрхивСАНУ,
ЗаоставштинаНиколеДобровића,сигнатура:1487812.

18Исто.
19Исто.

Слика2ЈеднаодалејауВерсају,разгледница;извор:Архив
Српскеакадемијенаукаиуметности,ЗаоставштинаНиколе

Добровића,сигнатура:1487833.
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Lan dsca pe(Размишљањекрозпејзаж)20,првипутобјављене
нафранцуском,2008. године.Беркуовомделууказујена
апсурдусавременомсвету,којисеогледаучињеницида,
иакоуразличитимобластимапостојивеомавеликиинтерес
забављењепејзажем,каоизатеоријскапроучавањапејза
жа,сдругестране,виднајесвевећадевастацијатогистог
пејзажа.ОвупојавуБеркобјашњаватимеда:штовишераз
мишљамо о пределу ‒ све више га уништавамо.У истра
живању основних питања о девастацијиживотне средине
ипејзажаузападнојцивилизацијиданас,Беркподсећана
културе које су своје окружење стварале следећи „разми
шљањекрозпејзаж”или „пејзажноразмишљање” (фр., la 
pensée paysag ère;енгл.,lan dsca pe thin king)21,односноспро
вођењем пракси уређења земљишта насталих у вековним
искуствима постизања склада с околином, карактеристич
нихзатрадиционалнапредмодернадруштва,уевропскоми
светскомконтексту.Беркназначавапојам„људскогмиљеа”
(фр., le mi li eu hu main)22, којиневидисамокаотериторију
трајнонасељенуљудима,уоквируцелокупнебиосфере,већ
икаорезултатузајамногделовањатехничкихисимболич
кихсистема(једногдруштва)иживотнесредине‒њиховог
заједничког отиска нашири екосистем.Узрок савремених
еколошких проблема, како разумемо Беркове увиде, јесте
раскидрелацијаизмеђучовекаињеговог„околногсвета”;
тојерасцепкојинарушавацеловитост„људскогмиљеа”,а
који једуализаммодернепарадигмепоставиокаоразлику
између„природе”и„културе”23.

За илустрацију новог,модерног става премаприроди који
доноси ренесансна епоха, веомамного говоре и реченице
Николе Добровића, посвећене вртовима италијанске ре
несансе: „Из непосредног додира са органским, структу
ралним и украсним својствима природе рађају се извесне
представе,најпреапстрактне,омогућностимаобликовања
вртова,тј.вештачкихисечакаприроде.[...]Сликуприроде
човекренесансеопојмљујеликовноизделаномпредставом
врта, оногњеног вештачки створеног исечка који постаје
виши израз његових потреба и друштвености.”24 Слично

20Berque, A. (2013) Thin king Thro ugh Lan dsca pe, Oxon: Routledge, pp.
5363.Насловоригинала:Berque,A. (2008)La pensée paysag ère,Paris:
ArchibooksBookstorming.

21Исто,стр.113,напомена1,стр.69.
22Исто,стр.5363.
23Ћоровић, Д. (2015)Бе о град као европ ски град у де вет на е стом ве ку: 

тран сфор ма ци ја ур ба ног пеј за жа,докторскадисертација,Архитектон
скифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.36.

24Dobrović,N.(1962)Vr to vi Ita li je – Ob no va vrt ne umet no sti,ZbornikArhi
tektonskogfakulteta,sveska6,Beograd:ArhitektonskifakultetUniverziteta
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каоДобровић,односпремапејзажукојиједонеломодерно
доба,Огистен Берк види као израз субјективистичког ин
дивидуализмакојисадаупредставамапејзажанадомешта
психолошкуифизичкуодвојеностчовеказападнецивили
зацијеодприроде,одњеговеоколине,чемуприпадаиства
рањетродимензионалнихвртнихаранжмана,каоидводи
мензионалних репрезентација пејзажа25. Илустрације овог
рада(слике24)суразгледницесприказимавртоваАндре
ЛеНотра(AndréLeNôtre)укомплексуДворцаВерсај(Pa
la is de Ver sa il les)26,којесуовдепредстављенејеррефлектују
иДобровићевизборпогледана вештачкеисечкеприроде,
на француске правилне вртове настале у једном историј
скомикултурномпериодукаошто јебарок.Данас је, ка
копишеБерк27,важнопитањемогућностипревазилажења
одвојеностичовекаипејзажаидистанцеизмеђутеоријео
пејзажуиразмишљањакрозпејзаж,односноизмеђучове
ковогменталногсвета,човековогучинкаутрансформацији
предела,исамогпејзажа.УвидуДобровићевебелешкеомо
гућавасагледавањењеговогодносапремаприроди,његовог
размишљањакрозпејзаж,његовогтеоретскогпромишљања
односачовекаиокружења.ПосматрајућицелокупноДобро
вићеводело,видимодајекодовогаутораодносизмеђуте
оријеархитектуреиурбанизма,планерскеипројектантске
праксе,иистраживањаисторијеархитектуреитрансформа
цијепросторакрозвреме,каоштосазнајемоипроучавањем
рукописних белешки уАрхивуСАНУ ‒ на трагу могућег
превазилажењарасцепаусавременојзападнојцивилизаци
јиизмеђу„природе”и„културе”,алииистотакодуговечне
супротностиизмеђусхватањапејзажакаоактивностиуре
ђењаипреобликовањаземљиштапонарочитимправилима,
исхватањапејзажакаопредставе,слике,приказапредела28.

Уни вер зал на ур ба ни сти ка и  
по тен ци јал но просторно пла ни ра ње

Петнаестгодинапосленастанкарукописаибелешкиусве
сциУмет ност ле пог ба што ван ства,аполавекапренего
што јеБеркобјавиокњигуLa pensée paysag ère,Добровић
је написао, као што је већ речено,Осно ве по тен ци јал ног 

uBeogradu,str.5.
25Berque,A.нав.дело,стр.5363.
26Разгледнице Версаја се налазе у Заоставштини Николе Добровића у

АрхивуСАНУподсигнатуром1487833,иимаихукупно11.
27Berque,A.нав.дело,стр.5363.
28Stilgoe,J.R.(1980)LandschaftandLinearity:TwoArchetipesofLandscape,

En vi ron men tal Re vi ew,IV,1,Oxford:OxfordUniversityPress,pp.217.
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простор ног пла ни ра ња29, научни рад, у којем даје визију
простора као интегралног и интегришућег миљеа у којем
се рефлектује свеобухватност једне друштвене заједнице
и њене културе. На самом почетку овог списа, Добровић
образлажемисаонеподлогепросторногстваралаштва,које
назива„ратомумиру”,којисезаснивана„сазнањимаите
ковинаманаукеиоткрићиманапољууметности”30,итона
„дубокимслојевимаобенаведенељудскеделатности”31.У
овом раду,Добровић објашњава свој концепт потенцијал
ногпросторногпланирања,којијеоргански,јеризвиреиз
„материјалногбићаприродеиизживогбићадруштвенеза
једнице”32.Такође,уовојстудијионпредлажеконцептпро
сторногпланирањакојећебитисинтезанаукеиуметности,
икојећебитизаснованона„солиднојмисаонојподлозии
тачноутврђенимпојмовима”33,међукојимаје,каопрвипо
јам„интуиција”,а затимсутунаведении:„идеја”,„мате
рија”,„силе”,„објекти”,„енергије”,„простор”,„просторне
енергије”,идруго.Добровићвећутовремеувиђадаје„ме
ђусобниодносприродеичовекапоремећендо тачке кри
тичности”34;удобакризе,овајауторпредвиђапојавуHo mo 
spa ti o susa,односно„човекапростора”,човекакојинећеби
тиодвојенодпростораукојемживииделује.„Просторни
поредакје”,пишеДобровић,„сликаиприликасоцијализо
ваногдруштвеногпоретка”35.ДајеперспективаизкојеДо
бровићпосматрацелокупнипроблемпланирањапростора,
уствари–пејзаж,односнокритичкипотенцијалњеговеду
алнесуштине,видисеизделаовогизлагањаукојемнаводи
даћепотенцијалнопросторнопланирањебити:„пластично
вајање простора у свиммогућим размерама”, настављају
ћи:„Архитектурасепреносинасамуприроду.Онајепре
вазишласамусебе.Вајањепросторасеодвијаузефикасну
заштитуприроднихлепотаиљудскогстварања.”36

29Добровић,Н.Ур ба ни стич ка гра ма ти ка (Осно ви по тен ци јал ног пла ни
ра ња, 1957).

30Исто,стр.21.
31Исто.
32Исто,стр.50.
33Исто,стр.79.
34Исто,стр.80.
35Исто.
36Исто,стр.82.
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Израз „градски пејзаж” (нем., Stad tlandschaft) у термино
логији географске науке појављује се двадесетих година
прошлогвекауНемачкој,гдеозначавамеђусобниутицаји
повезаностпејзажаи града37.Каодеонемачкетеоријеур
баног планирања, али и географских проучавања пејзажа,
односнокултурногпејзажа,Stad tlandschaft,постајесастав
нидео теоријских концепата с потпуно различитимполи
тичкимконотацијама,одконзервативнихдопрогресивних,
којиуправопрекодефинисањаодносапремагеографским
икултурнимодликамапредела,мањеиливишеексплицит
но,изражавајуисвојевизиједруштвеногустројства38.Ни
колаДобровићмеђупрвимакоднас,још1954.године,пре
излагањауАранђеловцу,разматраконцептградскогпејза
жа39, објашњавајући,његову вишедимензионалну природу
као:„новуврступросторностиграђевнихтијелаињихове
пластике,шупље пластике измеђуњих, архитектуре тере
на, зеленилаивидикау једнуорганскусмишљенукомпо
зиционуцијелину”40.Могуће једасенаосновуоведефи
ницијестекнеутисакдаДобровићпејзажсхватаискључиво
каопројектантскииобликовниалатимодел,међутим,он
јасностављаукорелацијупостигнутиквалитетпростораса

37Ћоровић,Д.нав.дело,стр.4246.
38Исто,стр.4246.
39ЗаДобровићево схватање градског пејзажа и однос овог појма са та

дашњимевропскимтенденцијамауархитектурииурбанизму,видети:
Благојевић, Љ. (2007)Но ви Бе о град: оспо ре ни мо дер ни зам, Београд:
Завод за уџбенике /АрхитектонскифакултетУниверзитета / Завод за
заштитуспоменика,стр.104118.

40Dobrović,N.(1954)Štojegradskipejsaž;Njegovaulogaiprednostusuvre
menomurbanizmu,Čo vjek i pro stor,I,20,Zagreb:Arhitekt,zadrugaDruštva
arhitekataHrvatske,str.1,3,цитат1.

Слика3ПанорамаВерсаја,разгледница,Editions d’Art “LYS”;
извор:АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности,Заоставштина

НиколеДобровића,сигнатура:1487833.
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успостављенимдруштвенимвредностима.Онпишеу том
истомчланкудапростор:„схваћенидоживљенкаоорган
скисклопградскихпејсажа,можебитиодраздруштвених
стремљења и духовности сувременог доба”41. У одломку,
којинарочитоистичемоуњеговомчувеномчланку,сасвим
се јасновидиколико јеДобровићеваспектсхватањаград
ског пејзажа, и пејзажа уопште, био савремен: „Простор
израђенусвоминтегралномпротезањујезбирнајвећемо
гућепросторнеенергије,којасеможеуњегауклопити.И
просторнаенергијаје,каосвакастваралачкаснага,уствари
статички видонихдуховнихвриједности, које се улажуу
рјешавањепостављеногзадатка.Тасескривенапросторна
енергијаослобађакаомоћанестетскидоживљаји задово
љавајућафункционалнаствар,штојеуосталомиприродно
припроматрањуградскогпејсажа”42.Добровићунаведеном
чланкууказујенаразличитеаспектеразмишљањаопејзажу
ипроучавањатрансформацијеизграђенесрединеодређеног
друштва,уконтекстуизражавањатехникакултурнихпрак
си које суму својствене, као и у посматрањупејзажа као
значајногкритичкогчиниоца„уформирањукултуре”43.

За кљу чак

Кристоф Жиро (Christophe Girot), професор, архитек
та и пејзажни архитекта, пише да је истраживање про
шлости пејзажа изузетно важна фаза у процесу његове

41Исто,стр.3
42Исто.
43Исто.

Слика4ОранжеријауВерсају,разгледница,Editions d’Art “LYS”;
извор:АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности,Заоставштина

НиколеДобровића,сигнатура:1487833.
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регенерације44. У теоријском дискурсу пејзажне архитек
туре у Француској крајем двадесетог века, овај аутор уо
чава да супротстављени појмови „културе” и „природе”
нису адекватно образложени нарочито са аспекта нових,
комплeкснијих односа ова два појма.Жиро пише да у то
времетеоријазаостајезапраксом,јерсеуправоупракси,а
неутеорији,постављајуновапитања,апојављујусеиино
вативниикритичкиприступитемиобновепредела,укојима
се све вишепојављују тежњеда седотадашњаделатност,
којасеуглавномбавилаублажавањемеколошкедевастације
простора,каопоследицеурбанизације,прошириновимни
воима,којиподразумевајушириракурссагледавањапосто
јећихпроблемаиодноса„природа”/„култура”.Жиродаље
развија питања у релацији с овом темом, наводећи увиде
ОгистенаБеркаоамбивалентностисхватањапојмапеј заж,
којијеусловљенпостајањемпарадигматскогмодернистич
кограсцепа,укојемисаму„природу”посматрамокаообје
кат,раздвајајућијеудванепомирљивамодалитета:једанко
јиперцепирамо,односнопеј заж(фр.,le paysa ge)идругииз
којегстичемонаучнечињенице,којиБеркназиваисти ном
(фр.,la vérité)45.Уконтекстумогућностирегенерацијепре
дела,алисигурноипревазилажењахијатусаизмеђу„при
роде”и „културе”,КристофЖиро закључује: „обнављање
пејзажапочећетекондакадабудемоспремниданашачу
лапомиримоснашомнауком”46,односно,какоунаставку
пише–кадабудуприхваћенаобаначинаразмишљањакоја
постојеунашојкултури.

Савременитеоретичарипејзажнеархитектуреистичудаје
сврхаоведелатностидабудепосвећенастварањуиодржа
њукорисне,здравеипривлачнеизграђенеиприроднесре
дине,алиида,истовремено,будепосвећенаочувањуипо
бољшању њихових иманентних „културних, еколошких и
искуственихквалитета”47.Овајрадпосвећен је томедасе
осветлииприкажедоприноскојијеусвомвременуНикола
Добровић,архитекта,урбанист,професор,алиитеоретичар
и историчар пејзажа, учинио за остварење, може се рећи,
истогциља,алиимогућностипревазилажењафрагментар
ностисавременогљудскогмиљеа.Истовремено,овајкратак

44Girot,Ch.FourTraceConcepts inLandscapeArchitecture, in:Re co ve ring 
Lan dsca pe, Es says in Lan dsca pe Ar chi tec tu re,editedbyCorner,Ј.(1999),
NewYorkPrincetonArchitecturalPress,pp.5967.

45КристофЖиронаводиувидеизпоглављаОгистенаБерка:Berque,A.A
l’originedupaysage,in:Les car nets du paysa ge,ed.Mourier,P.F.(1998),
Arles:ActesSud,pp.137138.Cf.:Girot,Ch.нав.дело,стр.67.

46Girot,Ch.нав.дело,стр.66,преводсенглеског:Д.Ћоровић.
47Murphy, M. D. (2016) Lan dsca pe Ar chi tec tu re The ory: An Eco lo gi cal 

Approc he,Washington:IslandPress,p.5,преводсенглеског:Д.Ћоровић.
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извод из различитих, можда и латералних, резултата До
бровићевихразмишљањаопејзажуикрозпејзаж,усагласју
сасавременимтежњамауовојобластиипроцесомпонов
ногуспостављањаисхватањацеловитостизначењапредела
–указујенамогућностуспостављањановихправацаистра
живања, односно на стварање могућности за постављање
новихпитања.
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NATURE,LANDSCAPE,GARDEN:
CONTEMPLATIVEINFLUENCESONTHEWORKOF

NIKOLADOBROVIĆ

Abstract

In the 1950s, Nikola Dobrović wrote about the concept of urban
landscape,drawingexplicitconnectionsbetweenthequalityofspace
andtheachievedsocialvalues.Inexplainingthepolyvalentnatureof
urbanlandscapeas“anewtypeofspaciousnessofbuildingsandtheir
plasticity, thehollowplasticityof the inbetweenspaces,architecture
of the ground, greenery and the vistas in one organically designed
composition whole”, Dobrović was among the first to study such
issuesinthesepartsof theworld.Thispaperquestionstheoutcomes
ofthetheoreticalpostulatesofhis“spatialcreativity”arisingfromhis
comprehensiveunderstandingoftheworldasawhole:fromnatureto
gardentolandscape,i.e.translatedintourbanreality:fromurbanspace
tourbangreenerytourbanlandscape.Thisarticlecontainsanextract
fromtheinformalnotesofNikolaDobrović,writteninhisnotebooks,
from theauthor’s legacy in theArchivesof theSerbianAcademyof
SciencesandArts inBelgrade,aswellaspartof thevisualmaterial,
thatis,photographsandvisualrepresentationsoftheVersaillesPalace
Gardens,alsofoundinDobrović’sFundinthesameArchives.These
sourcesaretobeconsideredthroughouttheprocessofunderstanding

theoriginsofthearchitect’sspatialconcepts.

Keywords: Nikola Doborović, nature, (urban) landscape, universal 
urbanism
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град
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оригиналан научни рад

СТВАРАЊЕИРУШЕЊЕ 
ВОЈНОГИДЕНТИТЕТАНА

ПРИМЕРУЗГРАДЕ 
ДОБРОВИЋЕВОГ 
ГЕНЕРАЛШТАБА

Сажетак:Кроз рад сe истражујe и ана ли зи ра ка ко сe ства рао вој
ни идeнтитeт но вих др жа ва (СФРЈ, СРЈ, СЦГ и РС) на примeру 
рeпрeзeнтативних вој них објeката – Гeнeралш таба (ДСЗПНО). 
Са растакањeм државe и стварањeм но вих др жав них зајeдница 
до ла зи до гу бит ка оног идeнтитeта ко ји јe Гeнeралш таб као вој
ни објeкат до та да прeдстављао. До ко нач ног рас ки да од но са са 
вој ним идeнтитeтом до ла зи за врeмe бом бар до ва ња 1999. годинe 
ка да јe у два на вра та, то ком апри ла и ма ја, срушeн ма њи дeо 
објeкт а па јe са мим тим и по стао нeупотрeбљив за сво ју основ ну 
’’вој ну’’ примeну, али јe ма њи дeо остао у употрeби и као та кав, 
мо гли би ре ћи, остао да прeдставља кр њу зајeдницу СРЈ/СЦГ. Да
нас ка да Ср би ја по ку ша ва да из гра ди но ви вој ни идeнтитeт згра
да Гeнeралш таба ко ја прeдставља ве зу са не ка да шњим др жа
ва ма јe по ста ла  по ли тич ки нeупотрeбљива и за то јој јe власт 
намeнила но ву још нео д ре ђе ну но ву  суд би ну.

Кључнеречи: Ге не рал штаб, Ни ко ла До бро вић, кул ту ра се ћа ња, 
вој ска, иден ти тет, ана ли за дис кур са, иде о ло ги ја

АЛЕКСАНДРА ЂОРЂЕВИЋ
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Понeкад гро зни ча во тра жи мо идeнтитeт јeр нe жeлимо да при
зна мо да га вeћ посeдујeмо. Наимe, ако то при зна мо, на нeки на чин 

ћeмо почeти да га гу би мо.

КарлосФуентес,TerraNostra

Увод

Посматрајући како данас изглeдају војне зграде и спо
меници који славе војне победе из Другог светског рата
на југословeнскомпростору морамосe запитатидалису
онизаистапромeнилисвојупрвобитнунамeну,иакодржа
вусвакакојесу.Осимтогаштојeвeћинавојнихобјектау
солидномстањуикористисеидаљеувојнесврхе,свакe
годинeнаданборбeпротивфашизма,алииповодомдру
гих значајних датума из антифашистичкe борбe, водeћe
политичкe структурe полажу вeнцe на те исте антифаши
стичке споменике.Наизглeд чини сe да сe и даљe сeћамо
својe антифашистичкe прошлости. Мeђутим, проблeм
настајe онда када сe поглeда  како изглeда данас јeдан од
највећих,аконеинајзначајнији,објекаткојијеобједињавао
обенамене,идеолошкеиупотребне,атојeзградаДржав
ногсeкрeтаријата запословeнароднeодбранe (ДСЗПНО),
познатијасамокаоГeнeралштаб.

Изградњаштабановевојскепоклопиласесаизградњомпо
слератногновогнационалногидентитетауЈугославијикоји
јесвојулегитимностцрпеоизНародноослободилачкебор
бе.Питањевојногидентитета јесвакакоосетљивопитање
а за Југославију у том тренутку је посебно деликатно јер
долази до отопљавања односа саСССР.Наука се слаже у
томедајесукобсаИБом,измеђуосталог,снажноутицаои
напољеархитектурегдејеидошлодоизвесногокретањака
западноммодернизму.1

Ујесен1953.југословенскавојскапозвалаједеветјугосло
венских архитеката да учествују на нејавном конкурсу за
новузградуВрховнекоманде.2ЈеданодњихбиојеиНикола
Добровић3, већ познат у левичарским круговима европске

1 Kulić,V.(2009)East?West?OrBoth?Foreignperceptionsofarchitecturein
SocialistYugoslavia’,The Jo u r nal of Ar chi tec tu re,No14:1,FloridaAtlantic
University,p.131.

2 Ковачевић,Б.(2001) Ар хи тек ту ра згра де Ге не рал шта ба – мо но граф ска 
сту ди ја де ла Ни ко ле До бро ви ћа,Београд:Новинскоинформативницен
тар„Војска’’,стр.40.

3 НиколаДобровићрођен јеуПечују12.фебруара1897.годинегдеза
вршаваосновноисредњеобразовање.Започетестудијеархитектуреу
Будимпештиратпрекида1915.годинедабисе1919.поновоуписаона
ОдељењузаархитектуруТехничкевисокешколеуПрагугдедипломира
1923.године.Биографисуњеговуличнуисторијуподелилина:прашки,
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интелектуалнеавангардезасвојмодернистичкирад.Удо
кументацијиЗаводазазаштитуспоменикакултуреградаБе
ограданаведеноједајезградаГенералштабаизграђиванау
периоду19561965.године.4УтокураданаздањуДобровић
јенаишаонаозбиљнепотешкоћеурадусавојском,штојеу
једномтренуткуидовелодоњеговогмогућегодустајањаод
раданапројекту,алијенаконсастанкасадржавнимсекре
таромзанароднуодбрануИваномГошњакомумају1957.
Добровићипак,затренутак,успешноодбраниосвојеидеје.
Додефинитвнограсколасавојскомћеипакдоћиипрема
речимањеговесупругенаконзавршеткаобјектаДобровић
никаданијекрочиоуњега.Избројнелитературеистудија
посвећенезградиГенералштабајасноједасуглавнеДобро
вићевеидејереализоване,остајесамодасевидидалићемо
имсеиуовомвекувратити.

Кроз овај рад бавићемо се повезивањем више тематских
области а чији ће садржај градити контекст дискусије у
овомраду.Пресвегаистражићемополитичкупризмукоја
јеградиласећањенаГенералштаб,одиницијалногнаДру
гисветскират,прекоратовадеведесетихсачијимисходом
иактуелнимдруштвенимдилемама је судбина  зградене
раскидивоповезана.Даље, истражићемона који начин су
идеолошкеразликедовеледотогадакањонрекеСутјеске
ибиткакојасетудесилапостанеинспирацијазастварање
војног идентитета преко политичког изговора за стварање
новогкултаНемањића.

Овимрадомбисможелелидаотворимодебатуотомекои
којеинституцијебитребаледапромишљајубудућусудби
нуГенралштабаодноснозаштојеважнодањеговасудбина
будеувезисавојнимидентитетомињимекаосвојимисто
ријскимцентром,јерсеуправокрозњегапреламајукатего
ријестварањаирушењаидентитетаједногпростора(држа
ве) које аналогноДобровићевомпројектантскомконцепту,
покрећупросторполитичкесвестиисавестиовогадруштва.

дубровачкии београдскипериод.УБеограду је највише запамћенпо
монументалној згради Генераштаба и као професор Архитектонског
факултета.Преминуо јеуБеограду11. јануара1967. године. За више
оњеговомрадупогледати:VukotićLazar,M. (2002)Be o grad sko raz do
blje ar hi tek te Ni ko le Do br o vi ća, 1945–1967,Beograd:Plato;Милинковић,
М. Р. (2007)Кри тич ка прак са ар хи тек та Ни ко ле До бро ви ћа: Ду бро
вач ки пе ри од, 1934–1943, магистарска теза, Архитектонски факултет
УниверзитетауБеограду.

4 Матејић,М.(2012)ПрилогпроучавањузградеГенералштабаархитек
теНиколеДобровића:концептиискуствопростора,часописНа сле ђе, 
бр. 13, Београд: Завод за заштиту споменика културе града Београда,
стр.168.
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Ге не рал шта би као „уни вер зал ни вој ни ци’’  
исто ри је

СтварањeмдржавeСрба,ХрватаиСловeнацанeсталајeсрп
ска,анастала југословeнскакраљевскавојска.Априлским
сломом1941.годинeзбрисанајeКраљeвинаСХСитојeна
конратаозначилодугпериодновесоцијалистичкедржаве
којаћеуславусвојевојскеподићи–зградуДржавногсекре
таријатазапословенароднеодбране(ДСЗПНО),илиједно
ставноГенералштаб,каoрепрезентативнивојниобјекат.Са
започињањeмсукобанапростору Југославијeдошло јeдо
формирањановeдржавe,СавeзнeРeпубликeЈугославијe,а
самимтимидопрeкомпоновањаоружанихснагаодносно
донапуштањаобјектаодстранеруководставабившихјуго
словенскихрепублика.НапуштањемГенералштаба,зграда
јенесамоосталаделимичнобезсвојевојнефункцијеипри
падајућегперсоналавећ јеочигледнобилаиоптерећенаи
наслеђемпретходнедржаве јерсекомплетангенералштаб
војскеСавезнеРепублике Југославијенијеуселио туиако
јебилоивишенегодовољноместа.Моглобисерећидаје
растакањемдржавезградаосталасамоуделимичнојфунк
цијиодноснода јетофункционисањеодредилосва њена
будућасимболичказначења.

Током бомбардовања 1999. године доћи ће до урушавања
делазградевећнапуштенихзградаГенералштаба.Кадајe
2003.створeнаДржавназајeдницаСрбијаиЦрнаГорадо
шлојeсамодопрeимeновањапостојeћeгстања.Тeкнакон
рeфeрeндумакојијe2006.годинeодржалаЦрнаГора,акоји
јeдонeонeзависностобeмачланицамадржавнeзајeдницe,
насталајeРeпубликаСрбијаса,попрвипутусвојојисто
рији, рeпубликанском војском и новим модерним војним
идентитетом. Утолико је неспорна тврдња да је данашња
Војска Србије наследница свих кључних друштвених и
професионалнихобележјасвојихпретходница.

Српскаи југословенска војска сунереткоизлазиле на по
зорницуисторије,пачакипожуриваледогађаје,асвепод
стакнутесвојимполитичкимелитама.Управозбогтогасе
историјајугословенскогпросторанеможениразуметиако
сенесагледаспрегаполитичкихелитаивонихруководстава
држава.ПрофесорЂорђеСтанковићјеизнеозакључакдасу
војнеелитебилеустањуидапресецајумирнетоковеисто
рије,урушавајудемократскеинституције,омеђујураздобља
алидасуонепресвеганезабилазанфакторзаразумевање
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ставарања и разарања југословенских држава.5 Могло би
серећидајевојскаупостсоцијалистичкомпериодуимала
могућностдасеунационалним,углавномхомогенимсре
динама, одрекне социјализма а да не угрози државу али
сетониједесило.ПрофесорХаџићсматрада језбогтога
је позиција војске у вишенационалним друштвима далеко
сложенија, односно десило се то да су се готово одједан
путраспалеивојскеидржаве.6Затојеспремноствојскена
активноучествовањеуполитичкимдогађајимаготовоувек
билаподржаноодстраневојногврха, апотпомогнутапо
литичкимелитама,избогтогајенужноразараласвакудо
тадапостојећудржавуасамимтимињенувојску,односно
увекједоводиладостварањановедржавеидоњеногновог
војногидентитета.

Уследбурнихполитичкихдогађаја упоследњихвекипо,
комплекс зграда Генералштаба војски Краљевине Србије,
Краљевине Југославије, Социјалистичке Југославије и на
крају Републике Србије, а који се сви налазе у непосред
ниомкружењу,добијаневероватанбројтумачења.Некаод
њихсускривенапопутСтарогГенерлштабакојисеналази
унутарвојногкомплексадоксудругавидљивастручнојјав
ностикојиихнеретакотумачиикритикује,атрећасуви
дљивасвакомпролазникукојипрођеулицомКнезаМилоша
Великог.ТакосмештенеуцентруБеограда,прекопутазгра
деВладе,одувексуодавалеутисак„универзалногвојника’’
актуелнедржаве.

Но ви вој ни иден ти тет за но ву др жа ву

Стварањe нових концeпата националног идeнтититeта сe
дeшавасастварањeмсвакеновeдржавe.ЗградеГeнeралш
табасуодувeкразличитотумачилeархитeктeиисторичари
аупоследњевремејепредметинтересовања,пресвега,ак
туелне политике власти која јој је, по први пут у истори
ји, изгледа, наменила не војну улогу. Први су увeк исти
цали да зграда прeдставља Добровићeву интeрпрeтацију
Бeргсонових динамичних схeма у процeсу пројeктовања7,
док судруги, односномиисторичари, увeкуњој глeдали

5 Stanković,Đ.(1994)Vojnopolitičkicentarmoćinajugoslovenskomprosto
ruu20.veku,Fi lo zo fi ja i druš tvoVI,Beograd, http://www.komunikacija.
org.rs/komunikacija/casopisi/fid/VI/d15/show_html?stdlang=ser_lat (посе
ћено18.06.2018.)

6 Hadžić,M.(2001)Sud bi na par tij ske voj ske,Beograd:Samizdat,str.162.
7 Kovač,V.,Lukić,I.andParežanin,V.AnalysisofDiscursiveConstintuentes

ofTheoreticalAssumptionsandCriticalPracticeonArchitectualWorkofthe
ArmyHeadquartersBuildingDesignedbyArchitectNikolaDobrovic, inIn
sta la ci je & Ar hi tek tu ra(2013),Beograd:FacultyofArchitecture,p.272.
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ону симболику којом јe власт жeлeла да прeдстави сво
јупобeдууДругомсветскомрату.8ЗановугенерацијуБе
ограђаназграданепредстављакањонрекеСутјескегдесе
одигралаславнабитка,ускоронећебитинидеосећањана
бомбардовање1999.алићемождапостатиновитопониму
складусановомтржишномполитиком.Вероватнојеизаса
могДобровићазградаималадругачијезначење,узимајућиу
обзириндициједајевезасаБиткомнаСутјесцибиласвоје
врсануступаквојсцисациљембољесарадње.9

Међутим,засвакуактуелнувластпосле1999.годинезгра
деГенералштабапредстављајусимболНАТОбомбардова
њанатадашњуЈугославију.ВладаВојиславаКоштуницеје
2005.годинезградуставиланалистузаштићенихспомени
какултуре10дабипочеткомовеоведеценијебилапокренута
причаопродајикомплексаињеговомпретварњуулуксузни
хотел.11ШтампауСрбијијетакођеизвештавалаиопотен
цијалнимреконструкцијамазграда12алииизградњимузеја
династијиНемањићнатомместу.13

Сваова„могућа’’решењакојасуизниклаупротеклихне
коликодеценијапредстављајуоткривањеновогидентитета
којипокушавадауспостависрпскадржава.Докјеупери
оду од четири деценије Хладног рата њен идентитет био
дефинисанкаосоцијалистичкиијугословенскиупротекле
три деценије као да је доживео неко лутање. Некадашња
југословенска војска је себе тада високопозиционирала у
друштву,представљајућисебеистовременоикаобитанме
ђународнифактор,иакодотлесавременасрпскавојскасе
бе не доживљава себе на такав начин.Па ипак, државe и
војскeкојeсусeсмeњивалeинаслeђивалeнаовомпростору

8 Devenport,B.Aheritageof resistance– thechangingmeaningofBelgra
de’sGeneralštab,in:War and cul tu ral he ri ta ge bi o grap hi es of a pla ce,eds.
Sorensen,M.L.S.andViejoroseD.(2015),p.12

9 Kulić,V.(2010)Ar hi tek tu ra i po li ti ka či ta nja: Slu čaj Ge ne ralš ta ba u Be o
gra du,prevelaBorkaĐurić,Republika,476–477,http://www.republika.co.
rs/476–477/21.html.(приступљено18.06.2018.)

10http://beogradskonasledje.rs/kulturnadobra/gradskeopstine/nepokretna
kulturnadobranateritorijiopstinesavskivenac2(посећено18.06.2018)

11Аноним,(12.02.2013)Шеициграделуксузнихотелнаместурушевина
Генералштаба?, Блиц https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/seicigradelu
skuznihotelnamesturusevinageneralstaba/s8v1kcw (посећено 18. 06.
2018)

12Аноним, (02. 03. 2017) https://www.blic.rs/vesti/beograd/trivarijanteza
zgradugeneralstabaalinakrajuipakmoradaserusi/xwdlx3q (посећено
18.06.2018)

13Драговић, Р. (27. 12. 2016) http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/
aktuelno.290.html:641906umestosrusenoggeneralstabaNemanjicima
muzejnaspramzgradeVlade(посећено18.06.2018)
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притомeсуувeкочeкивалeодсвојихвојникаоноосновно,
одбранудржавнихинтереса.

Какојeјугословeнскаисрпскаисторијапунасимболикeи
парадокса,такосудржавeнeстајалeинастајалeуратовима
иутимратнимвихоримастваралe„новог–унивeрзалног’’
војника. Управо због тога је нормативни модeл војника
дирeктноповeзансаисторијскимнаслeђeмиполитичким
околностима.14Садемократскимпроменамаједошлоидо
професионализације војске, редовно служење војног рока
сузаменилиредовнозапосленивојнициивојникиње.Жене
свевишечинедеоактивногсастававојскепасетакоинала
зенабилбордимакојипромовишуслужењевојногрока.Је
дантакавбилбордсеуправонашаоназградиГенералштаба
управосациљемдапредставиноввојниидентитетактуел
недржаве.Насупротсвимдосадашњимвојницимасрпскеи
југословенскевојскекојисуувекбилиоличениуликуму
шкарца,новвојниидентитеткојисрпскадржаваимајеоли
чениуликуженеитонимамањенивишенегопрекоцеле
Згра де БДобровићевогГенералштаба.

Усклопуреформивојскеивојногшколстваженамајеомо
гућеноод2007.годинедаредовностудирајуВојнуакадеми
ју.Укључивањеженауредовнивојнисистемпредстављане
самопрвикораккаотварањумогућностидаиженестичу
војназнањаивештиневећипредусловзаопштудемокра
тизацијудруштва јернатајначинсви грађании грађанке
могуравноправноучествоватиууспоставњањуповерењау
секторбезбедностиРепубликеСрбије.15

14Ejdus,F.StatebuildingandimagesofthedemocraticsoldierofSerbiauDe
mocraticCivilMilitaryRelationsinEu ro pe: an In ter di sci pli nary Ap pro ach,
editedbySabineMannitz,LondonRotlege,2012,p.228.

15Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Žene u vojsci’’, OEBS
Beograd2007,str.13.

Слика1.Генералштабсабилбордомкојипредстављавојникињу
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Приметноједајепоследњихнеколикогодинајавностаку
телизовалапитањеучешћаженаувојсциитоуглавномкроз
ликнешколованеМилункеСавићкојајеширомСрбиједо
била бисте, улице и бројне публикације.Насупротњој су
бројнепартизанкекојесуистотакобилеједнакеучеснице
рата а оне су, изузев у радовима појединих историчарки,
занемарене.И на крају имамо дискурс ожени – војники
њикојајеу21.векумлада,лепаиобразованаикаотаква
представљаононајбољеизнарода а која биуправо таква
требалодаслужиколетивнојбезбедности.Нијеслучајното
штонанајрепрезентатвинијемвојномобјектустојиликже
не–војникињејерјетооноштобитребалодапонудиједна
модернавојска21.векаодноснотојеновивојниидентитет
који јеСрбијапочеладаградиакојибитребалодасеза
снивапресвеганапрофесионализацијивојногкадраалии
народнојравноправности.Збогтогајенемогућезамислити
југословенскуисторијубезњеневојскеодносноградБео
градбезонихдогађајакојисупресудноутицалинањегов
изглед.Управосмокрозпример једне зградехтелидапо
кажемокрозкојасудруштвенополитичкауређењапрошле
државенатоммаломпростору,одтеоријскихзначенапреко
историјскихтумачењапасведомодернихбилборда.

Условно речено, Генералштаб је и даље у својој основној
намени, делимично се користи у војне сврхе и служи за
предстваљањепрофесионалневојскеактуелнедржаве.Сто
гаможеморећидајезаисторијуовогаградаинекадашњих
државаправасрећашто јеобјекат јошувекувласништву
војске јер су услед процеса транзиције у пероду 2000их
многобројниобјектипроменилисвојунамену.Иморамодо
датидадоклесегодидентитетовезградебудевезиваоза
војниидентитетдотлећеисамазградапостојати.

У последњих неколико година повела се полемика о бу
дућој судбиниДобровићевог Генералштаба. Било је више
идејаотомештабисемоглонаправитинатомместу,али
ниједнаиницијативакојајепотеклаодвластинажалостни
јеишлауциљуњеговереконструкције.Паипак,мибисмо
наовомместупоменулида јебилоиницијативаодстране
експератаиобичнихграђанакојесуималезациљочување
ДобровићевогГенералштабауњеговомизворномоблику.16

16http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/5010/General
ni+%C5%A1tab+javnog+pam%C4%87enja.html; https://www.peticije24.
com/forum/46911/start/100;(приступљено1.јула2018.)
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За кљу чак

Оноштосeзбилоостајeкаочињeницазаувeк,алисeмeња
тумачeњe.17Двевелике зграденауглуулицаКнезаМило
шаВеликогиНемањинепројектованеодстранеДобровића
чинеисторијскокултурнополитичкиансамблкојијепрво
битнобионазванДржавнисекретаријатзанароднуодбра
нупакаснијевишепутапреименован,алисугаБеограђа
ниувекзвали„ДобровићевГенералштаб”.Зградесестога
могучитати,сасвојеисторијскестране,каоспоменик,сли
чанонимкојимасу грађениу славупартизанскихпобеда,
саполитичкејојможемоучитатициљстварањановогдру
штвеногпореткадокјојсакултурногаспектаможемодати
непроцењиву вредност. За социјалистичку југословенску
војскузградајепредстављалабиткуукојојсусеуједиње
нијугословенскинародиборилипротивфашизма,докјеза
војскуСавезнеРепубликеЈугославијепредстављалаНАТО
бомбардовање1999.године.Упериодудемократскихпро
менапочетком2000ихкададолазидопотпунепрофесио
нализцијевојске,власт једефинитивнопреузелауправља
њезградомипитањеидентитетасеизсферевојскепренело
накултуру.ЗахваљујућиактуВладеВојиславаКоштунице
зградаједанасзаштићенокултурнодоброитојевероват
ноиразлогзаштојесвакодаљерушењеилипреименовање
Генералштабаунекудругусврхуотежано.

Саданашњетачке гледишта, зградаГенераштаба је једна
ко фасцинантна као и у време свог настанка. Прeдмeт јe
интeрeсовањачакисадакаданијeусвојојоригиналнојвој
нојнамeни,јeрикаотаквапрeдстављаполитикукојујeта
дашњаВладаводила,идовeлајeустањeукојeмсeналази
данас а сигурноће јој одредитиибудућу судбину.И због
тога зградаГeнeралштабанијe само зградаВрховнe војнe
командeнекадашњихдржава,већјеисимболпартизанскe
побeдeуДругомсвeтскомрату,алииспомeниксаврeмeнe
архитeктурeградаБeоградачакикадасеневидиодпаноа
којијевећимделомпрекрива.

Улога спомeника јeсте да слави успомeну на догађај који
сeдeсиоупрошлостисациљeмдаствориполитичкуили
културнуповeзаностсасадашњошћуазграданекадашњег
Генералштабајеуправото.Проблeмкојитуможeнастати
јeдапостављањeмновогспомeникаодносноостављањeм/
наслeђивањeмспомeникаизнeкогпрeтходногврeмeнадођe
достварањанeпријатeљскогокружeњазаистиштосеуне
курукуидесилоилиочекујемодаседесиуовомвеку.На

17Kuljić,T.(2005)Kul tu ra se ća nja,Beograd:Plato,str.7.
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основусвеганаведеног,јасноједасукомплексностаутор
скихпозицијасаједнестранеиполитикесадругеједнако
снажноинтегрисаниу архитектонскидизајн зградештаба
Војске.Збогтогасмоовимрадомжелелидадамодопринос
очувањуиреконструкцијиовевреднеграђевине,којаније
саморемекделомодернеархитектуреЈугославијеиСрби
је,већиреткипримерархитектонскогобјектатогпериода
који јесачуванусвојојоригиналнојнамени,анакојемсу
историјепротеклихдржаваисадашњихидеологијаснажно
синтетизоване.Моглибисмовидети зградуГенералштаба
и као покушај аутентичног тумачења основних принципа
стварања једног од најважнијих примера архитектуре 20.
века уСрбији, каоипрелазакна вишедеценијскупробле
матизацијењенесврхе,пресвегањеногбудућегпостојања,
гдебисамезградемоглепредстављатисимболикугубитака
идобитакауисторијскомконцептуновогвојногидентитета
српскедржаве.
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CREATINGANDDESTROYINGMILITARYIDENTITY
ONTHEEXAMPLEOFTHEARMYHEADQUARTERS

DESIGNEDBYDOBROVIĆ

Abstract

Thisarticleexaminesandanalyzeshow themilitary identitiesof the
newstates(SFRY,FRY,SCGandRS)werecreatedontheexampleofa
representativemilitaryfacility–theArmyHeadquartersbuilding.The
dissolutionof the stateand thecreationofnewstatesalsodestroyed
the identity of theArmyHeadquarters as a federal military facility.
ThelastdamagetothemilitaryidentityoftheHeadquartersoccurred
duringthe1999NATObombing,whenontwooccasions,inthecourse
ofApril andMay, a small part of the buildingwas demolished and
therefore became unusable for its basic “military” use. However, a
partremainedinuseand,assuch,survivedasarepresentoftheFRY/
SCGcommunity.Today,whenSerbiaistryingtobuildanewmilitary
identity, the authorities are trying to give the Army Headquarters
building,whichoncerepresentedconnectionswithpreviousstatesand

isnowpoliticallyuseless,anewroleyettobedefined.

Keywords: Army Headquarters, Nikola Dobrović, memory studies, 
army, identity, discourse analysis, ideologies
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АНАЛИЗАФИЛМАГОЛИУСЕДЛУ
Сажетак: Рад ис пи ту је ди ја лек ти ку де ви ја ци је, не са мо у сми слу 
ње не по зи тив не уло ге у мо рал ним кон флик ти ма ко ји ка рак те ри шу 
сва ки дру штве ни раз вој, већ и као не кон фор ми стич ку по ја ву ко ја 
пре или ка сни је по ста је ко мо ди фи ко ва на. На при ме ру фил ма „Голи 
у се длу” раз мо тре ни су ин ди ви ду а ли стич ки и со ци јал ни аспек ти 
кон тра кул ту ре, са фо ку сом на ре пре сив но и де су бли ма тор но прак
ти ко ва ње сло бо де, прав де и јед на ко сти. Рад по ста вља пи та ње да 
ли је кон тра кул ту ра, упр кос пр во бит ном сла вље њу от пад ни штва 
и со ци јал них екс пе ри ме на та, на кра ју за вр ши ла у ко ха би та ци ји 
са си сте мом, та ко што је по ста ла ма ска са ме дру штве не до ми
на ци је. По сма тра ју ћи иде о ло шке кон тра дик ци је „Го лих у се длу”, 
ис пи та на је естет ска и асо ци јал на при ро да кон тра кул тур ног 
иден ти те та, ко ја је уме сто у ал тер на тив ним и со ли да ри стич ким 
ко лек ти ви ма кул ми ни ра ла у па то ло шкој ау тен тич но сти и ато ми
стич ком дру штву. У дру гом де лу раз мо тре на је и мо гућ ност на пу
шта ња ка пи та ли стич ког дру штва, ко ја је у фил му на сил но спре
че на, док је у ствар но сти кон тра кул ту ра ин те гри са на у си стем, 
а ње ни ра ди кал ни еле мен ти од ба че ни или ре ла ти ви зо ва ни. Као 
за кљу чак се на ме ће за не ма ри ва ње кла сног кон флик та од стра не 
пост мо дер ни стич ке, кул ту рал не ле ви це, ко ја се не рет ко кон цен
три са ла на про ши ре ње ма њин ских пра ва на уштрб нео ли бе рал ног 
обез вре ђи ва ња со ци јал них пра ва. Филм на ја вљу је дру га чи ју вр сту 
иде о ло шке хе ге мо ни је, где се уну тар под ре ђе не кла се, раз ли чи те 
фрак ци је су ко бља ва ју, оста вља ју ћи сам цен тар мо ћи не дир ну тим. 
Ти ме де ви ја ци ја до би ја спе ци фич ну ка пи та ли стич ку функ ци ју.

Кључне речи: де ви јант ност, кри тич ка те о ри ја, хе ге мо ни ја, 
„Голи у се длу”, кон тра кул ту ра, ди ја лек ти ка про све ти тељ ства

НИКОЛАМЛАЂЕНОВИЋ
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Увод

Скорашњидогађају америчкомградуШарлотсвил, где су
се сукобили левичарски активисти и противници уклања
њастатуејужњачкогвојсковођеРобертаЛија,указаојена
известан парадокс. Пре готово пола века, у време снима
њафилмаГо ли у се длу (Easy Ri der),укојемдвојицахипика
страдају у нападу јужњачких силеџија, корпоративни ме
дијинисусталинастрануконтракултуре.Данас јесасвим
обрнуто.БаштинициКонфедерацијенаразличитимекрани
масуокарактерисаникаорасистиибелинационалисти,без
некемогућностида образложе сопствене ставове.То јест,
маничеанскаподеласепоновила,овајпутузамењенимуло
гама.ФилмГо ли у се длусловизасуштинскогпредставни
каконтракултуре,гдесусесуочилепрогресивнеиназадне
снагеуАмерици.Педесетгодинакаснијемождабитребало
размотритиовајпроблемиздругогугла.Наиме,нијекон
троверзнипредседникДоналдТрампјединикојијенастојао
даморалсместиуцркву.ИпокојнисрпскипремијерЗоран
Ђинђић је чак у својим последњиминтелектуалним стре
мљењимаодабраодапреведеинапишепредговорзакњигу
којасе„уживљаваустранукојаједефинитивноизгубила”1,
онуапсолутистичкедржавекојасуспендујесвеконфликтне
садржаје,самимтимиморалнеизворесукоба.

Надамседа сеиунашем заокретуможенаћи таквадоза
провокације.Штаако језаистаслављењеГо лих у се длуод
почетка била грешка? Губитник, јужњачка нетолерантна
белапопулација,вишенеможедаповратисвојепозиције.
Неманикаквесумњедаудруштвуидејесегрегацијеиро
бовласништвавишеникаданемогубитиотвореноспрово
ђене.Међутим,каоштоиЂинђићпоручује,мождаданасто
ипакможедасеослободинаслагаидеологије?Аконеулази
моурасправуснаивномпретпоставкомдасунекиљудизли
анекине,мождаможемопронаћиусвакомеврлинеподјед
накокаоимане.Утомсмислу,контракултурајеславилараз
личитости које су данас сасвим устоличене.Друга страна
бројисвојепоследњедане,аданашњаагресивнареакција
вишетопотврђујенегоштообећаварестаурацију.Уствари,
мизаистанезнамоштасуборбомзаспоменикдемонстран
тиустварипоручивали.Можданамперспективагубитника
можедатинекаобјашњењазаштосеналазимоуданашњој
ситуацији, у којој чак и дубоко уздрмани неолиберализам
идаљеопстаје,акаонајвећипроблемсеистичујужњачке
статуељудиизпрошлихвремена.

1 Đinđić,Z.Kritika utopijskog uma, u:Kri ti ka i kri za,Kozelek,R. (1997),
Beograd:Plato,str.8.
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Дакле,оноштоћебитипредметнашекритикејестепобед
ничкастрана,оначијајебудућностнеспорна,којајезаиста
у праву у вези основних премиса о једнакости и слободи
свихљуди,аликојанијебезгрешна.Тојест,заразликуод
уобичајеногвиђењадевијације,којунекиразумејукаодис
хармонијукојутребаелиминисати,адругикаоизговорда
владајућеснагеинтервенишууобластикојесуетикетира
ликаоекстремистичке,овдећеседевијацијаразуметикао
репресивна употреба слободе и као селективна једнакост.
ГотовојеклишерећидасуГо ли у се длузавршилитрагич
но,докједогађајуШарлотсвилупрефарса.Сдругестране,
каобитнукарактеристикуиндустријекултуреХоркхајмери
Адорносуистицалисрозавањеморалананиводетета,рути
низацију,такорећикорупцијутрагедије,којојсе„безсоци
јалнепсихологијевадезуби”2.Стогајерасветљавањеидејне
целовитости контракултуре неопходно да би заиста „иде
олошкокритички дешифровали социјални садржај умет
ничкогдела”3.ОноштомасовнакултуракријепоФранкур
фтовцимајесусветевезеумаизлочина,каоибуржоаског
друштваимоћи.

Уовомрадузапитаћемоседалипостојеидругачијиначин
скривања друштвене доминације, имајући у виду контра
дикторностикојекрасесвеидеолошкеформације.Го ли у се
длусвојеврснајеодисејадвојицехипикамотоциклиста,који
насвомпутунаилазенамноштворазличитихособаизајед
ница,мањеиливишеексперименталнихкомунаиликонзер
вативнихсредина.Онисуупотразизаамеричкимидеалом
слободе,којемногинетолерантижитељитеземљегушепод
изговоромуклањањадевијантногпонашања.Мотоциклисти
супокушалидаотеловетадашњукритичкутеоријуињено
настојањедаседистанцираодпостојећег.Напрвипоглед,
они одбијају једнодимензионално друштво и пропагирају
нове вредности. Ипак, идеолошке противречности, сагле
данеизданашњеперспективе,којаукључујеидаљиразвој
самекритичкетеорије,мождаћепоказатинештосупротно
одпрвобитнихнамераконтракултуре.

Упрвомделу,размотрићемодалису,уместоразвојалич
ности,којајенасилнозаустављенауфилму,експерименти
са идентитетом упрегнути у капиталистички систем који
данасславиаутентичностиприморава једасе готовопа
толошки репродукује. Такође ће бити указано да је сама
естетскаконцепцијаличностидовеладоразвојаприлично

2 Horkheimer,M.iAdorno,T.(1989)Di ja lek ti ka pro svje ti telj stva,Sarajevo:
VeselinMasleša,str.157.

3 Honneth,A.(1991)The Cri ti que of Po wer,Cambridge:MITPress,str.31.
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асоцијалних,нарцисоиднихживотнихформи,којепогодују
спречавањубилокаквогколективистичкоготпорапостоје
ћемпоретку.Удругомделу,испитаћемомогућностдругачи
јегдруштва,ванкорпоративногдомашаја.Оваантикапита
листичкастранаконтракултуреуфилмујетакођеспречена
конзервативномреакцијом.Но,опетнамсавременостање
показуједајеконтракултураипакинтегрисанаусистем,а
њени радикални елементи ублажени или потпуно дистор
зирани.Тонасдоводидозакључкаосвојеврснојкомодифи
кацијиотпадништва,којејенекадбилоносилацутопијског
потенцијала.

Ин ди ви ду ал но осло бо ђе ње

Контракултурасамимименомсугеришераскидсапретход
ним поретком. Проблематизација друштвених пракси на
нивоуваспитања,образовањаијавногопхођењазасигурно
јеуфокусу свихреформиста.Штавише, „преобраћањена
револуцију... (било је) елемент технологије сопства”.4 Реч
јеосвојеврснојутопијскојвизији,која сепрвенственоте
мељиланаослобађањужеље,односно„либидиналнојтран
сфигурацији”5каонеопходномпредусловуреволтапротив
системашездесетихгодинапрошлогвека.Критичкасоци
јална теорија је, дакле, обрнула сценослед ствари. Делу
јекаодасенијепрвоуспостављаладруштвенаструктура,
којојсусепотомприлагођавалисубјекти,нобипојединци
еволуцијомсвојесвестидоприносилидруштвенојпромени.
Улогауметностиутомебилаје„методичкаалијенацијаод
цјелокупнедоменебизнисаииндустрије”крозизопштене
ликовепроститутки,криминалаца,ђаволаилуда.6Отпадни
штвокњижевногилифилмскогкарактера,уколикобисепу
бликасатимидентификовала,омогућавалојељудимахума
нијипсихолошкиразвој,искуствокојепревазилазилично,
универзализујеипроширујевидике.7

УобичајенаинтерпретацијаГо лих у се длууправоједасухи
пици у томе спречени насилно.Филмски ликови страдају
одстранејужњачкихреднека.Реткосепримећујесамадис
торзијаметодичкеалијенације.СамМаркузеинсистирана
томедасуизопштениликовидеветнаестовековнекњижев
ностипреображениу„битникеигангстере”итимедобили

4 Fuko,M.(2003)Her me ne u ti ka su bjek ta,NoviSad:Svetovi,str.268.
5 Jameson,F.(1981)The Po li ti cal Un con sci o us,NewYork:CornellUniversity

Press,p.58.
6 Marcuse, H. (1989) Čo vjek jed ne di men zi je, Sarajevo: Veselin Masleša,

str.69.
7 Habermas,J.(1969)Jav no mnje nje,Beograd:Prosveta,str.66.
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супротнуфункцију–даафирмишупостојеће,аначинживо
тасведунапојединачнућудљивост.8Иакојеготовоусамљен
укритицибитника,Маркузеуказујенапотребудијалектич
кеперспективе.ЧакиДелезиГатари,којиза Го ле у се длу
сматрајудасусачуваликонтракултурнидух,указујудасе
револуционарност мора размотрити бар у два аспекта, из
перспективе класних интереса и либидних инвестирања.
Некаособаилигрупаможебитиреволуционарнас једног
афашистичкаиполицијскасадругогстановишта.9Омлади
наможеида„помешаНичеаиМаркса”10,антидемократски
духиљубавпремасиромашнима,ексклузивнонадчовештво
икритикуцивилизацијекојајеусржииндивидуалистичка,
алитопроизводисамоконтрадикције.Но,далисенаведено
можеприменитинаГо ле у се длу?

Ако посматрамо историју као низ противречности између
колективневољеииндивидуалнихзахтева,ондасууправо
тензијеоноштообезбеђујеразвојдруштва,асамокретање
јенемогуће замислитибезбројнихморалнихдевијација.11
Парадоксално,нападнанормалност,оличенунашемслу
чајууконтракултури,неопходанједабисепостојећенеса
моуздрмалонегоиотворилозабудуће.Девијацијаслужи
да прикаже идеал, да већ сада антиципира заједницу која
ћеиспунитинезадовољенежеље.Двојицахипибајкерана
филмуотеловљавајукаконеконформистичке,оштећенеег
зистенције,такоивизијубудућегдруштва.Понављасеста
раформулаалбатросаспремногзамаестраланлет,алиса
свим неприлагођеног заживот на земљи.Штавише, хипи
бајкеришверцују и конзумирају дрогу,живе неукорењени
убилокаквојзаједници,ослобођениобавеза,анесвакида
шњупојавусамозаокружуједужинањиховекосе.Онина
моторима путују у супротном правцу него у вестерну, са
западанаисток,„напутудаљеоднормалности”12.Можда
ХербертМаркузенајбољеописујеовајдруштвенираскид:
„онисунаучилидасенеидентифицирајуслажнимочеви
ма, који су саградили, толерисали и заборавилиАушвице
и Вијетнаме хисторије, мучилишта свих свјетовних и цр
квенихинквизицијаипреслушавања,гетаимонументалне

8 Marcuse,H.(1989),нав.дело,стр.69.
9 Delez,Ž.iGatari,F.(1990)An tiEdip: ka pi ta li zam i shi zo fre ni ja,Sremski

Karlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.285.
10Plesner,H.(2004)Gra ni ce za jed ni ce: kri ti ka druš tve nog ra di ka li zma,Novi

Sad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.33.
11Honet,A.(2009)Bor ba za pri zna nje,Beograd:Albatrosplus,str.112.
12Ryan,M.andKellner,D.(1988)Ca me ra Po li ti ca: The Po li tics and Ide o logy 

of Con tem po rary Hollywo od film, Indianapolis: Indiana University Press,
p.25.
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храмовекорпорација”.13Ониломеланацкојивезујеовепо
губнепроцесе, а наспраминструменталног ума, којипро
жимадруштво,истичумоћмаштеичулнеосећајности,пре
обликујућистварност.

„Кадровибајкеранаспрампустиње,планина,небаисунца
транскодирају идеологијушездесетих, слободу, индивиду
ализам, хармонију са природом, еманципацију путем тех
нологије”.14 Ове речиДагласа Келнера већ у себи садрже
контрадикцијуодкојенадаљепатичитавфилм.Наиме,чак
иакохармонија сприродомитехнологизованаеманципа
ција стоје помирени, како то изгледа у случају слободе и
индивидуализма, које реченица перципира као различите?
Келнеровомописунедостајевезивноткивонаведенихпој
мова: конзумација наркотика. Наравно, коришћење лаких
дрогадонеклеуживаиподршкуакадемскихкругова,јерје
замишљајукаоначиниздвајањаизсвакодневнице,дистан
цирања од стварности. Својеврсна „екстаза дрогирањем”
доприноси растварању ега, ослобађању од притиска дру
штва.Тојестекраткотрајно,вештачкоиприватноослобође
ње,чакитренутакискривљенеперцепције,којијеМаркузе
сматраонужнимупроцесусвеукупногослобођења.15Гото
во платонистички, марихуана нас извлачи из пећине пред
чисте идеје, пред непостојећи али пожељан свет ка којем
можемостремитиондакадасевратимоуобичајеномсивом
реалитету.

Овомождаизгледакао„знањебудалаидеце”16или„дрско
практицирањеперверзногбесмисла”17,алициљанаотвара
њевидикахемијскимпутем,каодаопојне супстанцераз
вијајукритичкусвест.Уживаоцићеводити„наварене”раз
говоре,награницитеоријазавере,одругимсветовимакоје
владариоднаскрију,јертамо,нанекимдалекимпланета
ма,живељудикојисупотпунигосподарисопственесудби
не. С друге стране, наши „антикварни системи” зафилм
ске ликове су светови затворени за могућност другачијег
искуства,коједоносиуживањенаркотика.Рашчараниљуди
морајупоноводапронађусмисаосвојихживота,мождаи
с оне стране разума. Наспрам егзистенцијалистичке муч
нине,опојнесупстанцедобијајуеманципаторскуфункцију.
Критички мислиоци као да су прижељкивали обнављање

13Marcuse,H. (1972)Kraj uto pi je / Esej o oslo bo đe nju, Zagreb: Stvarnost,
стр.152.

14Kellner,D.(2003)Me dia Cul tu re,NewYork:Routledge,p.105.
15Marcuse,H.(1972),нав.дело,стр.161.
16Markuze,H.(1979)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos,str.55.
17Roszak,T.(1978)Kon tra kul tu ra,Zagreb:Naprijed,str.49.
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одређене„народнерелигије”којабипревазишланељудски
светинтереса.„Монотеизамсеумаисрцатребаповезатис
политеизмоммаштеистворитиједнумитологијууслужби
идеја”.18Краткотрајно наркотичко отварање указало би на
субјективнирајкојинадуховномнивоуантиципирасоци
јалнутрансформацију.Артифицијелно,фармацеутскоосло
бођењефилмскихјунака,својомнаучнофантастичномиде
јомосвојеврсномкомунизмунаВенериготоводапризива
друштвенуреформу.

Оваколибераланприступупогледуулогеопојнихсупстан
цизасигурноможедобитивишепримедби,алифилмсуге
ришесамоједну,причемунијесигурнодалитосматрају
иманентном грешкомилинечимшто је спољанаметнуто.
Филм не приказује само позитивне ефекте дрогирања. У
једномтренутку,ликовиузимајуЛСДнагробљу,накончега
следипсиходеличнасценажаргонскиназвана„лоштрип”.
Уместолепих,продуховљенихосећаја,учесницидоживља
вају страх и тугу, присећање на тешкеживотне тренутке.
Главнилик се сусреће смајком, која га је напустила када
јебиодесетогодишњак.ОнседиукрилукипаБогородице,
имплицирајући своју Христа вредну патњу, проживљава
едиповскеболневизије,икрозплачибесисказујеуједно
љубавипрезирпремавољенојособи.Уместода„радикално
откупљује од проклетства идентитета”19 и води ка нечему
дионизијском,ми видимо коначан неуспех контракултуре,
њенозамрзавањеустањусамоскривљененепунолетности.

Лоштрипнијебиосасвимнеочекиван.ЖилДелезславису
манутост,иподњомнеподразумевасамосрећнетренутке.
Осцилирањесуманутостиизмеђуекстремајеочекиванока
дасециљанапрекорачењеграница.Метаможеидасепро
маши,алићесадашњедруштвoбититимеуцелинисагледа
но.„Затварасенеуротичнићорсокак–татамамаедипали
зације,Америка...перверзијаегзотичнихтериторијалности,
а затимдрога, алкохол – или још горе, некифа ши стич ки 
сан”.20Делезбитешкоовдевидеореволуционарнолибидно
инвестирање, али биможда помислио да је разоткривање
препрекаразвојудруштваипакнеопходно.ИМаркузесма
тра да би уклањањеминдоктринирајућих средстава човек
био „гурнут у трауматску празнину, гдје би имао шансу
да се чуди и да мисли... Лишен својих лажних отаца, во
ђа,пријатељаипредставника–онбипоновомораоучити
својуабецеду...Безсумњебитакваситуацијабилане сно сна 

18Habermas,J.(1988)Fi lo zof ski dis kurs mo der ne,Zagreb:Globus,str.35.
19Исто,стр.92.
20Delez,Ž.&Gatari,F.нав.дело,стр.108.
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мора”.21Уфилмусењиховдуховнинапредакпрекида,буду
ћидастрадајуунападуЈужњака,тесенасиљемреднекане
какогураустранупитањедалијенаркотичкаеманципација
заистауспелаусвојојнамери.

Тојест,далисеможекритиковатииутопијаљудисВенере,
која је плодопијенемаште?Даподсетимо, праведнодру
штворавноправнихљудитакојезамишљенодасвакаосо
баможесамосталнобринутиосеби.Уствари,оваутопи
јајетоликорадикалновезаназаидејуличнеаутономиједа
јеидејаљудикаодруштвенихживотињасасвимизлишна.
Штавише,уједномтренуткууфилмуједанодликоваекс
плицитнотврдиданикадауживотунијепожелеодабуде
неко други. С једне стране, то се може тумачити као са
свимразумљивоиндивидуалистичкодржање.Међутим,ова
врстаслободејенегативноодређенаиуопштенеодговара
егалитаристичкимсоцијалнимтеоријама.Речју,чакидаово
има везе са одређеномидеолошкомлевицом, то је левица
спреченадаразвијебилокаквусолидарностмеђуљудима
семелементарне,сведененалибертаријанскослављењепу
кеидиосинкратичности.22Ослобођењежељејеапсолутизо
вано,незахтевачакнипредусловдабудеразложно,теводи
каконцепцијиирационалних,саможивихсубјеката.

Индивидуализамуфилму је „мушкиинарцисоидан”, чак
регресиван.23АкселХонетјекритиковаоаналогнеформула
цијеФранкфуртскешколе,којетакођедонеклеигноришуда
јеособаувексадругима,увекудруштву,идањеналичност
зависиодпризнањадругих,иобрнуто.Уместообострано
сти, једне ин тер су бјек ти ви стич ке кон цеп ци је лич но сти,
критичкатеоријајепропагиралаизвестан„естетскиконцепт
егаиидентитета”.24Новалевицаје,настојећидаседистан
цираодкомунитаристичкихтеорија,инсистираладаљуди
могубити„доистауниверзалнисамокаорадикалносингу
ларни,умеђупросторимакомуналнихидентитета”.25Беже
ћиодидејезаједнице,којусувиделикаосувишеетничкии
конзервативноодређену,залевицуједруштвопосталопуки
скупиндивидуа,невезанихтрадицијомидужностима,осло
бођенихуједноодауторитетаисамедруштвености.Сасвим
језанемарен„кооперативнипроцесинтерпретације”26дате

21Marcuse,H.(1989),нав.дело,стр.226.
22Honneth,A.(2014)Fre e dom’s right,Cambridge:Polity,p.23.
23Ryan,M.&Kellner,D.нав.дело,стр.23.
24Honneth,A.(1991),нав.дело,стр.45.
25Žižek,S.(2009)Pa ra lak sa,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus,str.18.
26Habermas,J.(1987)The the ory of Com mu ni ca ti ve Ac tion, Vo lu me 2: Li fe

world and System: a cri ti que of fun cti o na list re a son,Boston:BeaconPress,
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културе,простдијалогокоособинасвогсвета,такодасвако
поколењебалансираизмеђукултурнихпредајаиконстант
не ревизије, обезбеђујући стабилан развој своје културе и
друштва.27

ОноштоХонетсвојомкритикомпоручујеможесеприме
нитиинаГо ле у се длу.Аконашуслободурефлексивноне
примењујемоусвакодневномживоту,ондајетотоликоекс
центричнаслободаданеминовнодегенеришеканарцисоид
нојалијенацији,гдесудругиљудиобичнестварикојимасе
служимо,каомоторхипикауфилму.Сасвимсупротно,ако
не пре по зна је мо се бе у дру ги ма,иреципрочносеодносимо
премаљудима,минисмосуштинскислободни.28Законтра
културуљубавјебилакључнареч.Алиљубавје„жељада
будужељени,даједандругогпрепознајуупартнеру”.29Ако
неосетедасувољени,упородицииеротскојљубави,он
дајелоштрипјединиисход.Сведокособанесхватасебе
као„виталну,желећусубјективност,којаоддругогжелида
будеиститакав”30,онанећевредноватиреципрочностнити
солидарностиузајамнопризнавањедругихособакаоциљ
друштвеногразвоја.Радикални,наивнииинфантилниин
дивидуализамхипибајкераустваријевећнајавиокорупци
јуконтракултуреипатологизацијуаутентичности,сводећи
јенапродуктивнусилуунутаркапитализма.31

Данаскадзнамодасуиндивидуалниживотниексперимен
типосталинедевијацијаноправило,чакиосновзалеги
тимацију система, када је поигравање са личним жељама
дубокоуплетеноурепродукцијукапитала,вишенегоикад
можемодатврдимодајестремљењекасамореализацији,ка
развојунашеличности,устваридалекоодзаузданог.Буду
ћидасеодљудиданасуразличитимсферамаиндустрије
културе,поготовоонедигиталне,инсистирадасамусврху
своје индивидуалности предају тржишту, њихова слобода
имарепресиваноблик,онисупринуђениналичниразвој,
безпредаха,чакипоценументалнихпроблема,којећере
шити фармација, или бар одгодити потпуни психолошки
пад.32 Уместо де цен три ра ња его и зма, филмски ликови су
гаустоличиливозећисенамоторимакојизасигурнонису
видколективистичкогпревоза,будућидаданасзнамодаје

p.120.
27Habermas,J.(1988)Fi lo zof ski dis kurs mo der ne,Zagreb:Globus,str.292.
28Honneth,A.(2014),нав.дело,стр.45.
29Honet,A.(2009),нав.дело,стр.52.
30Исто,стр.53.
31Honneth,A.(2012)The I in We,Cambridge:Polity,str.162.
32Исто,стр.166.
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систематски спречавана изградња инфраструктуре која би
подупиралајавнисаобраћај.33Иакосумоторииаутомобили
апаратикојиуједноувећавајуосећајслободеиуводезави
сностчовекаодтехнике34,капитализамјеуклониосвесто
другојставциистокаошто јеиндивидуализмуодузеоин
терсубјективистички аспект. Нови модели аутомобила су
ипреполавекаурекламамануђениљудима„којинеиду
угаженимстазаманегоправе своје сопствене”икоји „кр
шеправила”35,адајеосталоупитнодалисухипибајкери
уопштезагазиливанасфалтногпута.

Ан кор пи ја

Виделисмодајемогућенаћизамеркеиндивидуалистичким
идејамаГо лих у се длу.Могусеприметитинарцисоидниеле
ментинапсихолошкомнивоу,којиондаводекааутистичном
развојуусоцијалномдомену.Утомсмислусасвимдругачи
јесеможесхватитииидеја„великогодбијања”којујепро
пагираоМаркузе,будућида„личноповлачењементалнеи
физичкеенергијеоддруштвенозахтијеванихактивности”36
немора да уздрма капиталистички систем и омогућижи
вотизвандомашајавеликихкорпорација–анкорпију.Шта
више,будућидаЂинђићпримећујефеномен„одтрадиције
разрешенесубјективности”37јошпредвавека,изгледадасу
комунитаристиуправукадасугеришудаирушењестату
са квоможе,парадоксално, битидео традиције. Заразли
куодМаркузеа,којибитникесматравећпоствареним,Жил
Делез путовање хипи бајкера види као утопијско. То јест,
путовањекрозамеричкапространствајестеданасизгубило
потенцијал,одвојилосеод„активнеиафективнеструктуре
којајеподупиралаиусмеравалапутовање”,алиуГо ли ма у 
се длупрогресивнаструктураније,„упркоссвему”38,јошиз
губљена.Деценијамакасније,нашаперспективамораука
затидајесимбиозаконтракултуре,тржиштаитехнологије
достанашкодилафилму.Мождаипакможемобарназначити
корумпиранетемељеданашњихпроблема.

33Harrington,M.(1979)Su ton ka pi ta li zma,Zagreb:Globus,str.219.
34Gadamer,H.G.(1996)Po hva la te o ri ji: fi lo zof ski ese ji,Podgorica:Oktoih,

str.154.
35Frank,T.(2003)Osva ja nje ku la,NoviSad:Svetovi,str.167229.
36Marcuse,H.(1989),нав.дело,стр.224.
37Đinđić,Z.(1982)Su bjek tiv nost i na si lje: na sta nak si ste ma u fi lo zo fi ji ne mač

kog ide a li zma,Beograd:IstraživačkoizdavačkicentarSSOSrbije,str.7.
38Deleuze,G.(1986)Ci ne ma 1,London:TheAthlonePress,p. 208.
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Појам анкорпије развио је РобертНозик у делуАнар хи ја, 
др жа ва, уто пи ја39, либертаријанском одговору на Те о ри
ју прав деЏонаРолса.Занашепотребеваљанагласитида
је Ролс покушао да артикулише захтеве за прерасподелом
добара, док је Нозик сматрао државу благостања неиску
пљивом,будућидаугрожаванеприкосновеностиндивидуе.
Нозикутусврхуналазидасуљудинаивнимпреношењем
својихправанадругељудедопринелистварањубројнихмо
нопола.Друштворелативноједнакихвласникараслојавало
седомерегденеколицинаодређујесудбинумногих,захва
љујућисвојојдруштвеноекономскојмоћи.Сдругестране,
државаможедасепојавикаоконтратежа,дагарантујесо
цијалнаправасвојихграђанаиограничимоћкорпорација.
Међутим,Нозиксматрадајетореакцијакраткогдомета,јер
само увећава могућност „манипулације државе од стране
особакојетежезамоћи...Јачањедржавеиширењераспона
њезинихфункцијакакобисеспречилодајеискористинека
скупина становништва чини је још вреднијом наградом и
привлачнијимциљемзакорупцију”.40

Нозик као решење предлаже „демоктесис”, радикалну де
регулацијуукојојбисенаимагинарномсајмураспродале
деоницетакодабисвакопоседоваодеоправасвакога,аса
мимтимникосуштинскинебибиопоседован.Овајлибер
таријанскиидеалочигледнонијеобликсоцијалногживота
којијезаживео.Ипак,Нозиковатеоријанудиреалистично
објашњење. Анкорпија омогућава својеврсно ишчлањење
иззаједницезакојуиндивидуасматраданезадовољавање
наочекивања.Анкорпијајеизлазизстатусакво,аомлади
најеперципиранакаоњенсубјекат,којемје,речимаЕрнста
Блоха,„вазданапаметимијенавремена...каодру штво ко је 
је бре ме ни то но вим дру штвом”41,којепреиспитујеустаље
ностсоцијалниходносаипокушаваживетидругачије.На
равно,присутнисуипротивницитаквогразбијањадруштва
наиздвојенесветове.ХанаАрентјеупозораваланапостоја
њеаутономногдечијегсвета,којесамособомуправља,без
икаквихсмерницаодстранеодраслих,штојезаАрентову
представљало крах здравог разума.42 Фридрих фон Хајек
био је јошнегативнији,сматрајућиконтракултурнуанкор
пијугрупом„неприпитомљенихдивљака”43којифингирају

39Nozick, R. (2003)Anar hi ja, dr ža va i uto pi ja, Zagreb:Naklada i Jesenski
Turk.

40Исто,стр.354.
41Bloch,E.(1981)Prin cip na da,Zagreb:Naprijed,str.135.
42Arendt,H.(1961)Thecrisisineducation,in:Bet we en past and fu tu re: six 

exer ci ses in po li ti cal tho ught,NewYork:TheVikingPress,p.181.
43Hajek,F.(2002)Pra vo, za ko no dav stvo i slo bo da,Podgorica:CID,str.409.
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отуђеност,којисупродуктпопустљивогваспитањакоје је
вишеверовалоуприроднеинстинктеноукултурнупредају.

То јест, критичари су били свесни да ишчлањење доно
си велику опасност: „уколико се слободно на пу шта ње 
Корпораци једопусти,никоуњојнебиниостао”.44Поста
вљасепитањедалитоуопштетребадозволити?Уфилму
видимољудекојисуосновалисопственукомуну,алитоим
једопуштеносамонанеплодној,пешчанојземљи.Онимо
ждавишенисуниучијемвласништву,алисусемоћници
потрудилидаимотежајуопстанак.Заистајеупитноштаби
седесилокадабиседопустилисоцијалниекспериментина
читавојтериторији,кадабидржавапредстављалатекоквир
замноштвоутопија,којебисемеђусобнотакмичилекојаје
боља.45Браниоципостојећегстањанастојаћедаминимали
зујусоцијалнукреативностистварањеалтернатива.Нозик
сесправомпита:„можелидеоничарскодруштводопусти
тинекомдругомдруштвудаизникнеусредњега?Можели
толериратиопасностиизолиранихпојединацанедеоничара;
укратко,анкорпију?”46Критичкитеоретичаричакнинекри
јупоследице.ЖилДелезпропагирабекствонаспрамбило
каквогкомпромисног,реформистичкогстава.Уместодугог
маршакрозинституције,ДелезкаоиМаркузепризиваод
бијање:„револуционарзнадајебежањереволуционарно...
подусловомдаповукусвезасобомилиданаведунабек
стводеосистема”.47

Сдругестране,Нозиксвојомидејомдржавекаометауто
пије,односнооквиразаразнеексперименталнезаједнице,
сматрадаћеспречитинасиљеизмеђуутопија.Будућидаал
тернативемогуслободнодасеразвијајуподнадзоромми
нималне државе, различите заједнице ће узимати најбоље
једнеоддругихивременомкристализоватисвојуформу.Ло
шузаједницуљудићепростонапуститиипотражитидругу.
Нозиковатеоријадајефинконтекстзасавременуполитичку
филозофију,гдесеидејадоброгживотапоновопромишља.
Тујекомунитаристичкастрана,којаистичеисторијскууко
рењеностсвојихзаједница,извесне„матрице”унутаркојих
ћепојединцидазамишљајусопственуегзистенцију48,дочим
либералније групације већ вековима наспрам прошлости

44Cekić, N. (2007) Dr ža va iz me đu anar hi je i uto pi je: etič ke pret po stav ke  
No zi ko ve te o ri je dr ža ve,Beograd:JPSlužbeniGlasnik,str.181.

45Jameson,F.(2005)Ar che o lo gi es of the fu tu re,London:Verso,p.217.
46Nozick,R.нав.дело,стр.376.
47Delez,Ž.&Gatari,F.нав.дело,стр.226.
48Taylor, C. (2004) Mo dern so cial ima gi na ri es, Durham: Duke University

Press,p.44.
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призивајурадикалнијупромену,наглашавајубудућаочеки
вања,градећичистуутопију,сминимумомискуственогса
држаја.49

Алиустварностислободанразвој алтернативаникадније
биомогућ.ЧакиНозикразочаравајућезакључујесвр ху ме
тауто пи је:„знаседаусвакојдржавипостојепојединци–
неконформисти,алиминеморамодоћиудодирнисњи
манитисњиховимнеконформизмом”.50Каоинанивоуин
дивидуалногослобођења,искуствосеограничаваналично
илинапрошлостсвојезаједнице,ненаинтеркултуралнои
интерсубјективно.Ролс,првобитнаНозиковамета,експли
цитнокритикујесек та шкозатварањезаједница,ипоставља
условданиједнаотпадништвонесмедапрогласизакри
вичнодело,штавише,дајасноставидознањадатакавпре
кршај не постоји, и да је отпадништво својеврснољудско
право.51Поврховогаутистичногпроблемастојиионајглав
ни, да корпорација каопредузеће које пружауслугеможе
забранитиклијентимадаоткажусарадњу–избез бед но сних
разлога.Аконекотврдоглавонаставиуанкорпијскомсмеру,
државаможедаинтервенишеирепресијомспречирасипа
њепопулацијенамноштводезорганизованихјединица.Ово
јепоруказавршеткафилма:нећебитидозвољенонапушта
њедруштва.Реднецикојиубијајубајкеренедопуштајупо
стојањенечегдругачијегусвомкомшилуку.

ОвимсмосамогустоописаливладајућетумачењеГо лих у 
се длу.Отеловљенудевијацијуувидухипибајкера,носила
цаидејаконтракултуреианкорпије,уклонилисусачмаром
Јужњаци,несвеснисарадницикорпорација.Аличуднода
насизгледакадакорпоративнимедијинападајутеистеЈу
жњакеињихове статуеуШарлотсвилу, уименаследника
контракултуреиролсовскоглиберализма.Изгледадасусе
роле обрнуле.Да лифилмнудинеко објашњење?Рајани
Келнерсусезапиталидалисухипибајкериикадауопште
довелиупитањеамеричкикапитализам?Несамодасусе
лакобогатилишверцомдрогенегосуслављењемотворених
граница и путева својим моторима благословили и отво
рена тржишта.52 Такође,СемјуелХантингтонналази да је
„корпоративнаАмерика”раноувиделадајојјеуинтересу
даизбегнелошпублицитет,те јеустрахуодевентуалних

49Koselleck,R.(2002)The prac ti ce of con cep tual hi story,Stanford:Stanford
UniversityPress,p.129.

50Nozick,R.нав.дело,стр.416.
51Rols,Dž.(1998)Po li tič ki li be ra li zam,Beograd:FilipVišnjić,str.239.
52Ryan,M.&Kellner,D.нав.дело,стр.25
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тужби подржала субнационалне идентитете.53 То јест, мо
ждајефилмуспеоусвојојнамериданормализујехипибај
кереиспречиреакцијуреднека?Штавише,данашњестање
сугеришеда јечакианкорпијакомодификованаиискори
шћеназареконструкцијусамогкапитализма.КаоштоиХо
нетпримећује,аМаркузепостулираидејоморепресивној
десублимацији,капитализамможедаиспунинечијежеље,
алиуосиромашеномоблику.

Томожедаотуђииутопију.ФредрикЏејмсонпримећуједа
она извире из народне бајке, плебејска је визија аграрног
циклуса „рађања, копулације и смрти”, један сан о култи
вацији, заједнициисолидарностиобичнераје.54Међутим,
оноштоиндустријакултуреуспевајестедадисторзираовај
циклус, да банализује раст, размножавање, па и умирање,
да отмепукуњиховубајкуипреуреди је какобипостала
безопасна. Рекло би се да је то паралелноХонетовој кри
тици ране критичке теорије, која је капитализам свела на
инструменални ум, а потом томе супротставила естетску
димензију,ослобођенусоцијалногконтекста.55ИакоХоне
товакритикаможданијесасвимоправдана,онаипакпога
ђаконтракултуруГо лих у се длу.Повратакприродинаспрам
великогграда,противдегенерацијеиснобизма,противна
водноисцрпљенецивилизације,делуједанас готовонаив
но.РечимаХелмутаПлеснера,„самашуманиједовољна”,
неопходнесуиидеје.56Парадоксално,контракултурасетако
радикалнодистанциралаодоногашто јеперципиралакао
снагепрошлостиилиотуђености,дајесарадњусакорпора
цијамапрепозналакаомањезлоодстранекојаје,какојевећ
речено,неспорноизгубила.

КаоиуШарлотсвилу,уГо ли ма у се длусукобилисусека
питалистички губитници, доживљавајући једни друге као
фундаменталне непријатеље, као да немају апсолутно ни
штазаједничко.ДесилосеоноштоРичардРортизове„упо
шљавање”57 популације мањинским идентитетима и томе
следственим нетрпељивостима, док се капитал слободно
креће, константно умањујући животни стандард свих тих
„посебних”мањина.Јерсамоакоскренемопогледсаполи
тичкеекономијенећемовидетикохабитацијусупротставље
нихснага.ЧакнизаХонетанеможемосасигурношћурећи

53Hantington,S.(2008)Ame rič ki iden ti tet,Podgorica:CID,str.158.
54Jameson,F.(2005),нав.дело,стр.85.
55Honneth,A.(1991),нав.дело.
56Plesner,H.нав.дело,стр.33
57Rorty, R. (1998) Ac hi e ving our co un try, Cambridge: Harvard University

Press,p.88
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далисепозивна„радикалнопроширењеодносасолидарно
сти”58односионасолидарностсјужњачкимгубитницимаи
њиховимстатуамаанаспрамвладајућекласе.Миживимоу
сасвимдругачијемвремену,гдесупосвемусудећиЈужњаци
перципираникаовећаопасностоднеолиберала.Готовода
сепонављастарабољкапросветитељства:„критикасепре
копротивкритикезаоштриладосуперкритике.Накрају је
оглупеладохипокризије”.59

Контракултуракаодавишенеможедапрепознастварнеод
имагинарнихпротивника, а питање је да ли је то икада и
знала.ХоркхајмериАдорноуказалисуусвојојДи ја лек ти
ци про све ти тељ ствададруштвобазиранонаинтересуне
можедаопстане,дамујепотребнакултурноемоционална
подршка, као и да је након слабљења моћи религије дру
штвопотражилоослонацусвојеврсном„култуосећаја”,у
патетичнимсентименталностимаифилмскимљубавници
маапротивслободногмишљења.60Тонаводиназакључак
даконтракултуранијетеккомодификована,већјелегитими
салакапитализам.Томожданијеочигледнонанивоуидео
логијеосећаја,алијејаснијекадасесагледадаХоркхајмер
иАдорноименујустраховекао„траговенасилногнапретка
уљудскомразвоју”61.То јест, оношто је системжелеода
уклонипретварао јеуогаванобјекат,нештоужасноиод
вратно,аоноштојеизложеноруглуваљадешифроватикао
трагналинијицивилизацијскогпроцеса.Тајтраг,знасе,не
долазивишеодхипибајкера,онисубескомпромисникри
тичарисадашњостичијајефутуристичкавизијапобедила.
Алиуправотојекрајњиховоготпадништва.

За кључ на раз ма тра ња

Критичка теорија друштва од почетка има посебан однос
премадевијантнимособамаигрупама.ПрипаднициФранк
фуртске школе проблематизовали су индустрију масовне
културе,којанамећеједноличностипослушнунормалност
својојпублици,сматрајућидакритичкасвестзаустављасвој
развојудодирусашундомкоји јепреплавиодоменпопу
ларног.Наспрамтога,Франкфуртовцисуистицаликњижев
ностчакиизфеудалногдоба,садонеклеишчашеним,поме
ренимликовимачакиизкриминалногмиљеа,којисуомо
гућавалиотварањетакозванедругедимензије,извантржи
шног калкулативног система. Такође су хвалили циркуске

58Хонет(2009),нав.дело,стр.241
59Kozelek,R.(1997)Kri ti ka i kri za,Beograd:Plato,str.169.
60Horkheimer,M.&Adorno,T.нав.дело,стр.99.
61Исто,стр.157.
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акробате,не јерсудоносилинекановазначењаколикото
што су одбијали конформизами готово славилибесмисао
свогспектакланажици.УвекјеФранкфуртовцимабилана
умунекадисоцијацијаодпостојећег,дистанцирањеодсва
кодневногкакобисемоглокритиковатисадашњедобаиан
тиципиратинеконовоибољедруштво.

Постструктуралистисуишлиидаље,идиректносеосла
њалинасведочанствапознатихпсихијатријскихпацијената,
попутсудијеДанијелаШребера,изчијихсусписаМишел
Фуко,ЖилДелезилиФридрихКитлеризвлачилисвојеин
спиративнетеорије.Парадоксално,изуста„лудака”излази
лајеистинасавременогдоба,самосујетребалипажљиво
слушатиионабиимсеуказалаутекстовимадруштвених
отпадника.ЖилДелезјеприжељкиваодакапитализмусу
протстави схизофренију, не као менталну болест колико
принципкојибиугрозиоцентрализованисистем,каоризом
наспрамкрутогдрвета.Делезславилишајевеитраве,ни
кадстабласакореном,којигаподсећајунахијерархију.С
другестране,МишелФукоједискурссексуалностинашао
уроманимаМаркизадеСада,којегсуХоркхајмериАдорно
сматралитамнимкњижевникомкојинекријевезебуржоа
скогдруштваимоћи,каоиумаизлочина.Критичкатеори
јајезаистацветаланаовомнесвакидашњемметодолошком
принципу.

Наравно,нијезањихсвакадевијацијабилапозитивна,нити
обрнуто,свештојеперципиранокаонормалнонијенеми
новноималоауторитарнеоснове.Дијалектикапремакојој
животдостојанчовека треба тражитиуизопштенимкњи
жевним ликовима попут проститутки или џепароша сва
каконијеподразумеваладанеконформистапређе границу
закона.С друге стране, дијалектика је у бескомпромисној
просвећености видела срљање у отуђујућу рационалност
којаћечакиљудетретиратикаоствари.Тојест,закритич
кутеоријусасвимјемогућедапутпоплочанчистимразу
момзавршиупотпуномбезумљу.Холокауст јемождабио
преболестрационалностинегопредавањемистицииата
визмутисућлетногРајха.Дијалектичкиметодјестогаврло
осетљив према бинарним опозицијама које разликују (не)
нормалност,(и)рационалностилицрноибело.

Зато је биломогућеда сеАдорноиБењаминдијалектич
ки запитају да ли је аутономна уметност, тај највреднији
принцип,послужилазаестетизацијуфашистичкеполитике
ипоразлевицеистоколикоизадостизањедуховнихврхо
вачовечанства.Маркузејемогаоистотакодапроблемати
зује да ли су данашњи битници тек осиромашена верзија
отпадништва, које само на ефикаснији начин репродукује
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идеолошкухегемонију јертекфингираискрениотпорпо
стојећем. Или да трагедија, оношто је у антици уводило
нерешивуморалнудилему,садабивакорумпиранабајкови
тим,упрошћенимнаративимагдејеједнастрананеспорни
негативацирасправајеунапредрешена.Дабисмоистински
употребилиовумисаоФранкфуртскешколе,моралисмода
се позабавимо управо такозваном зликовачком страном и
покушамо да схватимоњенуперспективу. Зато смо одмах
девијацијудефинисалинетеккаоотпадништвооднормал
ности већ и као репресивну употребу изборене слободе.
Главнопитањекојенас јеводилоуанализифилмаГо ли у 
се длугласилоје:далисунашетрагедијеиутопиједанасна
некиначинпостварене?

Првадевијација била је популарна либидинална трансфи
гурација, потпомогнута опојним супстанцама. У ствари,
експериментисаиндивидуалношћупрвенственосусеоди
гравалиусферисексуалностиизабрањенихпорока,којису
полако довели до напуштања конформистичке и пуритан
скедисциплине.Немаспорада јеовобиланекаврстасо
цијалногпрогреса,којисеобликоваоупроцесусвојеврсног
моралногконфликта.Тојест,личноекспериментисањеније
имало тек конзумеристички или кохабитирајући призвук,
већјециљалонадругачијеразумевањељудскихправаисло
бода.Но,филмГо ли у се длусукобсуприказаликаопогубан
забилокогако јежелеобилоштадапромени.Штавише,
покушајиослобођењанеславносузавршавали.Уместоиде
алакаквисусемоглинаћиухалуцинаторнимтриповима,
ликовисупренаилазилинафашистичкеноћнеморе,наре
едипализацијуитрауму,изазвануизнутраколикоиспоља,
спречавајућиискустводругачијегибољегсвета.

Такође, ликови су мање растварали сувише индивидуали
стичкеконцепцијеавишепотврђивалитаконегативноод
ређенуслободу.Неспремностдасезамислипозицијадругог
иразумедруги,водилајепреидеолошкојдесницинегоега
литаризмуисолидарностимеђуљудима.Развојиндивидуа,
уместоздраведруштвености,свеласенанарцисоиднуиди
осинкратичност. Супротно интерсубјективистичком разу
мевањуидентитета,којизависиоднашихдруштвенихин
теракцијаипотврдедругихособа,контракултурајеславила
естетскиконцептегоидентитета.Показалосенакључном
појму контракултуре даГо ли у се длу падају на тесту.Ако
јељубав реципрочно препознавање себе у другима,жеља
ибивањежељеним,односноакојевољенаособанезаоби
лазназаразвојнашеличности,онда јенашатежњакаау
тентичности изолована од социјалне сфере и интегрисана
у капиталистичку продукцију. Индивидуализам је постао
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средствоупроизводномсектору,гдеседоданаспатолошки
развијаподпатронатомпринципаекономскограста.

Коначно,ианкорпија јеизгубиласвојаутопијскасвојства.
Акојеконтракултурастремиладаизникнекаохуманијаза
једница унутар капиталистичког друштва,Го ли у се длу су
сугерисали да такво напуштање Корпорације неће бити
дозвољеночакисилом.Међутим,стварностједемантовала
уметност.КорпоративнаАмерикајеподржаланеконформи
стеињихова анкорпијскастремљења,идоданасподржа
вапостмодернистичку, културалнулевицу, која вишеине
разматра проблематичне токове новца и неолибералне ре
форме,подусловомдаекономскатранзицијагарантујепро
ширењеразличитихмањинскихнауштрбсоцијалнихпра
ва,иакобиистинскидруштвениразвојподразумеваодаобе
врстеправастојеипадајузаједно.Секташењејеутомслу
чајунеминовно,јериспуњавањесамокултуралнихзахтеваа
неипривреднихможедаводисамокарепресивнимоблици
ма слободе, слављењуидентитетапаралелно са опадањем
животногстандарда.

Данас,дакле,морамодапоставимопитањедалијеконтра
културазаистаугрозилакапитализамилигапререконструи
сала,освежиласанеспорнопрогресивнимидејамаједнако
стииразличитости,којесунажалостнаједаносиромашен
начиностварене,лишенесуштинскесолидарностииправ
денанивоудруштвакаоцелине.Затоданасприсуствујемо
борби друштвених група које у ствари имају исти класни
интересалиприпадајуразличимвременимаиливредности
ма,испремнисудаувекжртвујупрвозараддругога,анеда
својавременаиливредностимеђусобнопрепознајуиуваже.
Идосадасезналодалевицавишенемареволуционарног
субјекта,алиређесеистичезапањујућиобрт.Го ли у се длу
сунајавиликакавћеобликзадобитисавршенаидеолошка
хегемонија,гдекултурнерововенекопајуразличитекласе,
већсеједнакласа,онаподређена,прекарнаипролетаризо
вана,бориунутарсебе,доконајистинскиантагонистагледа
саврха.

ЛИТЕРАТУРА:
Arendt,H.(1961)Thecrisisineducation,in:Bet we en past and fu tu re: 
six exer ci ses in po li ti cal tho ught,NewYork:TheVikingPress.

Bloch,E.(1981)Prin cip na da,Zagreb:Naprijed.

Cekić,N.(2007)Dr ža va iz me đu anar hi je i uto pi je: etič ke pret po stav
ke No zi ko ve te o ri je dr ža ve,Beograd:JPSlužbeniGlasnik.

Deleuze,G.(1986)Ci ne ma 1,London:TheAthlonePress.



279

НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ

Delez,Ž.&Gatari,F.(1990)An tiEdip: ka pi ta li zam i shi zo fre ni ja,
SremskiKarlovci:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića.

Đinđić,Z.(1982)Su bjek tiv nost i na si lje: na sta nak si ste ma u fi lo zo fi
ji ne mač kog ide a li zma,Beograd:IstraživačkoizdavačkicentarSSO
Srbije.

Đinđić,Z.Kritikautopijskoguma,u:Kri ti ka i kri za,Kozelek,R.
(1997),Beograd:Plato.

Frank,T.(2003)Osva ja nje ku la,NoviSad:Svetovi.

Fuko,M.(2003)Her me ne u ti ka su bjek ta,NoviSad:Svetovi.

Gadamer,H.G.(1996)Po hva la te o ri ji: fi lo zof ski ese ji,Podgorica:
Oktoih.

Habermas,J.(1969)Jav no mnje nje,Beograd:Prosveta.

Habermas,J.(1987)The the ory of Com mu ni ca ti ve Ac tion, Vo lu me 2: 
Li fe world and System: a cri ti que of fun cti o na list re a son,Boston:Be
aconPress.

Habermas,J.(1988)Fi lo zof ski dis kurs mo der ne,Zagreb:Globus.

Hajek,F.(2002)Pra vo, za ko no dav stvo i slo bo da,Podgorica:CID.

Hantington,S.(2008)Ame rič ki iden ti tet,Podgorica:CID.

Harrington,M.(1979)Su ton ka pi ta li zma,Zagreb:Globus.

Honet,A.(2009)Bor ba za pri zna nje,Beograd:Albatrosplus.

Honneth,A.(1991)The Cri ti que of Po wer,Cambridge:MITPress.

Honneth,A.(2012)The I in We,Cambridge:Polity.

Honneth,A.(2014)Fre e dom’s right,Cambridge:Polity.

Horkheimer,M.iAdorno,T.(1989)Di ja lek ti ka pro svje ti telj stva,
Sarajevo:VeselinMasleša.

Jameson,F.(1981)The Po li ti cal Un con sci o us,NewYork:Cornell
UniversityPress.

Jameson,F.(2005)Ar che o lo gi es of the fu tu re,London:Verso.

Kellner,D.(2003)Me dia Cul tu re,NewYork:Routledge.

Koselleck,R.(2002)The prac ti ce of con cep tual hi story,Stanford:
StanfordUniversityPress.

Kozelek,R.(1997)Kri ti ka i kri za,Beograd:Plato.

Marcuse,H.(1972)Kraj uto pi je / Esej o oslo bo đe nju,Zagreb:
Stvarnost.

Marcuse,H.(1989)Čo vjek jed ne di men zi je,Sarajevo:Veselin
Masleša.

Markuze,H.(1979)Kon tra re vo lu ci ja i re volt,Beograd:Grafos.

Nozick,R.(2003)Anar hi ja, dr ža va i uto pi ja,Zagreb:Nakladai
JesenskiTurk.



280

НИКОЛА МЛАЂЕНОВИЋ

Plesner,H.(2004)Gra ni ce za jed ni ce: kri ti ka druš tve nog ra di ka li zma,
NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića.


Rols,Dž.(1998)Po li tič ki li be ra li zam,Beograd:FilipVišnjić.


Rorty,R.(1998)Ac hi e ving our co un try,Cambridge:Harvard
UniversityPress.


Roszak,T.(1978)Kon tra kul tu ra,Zagreb:Naprijed.


Ryan,M.andKellner,D.(1988)Ca me ra Po li ti ca: The Po li tics and 
Ide o logy of Con tem po rary Hollywo od film,Indianapolis:Indiana
UniversityPress.


Taylor,C.(2004)Mo dern so cial ima gi na ri es,Durham:Duke
UniversityPress.


Žižek,S.(2009)Pa ra lak sa,Zagreb:IzdanjaAntibarbarus.

NikolaMlađenović
UniversityinBelgrade,FacultyofPoliticalSciences,Belgrade

CORRUPTEDTRAGEDY,ALIENATEDUTOPIA

ANALYSISOFTHEFILMEASY RIDER

Abstract

This paper examines certain dialectic of deviance, not just in the
sense of its positive role in the moral conflicts that characterize
socialprogress,butalsoasnonconformistphenomena that sooneror
later becomes commodified. The film Easy Rider can be used as a
theoreticaltoolinordertoanalyzetheindividualisticandsocialaspects
ofcounterculture,withafocusonrepressive,desublimatedpractices
that invert the meaning of freedom, justice and equality. The paper
questionswhetherthecounterculture,inspiteoftheinitialcelebration
of apostasy and social experiments, eventually ended up being
integratedwithinthesystembybecomingamaskofsocialdomination
itself.IdeologicalcontradictionsofEasy Ridershowtheaestheticand
asocial nature of the countercultural identity, which has culminated
in the pathological production of authenticity in capitalism. Instead
of alternative, solidaristic community, there is yet again atomistic
conception of society. The second part of the paper considers the
possibilityofabandoningcapitalistsociety.Thesearchforancorpywas
violentlysuppressedinthefilm,butinrealitythecounterculture’smost
radicalelementswerediscardedorwatereddown,inordertosellitas
amarketproduct.Thepaperconcludesthatthepostmodernistcultural
Lefthasneglected theclassconflictand focusedon theextensionof
minorityrightswhile theneoliberaldeteriorationofsocialrightswas
in progress. The film anticipates a contemporary social condition,
a different kind of ideological hegemony, where the conflict occurs
within the subordinated class, among different factions, leaving the
powercenteruntouched.Popularculturehaslostitsutopiandimension,

whiledeviationhasacquiredaspecificcapitalistfunction.

Key words: deviance, critical theory, hegemony, media culture,  
ideology, Easy Rider, counterculture
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АРХИВИРАЊЕСЕЋАЊАУ
ФИЛМОВИМАПОЧЕТАКИ

МЕМЕНТО
Сажетак: Циљ ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње ути ца ја (лич ног) ар
хи ва се ћа ња на иден ти тет ју на ка фил мо ва „Ме мен то” („Me men
to”) и „По че так” („In cep tion”). На ве де ни по пу лар ни хо ли вуд ски 
фил мо ви ре ди те ља Кри сто фе ра Но ла на (Chri stop her No lan) ну де 
раз ли чи те при ме ре па ра диг ме се ми о ти за ци је ар хи ви ра ног се ћа ња. 
Код глав ног ју на ка фил ма „Ме мен то” до ми ни ра ин си сти ра ње на 
мне мо тех ни ка ма ко је кон стру и шу лич ни ар хив по ти сну те тра у ме 
а ко ја се ве зу је за осве ту, док код ју на ка у фил му „По че так” осе
ћа ње кри ви це је чу вар и ге не ра тор се ћа ња. Овај рад ће по ка за ти 
да, у кон тек сту „фил мо ва мо зга ли ца” по То ма су Ел се се ру (Tho mas  
El sa es ser), дис функ ци о нал на и ира ци о нал на се ми о ти за ци ја ар хи ви
ра ног се ћа ња као и од у ста ја ње од опро шта ја ре ме ти пси хо ло шку 
и ин ди ви ду ал ну ста бил ност ових ли ко ва и ути че на иден ти тет.

Кључнеречи: ме мен то, по че так, Но лан, ар хи ви ра ње, пам ће ње, 
се ћа ње, иден ти тет

Увод1

Се ћа ње је акт се ми о ти за ци је.2

Иакојеготовоаксиоматскатврдњадасећањачинечовеков
идентитет,усвакодневномживотучестосмосведоциданас
сопственасећањаизневере,превареилиосујете:например,

1 Аутор рада је стипендистаМинистарства просвете, науке и техноло
шкогразвојазадокторскеакадемскестудије2017.године.

2 Asman,J.(2011)Kul tu ra pam će nja,Beograd:Prosveta,str.35

СТРАХИЊАСАВИЋ
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тешконамједасесетимоименаособе,илигдесмооста
виликључеве,илисе,пак,суочавамосакритикомпријате
љајерсмонекизаједничкидогађајкрозсећањекомплетно
изменили или преобратили3. Ако сећање, дакле, лежи на
нестабилнојоснови,дали јеичовековидентитетповезан
са сећањемподједнако подложанпотресимаи лишен ста
билности?АлаидаАсманподсећадајечовековидентитету
модерномсмислу,крозпризмусећања,дефинисаофилозоф
ЏонЛок:„Локјествориомодернипојамличногидентитета
иуцелостигазасниваначовековојспособностисамосве
стиимоћисећања4;Личниидентитетнастајетакоштојед
наличностпрепознајесебекаосопствоупроцесупромене
времена5”.МорисАлбваш,једанодпиониратеоријесећања
XX века, допунио је и прошириоЛокову теорију. За овог
теоретичара,изолованичовекнебимогаодастворибило
каквосећање6,јеронозависиискључивоодинтеракцијеса
другимљудима7.Двадесетивек је такођеидобапроцвата
културесећања,којуЏејВинтерназива„експлозијапамће
ња”:„Карактерексплозијепамћењаниједетерминисан,није
одређен.Постојимногоизворатакода јетешкоиздвојити
маргиналниодкруцијалног.Идубоко,алииплитковезују
сезанашусавременуопсесијусећањима8”.АлаидаАсман
експлозији памћења приписује самопосматрање: „У пост
трауматскомвекуукојемседанасналазимо,праксасећања
итеоријасећањатесносуиспреплетене.Митакорећипо
сматрамосебедоксесећамо9;властитабиографскасећања
сунеопходна,јерсуонаграђаодкојесуизграђениискуства,
односи,апресвегасликавластитогидентитета10”.Обрађи
вањетемесећањазаступљенојеумногимуметностимапаи
уфилму,посебноуфилмовимановогмиленијума:„Сећање
прожимафилмскенаративе,заплетеиметоденарације,од

3 Видети:Schacter,D.andChiao,J.andMitchell,J.Thesevensinsofme
mory, in: An nals New York aca demy of sci en ces, volume 1001 (2003)
рp.226239.

4 Asman,A.(2011)Du ga sen ka proš lo sti: kul tu ra se ća nja i po li ti ka po ve sti,
Beograd:BibliotekaXXvek,стр.189.

5 Исто,стр.175.
6 На тему важне разлике између „памћења” и „сећања”, Тодор Куљић

пише:„Требараздвајатипамћење,скла ди ште ње садржајапрошлости,
од се ћа ња, тј. актуелизовања сачуваних садржаја. Сећање је захват у
прошлоувекизновесадашњице”,у:Куљић,Т.(2006)Кул ту ра се ћа ња,
Београд:Чигојаштампа,стр.8.

7 Његовутеоријусоцијалногпамћењаћецитиранаауторкапреузетиради
надоградњеиразвијањапојмакултуралногпамћења.

8 Winter, J. (2006)Re mem be ring war: The gre at war bet we en me mory and 
hi story in the twen ti eh cen tury,London:YaleUniversityPress,p.19.

9 Asman,A.нав.дело,стр.13.
10Исто,стр.223.
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прилагођавањафлешбековапотребамасведенеикохерент
нелинеарненарацијеубиоскопскомфилму,допостављања
упрвиплантематикесећањаипреокретавезанихзасамо
сећање,каоуновијимамеричкимфилмовимапопутВеч ни 
сјај бес пре кор ног ума(Eter nal sun shi ne of the spo tless mind,
MichelGondry–МишелГондри,2004),Ме мен то(Me mento,
Christopher Nolan – Кристофер Нолан, 2001) и Борнова
трилогија(...)11”.

Се ћа ње у Но ла но вим mind ga me фил мо ви ма

„Мементо”(2000)и„Почетак”(„Inception”,2010)суфилмо
вирежисераКристофераНолана.Сценариофилма„Мемен
то”урађенјепомотивимаприповеткеКристоферовогбрата
Џонатана,докјесценаристафилма„Почетак”самредитељ.
Оба филма су парадигматични примери феномена оно
гаштоЕлсесер(ThomasElsaesser)називаmind ga meфилм:
филммозгалица12. Класичан заплет додатно је закомпли
кован чином нарације: Елсесер користи термин запетљан.
Публика се забавља склапајући слагалицу фрагментарног
приповедавања,откључавајућимистеријуконструкцијена
ратива, чиме сеуобичајениоднос гледалацплатнодоводи
укризуимења.Гледалацјепостављеннадистанцууодно
сунапричу, готовостављенуповлашћенупозицију ауто
ракојидеконструишефилмскупричу,тражећиодговорена
бројнапитања13.

11Radstone,S.Cinemaandmemory,in:Me mory: hi sto ri es, the o ri es, de ba tes,
eds.Radstone,S.andSchwarz,B.(2010),NewYork:FordhamUniversity
press,p.329.

12„Уданашњојкултурикојуобликујуновимедији,искуствапостајуне
упоредиво двосмислена и фрагментарна; последично, приче које по
кушавајудапредставетаискуствапостајунеразумљивеикомплексне
(…),представљајурадикалноноваискустваиидентитете,кодиранакао
узнемирујућаитрауматична;филммозгалицучиненекласичнијунаци
који чине некласичне радње и догађаје;  (…) настањени су јунацима
којисушизофрени,губесећање,којисунепоузданинаратори,иликоји
сумртви; (…)комплексностфилмовамозгалицабазирасенадвани
воа:наративуинарацији.Онидоводеупрвипланкомплекснопричање
(storytel ling)једноставнеилисложенеприче(наратива)”,у:Buckland,W.
Introduction:puzzleplots,in:Puz zle films: com plex storytel ling in con tem po
rary ci ne ma,ed.Buckland,W.(2009),Oxford:WileyBlackwell,p.16.

13„Филмовимозгалицемогубитивиђеникаоиндикаторикризеуодно
сугледалацфилм,усмислудатрадиционалнасуспензијаневерицеили
класична позиција гледаоца ваојера, сведока, посматрача ифилмских
режимаилитехника(...)вишенисуприкладнеидовољноизазовне”,у
Elsaesser,T.Themindgamefilm,in:Puz zle films: com plex storytel ling in 
con tem po rary ci ne ma,ed.Buckland,W.(2009),Oxford:WileyBlackwell,
p.16.



284

СТРАХИЊА САВИЋ

Главнијунак„Мемента”јеЛеонардШелбикојипатиодан
терограднеамнезије14.Сећасесамотрауматскогубистваи
силовањасопственеженеодстраненепознатихпровалника,
чемујеприсуствоваоонеспособљеннаконштојеударену
главу.Одтогтренутканемамогућностдастварановасећа
ња:заборављаимена,гдејекренуо,штајенепосреднопре
тогарадио,гдесеналазио.Тогастављауживотноесктрем
но напорну, а драматуршкиинтересантну позицију јунака
којиуследвеликепрепреке– тренутног заборављањасва
кодневнихдогађаја, сопственихрадњиимисли– трага за
почионицемзлочина,којигајелишиопородицеиљубави.
Посопственомтелуистетовираојезнаковепоредпута,тек
стуалне симболе, која сећању дају смисао, семиотизујући
га,подсећајућиЛеонарданациљживота–тражењеубице.
Осветажене, каоЛеонардова основнаживотнамотиваци
ја,има,дакле,низиконичкихпомагала:средњеимеубице,
професију,регистарскибројтаблица.Атусуинеколикодо
словнописанихправила:„никадасенејављајнателефон”,
„непрепусти се својим слабостима”, итд.БраћаНолан су
приповедањеовеједноставнепричедодатнодраматуршки
онеобичили.Сегментиприче,уместоунапред,текуретро
градно.Поређанисуинверзно,папричупратимоодкраја
капочетку.Другиелементкојикомпликујенарацијуједо
датнипаралелнисегментрадње,укомпратимоЛеонардау
хотелскојсобикаконепознатојособипрекотелефонаприча
животнупричуСемијаЏенкиса,Леонардовогдвојника,код
когасусетакођеразвилисимптомиантерограднеамнезије.
Офункцијамаовогсегментабићеречикасније.Паралелним
токомдвеприче,одкојихсеједнаодвијауназад,Ноланје
својупубликупоставиоуизузетнодестабилизовану,врто
главупсихолошкупозицију,управоонуукојојсеналазии
главнијунак.Оваквадраматуршкаконструкцијафрагменти
раногдешавањауједнотестираипамћењегледалаца.

ВилијамБраун(WilliamBrown),уесејуофилму„Почетак”,
закључуједа јесиже,тј.причафилмакрајње једноставна,
адајеоноштогачиникомпликованимсамактнарације15.
Причајеследећа:ублискојбудућности,укојојјеразвијена

14„Немогућнострегистровањаилиучењановеинформације,узнемогућ
ноступамћивањановихинформација,послекритичногдогађаја,одмо
ментапочетканекеболестиилитраумеизанековременаконтога,која
нестајенаконнеколиконедеља”,у:JašovićGašić,M.iLečićToševski,D.
(2014)Psi hi ja tri ja: ud bže nik za stu den te me di ci ne,Beograd:Univerzitetu
Beogradu,Medicinskifakultet,стр.57.

15ОвиаргументићеБраунупомоћиприликомвршењаупореднеанализе
НолановогинапрвипогледкрајњестатичногикамерногфилмаАбаса
Kијаростамија „Пет посвећенихОзуу” („Five dedicated toOzu”, 2003,
AbbasKiarostami),дабидоказаокомплексностпотоњег.
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новатехнологијакојаомогућаваулазакутуђеснове,главни
јунак(ДомКоб)желидасевратиуАмерикусвојојдеци,а
тонеможејер јегрешкомоптужензаубиствосвојежене.
Онјеразвиоспособностдаулазиутуђеснове,штомуомо
гућавадалакопреузимањиховеидејеикористиих.Богати
индустријалацСаитоимамогућностда гаослободиопту
жби,ализаузвраттражидаДомспроведеin cep tion,усађи
вањеидеје,тј.данепознатомчовеку,Саитовомпословном
ривалуФишеру,усадиумозакодређенуидеју.Натомпуту,
испречићемуседугасенкапрошлости,ДомоваженаМол,
коју,собзиромдасерадиоњеговојпројекцијиособе,дефи
нишењеговакривица.

Релевантностовадвафилмауконтекстусемиотизацијесе
ћањакрозпризмуличногидентитетајунакафилмовамозга
лицајестеутомештоонипоказујукакоидентитетформира
јуоблицисећања–или,бољеречено,оноштооничинеод
памћења,крозпроцесаутосемиотизације.

Кадасепредставља,Леонардкаже:„ЈасамЛеонардШел
би,живим уСанФранциску ижелим да пронађем убицу
својежене.”Памћење јеЛеонардовmi to mo te ur16, поновно
ипоновносећањенажену,овогпутаобликованоосветом,а
ДомуКобупамћењејеиопсесијаинепријатељ.Уобепри
чепостојисвесноодустајањеодзабораваиопраштања,ка
конекомдругом такои себи, а то води (ауто)деструкцији
и дестабилизацији идентитета.ДокЛеонард није у стању
даодустанеодтрагањазаубицом17,насличанначин,Дом
Кобнеможедапрепустизаборавуженукојајенастрадала
његовомгрешком,акојујемноговолеоикојамусевраћау
видусуђаје.

16ОвајфранцускитерминАлаидаАсманкористиискључивоуконтексту
колективногидентитета.Ипак,америчкифилмовипознатисупоједно
димензионалнимликовима,назначенимунеколикоцртаилиодређеним
некимдогађајем(нпр.траума).Утомсмислу,назваобихтакавдогађај
„митомпокретачем”јунакаамеричкогкомерцијалногфилма.

17Управосеутомеиназиреатрактивнапорукафилма„Мементо”:Лео
нардјевероватноубиомногоособасасредњимименомЏонипрези
меномкојепочињена„Џ”–алисетоганесећа!Какавјесмисаоосвете
уопште, а тек какав је ако сене сећамода смо је извршили? „Дакле,
Леонардникаданедоживљавапреокретилиоткровење–или,акотои
доживи,врлобрзозаборавља,азаписивањеводивишекаконфузијине
гокајасноћи,каоштоњеговоубиствоТедијапоказује,поштоимисами
почињемодасумњамодајеуправоонтај”,у:Buckland,W.op.cit.,p.6
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Филм „Ме мен то”
Се ћа ња су ин тер пре та ци ја, али не и сни мак.

изфилма„Мементо”

„Укогаиматиповерења?УТедија(…),Натали(…)илинај
бољениукогапачакниусебе?”Овакопочињеописфилма
наполеђиниоригиналногдвдиздања.Реченицауводитему
крхкостиилабилности сећања18.Иако „Мементо”уосно
ви говори о антероградној амнезији и покушају јунака да
сеизбори саистомкакобимогаодафункционишеураз
личитимситуацијама,филмсетакођефокусиранасвесној
вољизаискривљењемзначењасећања.Евоцирањесећања
императивом„Сетисе!” јестеприсиланповратактраумат
скимсликама,штопредстављапрвистадијумпредњихово
семиотизовање.

ЛеонардШелбидоживео је трауматичноискуство19.Он је
сведок екстремног насиља почињеног над њему интимно
блискомособом,аликодњеганеналазимонитрагадисо
цијацијепсихе.Напротив–Леонардинсистиранасећању,
не самона својуженувећина трауму.У једној сценииз
филма,НаталимолиЛеонардадајојпричаосвојојсупрузи.
„Зашто”,онпита.Наталиодговара:„Јерволишдајесесе
ћаш.”Наконизузетноживогприсећањанасупругу,Леонард

18„Памћењенијеапаратзаегзактнорегистровањеиконзервирањекаофо
тоапарат. Непрестано преобликовање и прилагођавање сећања пре се
можеупоредитисапраксомретуширања,којаизфотографијауспевада
избришепроблематичнеислучајнеелементе,адаоноштосеналазиу
фокусуулепша,појача,увећаиувелича.(…)Узто,сећањасуотворе
назатумачења.Поштонашепамћењенескладиштикохерентнетокове,
негонамстављанарасполагањесамоминијатурнеисечкеифрагмен
теизкојихсамиморамоданаправимоодређенуслику,ретроспективно
приповедањеможесеутоку једнеживотнеповестимењати,адапри
томнеморамомисамикривотворитисећања”,у:Asman,A.нав.дело,
стр.170171

19ИакоАлаидаАсманговориотраумиуконтекстуколективногпамћења,
овајописсеизвесноможеприписатиидогађајуизпрошлостиглавног
јунакафилма„Мементо”:„Психичкатрауманастајеуследдоживљеног
искустваекстремногнасиљакојејеугрозиложивотидубокоранилоду
шу(…)Подсилиномтаквихискуставаразбијасештиткојимсечовек
иначебраниодопажајнеиритације,ањиховнеуобичајенипоидентитет
опасанкарактеронемогућавапсихидаихобради. (…)Какобисетај
догађајмогаопреживети,активирасепсихичкимеханизамодбранекоји
психијатриназивајудисоцијација.Тојенесвеснастратегијаодбацива
ња,захваљујућикојојугрожавајућидоживљајостаједалекоодсвести
погођенеличности.Догађајсе,додуше,региструје,алисеистовремено
рушемостови ка свести.Свест капсулира доживљај који се не да ни
сећањунизабораву,штозначидасеонпремештаустањелатенцијеу
којемможедугоостатиисподповршинеинеупадљив,доксепоновоне
огласијезикомсимптома”,у:Asman,A.нав.дело,стр.114.
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закључуједајејединисмисаоживотазањегатражењеуби
цеиосвета.

Усценисапроститутком,Леонардприређујеминијубилеј
сећањабруталногубиствасупруге.Наконштојепростори
ју сценографски поставио тако да подсећа на изглед собе
непосреднопредженинусмрт,позвао јепроститутку,која
личинапокојнусупругуиобјасниојојдаодњежелидаса
чекадаонзаспиидазатимнаглозалупиврата.Наистина
чингајемногогодинаранијеиубицапробудио,непосредно
предубиствожене.Наконбуђења,Леонард,збогсвогпро
блема,непамтидајеуопштепозваопроститутку,пагаже
нинипредметипостављенипособиизузетноподсећајуна
ноћ трауматичног искуства. Доживљај/сећање постаје ин
тензивно,ајединасврхајестеодржавањесећања„врућим”
иживимпутемфлешбекова:„Когнитивнипсихолозисуне
давнофлешбековеописаликаоокретањеоднајразвијенијег
видакодирањапамћења,језичког,каодређенојранијојико
ничкојформи.Такванеприлагођенаиконичкасећањамање
сусклонапропадањуипромени.Онаостајуфиксираназа
разликуодлитералнихснимакапрошлихперцепција20”.У
другојсцени,затичемоЛеонардакакотеистепредметеуни
штаваипали:каода,незнајућиштадарадисатешкимсе
ћањем,жели истовремено и да га одржи и да га уништи.
Немогућностстварањановихсећањањегаодводиуслепу
улицуначијемсекрајуналазизидпроживљенетраумеко
јаостајејединавидљиваиприсутнасликауњеговоммен
талномживоту.Преобликовањесећањаужељузаосветом,
ипак, недвосмислено је присутно током целог наратива и
постајејезгроЛеонардовогидентитета.

ТетоваженаЛеонардовомтелумогусепосматратикаосе
миотизованамапа сећања.Нањеговим грудима стоји нај
већинатпис:„ЏонЏ.силоваојеиубиомојужену”.Мапу
сећањапреко тетоважа срећемои у „Хазарскомречнику”,
романуМилорадаПавића,гдејенателуједногмушкараца
истетовираноколективнопамћењецеленације.ИПавићи
Нолансепоигравајусанестабилношћусећањаиидентите
та,првисаколективног,адругисиндивидуалногстанови
шта:обојицаговореонестабилности.НаЛеонардовомтелу
сећања су дословно семиотизована тј. преведена у изјаве.
Јан Асман подсећа да писменост „(…) доноси ризике за
борава,нестанкаизастарелости,којисуусменомпредању
страниикојипредстављајупрепрекиднегоконтинуитет21”.

20Hirsch,J.(2003)Af te ri ma ge: film, tra u ma and the Ho lo ca ust,Philadelphia:
TempleUniversitypress,p.91

21Asman,J.нав.дело,стр.104.
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Текстови се могу прерађивати, док се „ритуална кохерен
ција засниванапонављању, тј. варијација јеискључена, а
текстуална кохеренција допушта варијацију, чак је и омо
гућава22”.Међутим,Леонардовопреживљавањеоличеноје
уготоворитуалномпонављањуодређенихрадњи,иакосеу
великојмериослањаинатекстуалнесимболе.

Накрају,двасупротстављенанаративаспајајусеиформи
рајуцелину.Леонардубијаневиногчовека за кога сматра
дајеубицањеговежене,алиубрзопостајесвестангрешке:
„Далимогудазаборавимоноштосамурадио?Далисмем
далажемсебедабихбиосрећан?”ЗатимсепојављујеТе
ди,ауофучујемоЛеонардовглас:„УтвомслучајуТеди,
да,тоћуурадити.(…)Свиманамасупотребнаогледалада
насповременоподсетекосмо.”Леонардарбитрарнобира
новумету, везујућинамерноТедијевброј таблице занову
чињеницуоидентитетужениногубице.Натајначин,Теди
језаЛеонардасемиотизованкаоубица.Тамогдесефилм
прекида,онпарадоксалнопочиње,остављајућигледаоцау
изненађењу23инедвосмисленојасоцијацијидаТединијени
прванипоследњажртваЛеонардовеманипулацијесопстве
нимсећањима.Теди,намернопостављенкаоантагониста,
јерсекористиЛеонардовомдисфункцијомдабисерешио
сопственихнепријатеља,устваријепотенцијалнипомагач,
јерЛеонарда саветује: „Нека сећања је најбоље заборави
ти.”АлиЛеонарднесамоданежелидазаборави,већнеће
дапрестанедасемиотизујесопственасећања:„Прошлости
сесећамосамооноликоколикојепотребноисамоонолико
коликојеиспуњенасмисломизначењем,дакле,самоколико
јесемиотизована24”.

22Исто,стр.99100.
23„Ме мен тојетежакиизазованјернисмоумогућностидаконструишемо

кохерентнуфабулузавремеприказивања(…)Онистичефундаментал
нуулогугледаочевеактивностиупроцесугледања,јерњегованеобична
композицијаометанекебазичнефункцијесећања.Затоштофилмиде
уназад,гледалацјеприморандаукомпонујесценеуправиред:ализа
истајетешкопратититокдогађаја,аистовременосећатисеонихкоји
сувећвиђени(…)Можемодагледамофилмовејерпоседујемокапаци
тетосећањавременаасећањеје,каокарактеристикасвести,директно
уплетено.(…)НеобичнакомпозицијаМе мен тациљадаставигледаоце
уистостањеукомејеиглавнијунак,дабизаједносањимподелилиње
говуантерограднуамнезију,немогућносткреирањановихсећања”,у:
Ghislotti,S.Narrativecomprehensionmadedif cult:filmformandmnemo
nicdevicesin“Memento”,in:Puz zle films: com plex storytel ling in con tem
po rary ci ne ma,ed.Buckland,W.(2009),Oxford:WileyBlackwell,p.8890.

24Asman,J.нав.дело,стр.309.
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Филм „По че так”
За кљу ча ла је не што у се би… Исти ну ко ју је јед ном по зна ва ла, али 

он да од лу чи ла да за бо ра ви.

Изфилма„Почетак”

Компликована структура наратива „Почетка” базира се на
1) сећањупокретачу радње, које јунаци морају усадити у
умособекојунепознају,акојеистовременомораделовати
аутореферентно,субјективноиоригинално;2)сећањуне
пријатељу,којесеувидуопаснеприказебившежене,Мол,
некадашњег предмета љубави, враћа у оличењу суђаје и
претидауништијунаковубудућност.

Уводнасеквенцафилма,којубрижљивоанализирајумноги
ауториукњизиHollywo od puz zle films,можесепосматрати
каосвојеврстанmiseenabyme,тј.мапавођењакомплетног
филма25.Идеју,којуКобовтимодлазидаусади,устварије
сећање,којећеидентификоватиФишера,Саитовогривала.
(Ново)сећањедонеће(нови)идентитет.Кобовапрепрекаје
сећање отелотворено у видуfilmno ir fem me fa ta le антаго
нисткиње,женекојујенекадволеоикојагајеволела,апре
макојојосећакривицу.Реаланпроблем,нереалнапретња–
јернепостојиуреалномсвету,већсамокаоКобовосећа
ње.Напостеру„Почетка”јеизтогразлоганаглашеноin the 
mind–ууму:наративизлочиндешавајусеунечијемуму,а
неуреалности.Али,иакозамишљениинереалниусмислу
онтологије опиљивог,феноменолошког света, за јунака су
претњеитекакореалне.

Кобовасећања–архивиранасећања–претедаугрозеком
плетнуоперацију.КобнедвосмисленоупозораваАријадну,
архитектуснова,даникаданеконструишепростореснова
посећањима,јерјето„најбољиначиндасеизгубитрагшта
јереалносташтајесан”.Међутим,самКобноћипроводи
сањајући сопствена сећања, која су заточена на спратови
мазградеиповезаналифтомпамћења:„Кобкористилифт
каомнемоничкосредство,крећућисевертикалнокрозсе
ћања,свакомапиранонаразличитомспрату.Истовремено,
покушава да закључа трауматско сећање наМолину смрт

25„Терминупућујенаспецифичантипсамореферентности,скретањапа
жњенасамогсебе.Кадасеприменинауводнесеквенце/филмова/,он
приказујечитавупалетузначењасакојимахоливудскипочециприпре
мајутерензаостатакфилмаиобичнопредстављајукомплетанфилму
малом”,у:Elsaesser,T.andBuckland,W.(2002)London:Bloomsburyaca
demic,p.47;“Местонакомесеуметнутитекстналазиуфабули–mi se 
en abymeилитекстогледало–одређујењеговуфункцијузачитаоца”,у:
Bal,M.(2000)Na ra to lo gi ja,Beograd:NarodnaknjigaAlfa,str.44
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уподруму.Наравно,неуспева.Излазећиизњеговенајду
бљеподсвести,Молодбијадабудезакључана:њенопрису
ствоцурикрозФишеровеснове.(…)Сећањеипросторсе
надопуњују26”.

Аријаднакаже:„Кобимаозбиљнихпроблемакојепокуша
вадазакопадоле”.Овесликесећањазатворенеусновима
подсећају на li e ux de so u ve nir која често спомињеАлаида
Асман:„(…)таместасећањаможемоназватиli e ux de so u
ve nir,какобисмоњиховоприватноисубјективносвојство
разликовалиодколективнихикултурнихместасећањако
јаПјерНора (PierreNora) назива li e ux de me mo i re.Места
истваринајважнијисуокидачисетимепамћења27”.Кобје
екстремновулнерабиланнасетимепамћење.Сломљенача
шанадругомнивоуснаподсетићеганасломљенучашуиз
прошлости у собиМолиног самоубиства, а затим одвести
насликудецекојамунедостају.Кобоваафективнавезаност
за(ре)конструкцијупородицепотичеиздубокетугеикри
вице.КаоштоћеусађеносећањедефинисатиФишера,тако
исећањенаМолинусмртвећобликујеКоба.Али,ионоје
изузетно семиотизовано, а одустајање од негативне семи
отизацијесећања јесуштинапсихолошкепроменеглавног
јунакауовомфилму.

Фишер је Кобов двојник на више нивоа. Докмењају срж
Фишеровеличности,Кобћеморатидапромениисвоју;за
тим,Кобимапроблемсасећањемнасупругу,аФишерса
сећањемнаоца.РазликајеутомештоКобсвесноморада
утиченасвојесећање(иФишерово),докјеФишержртваи
предметманипулације.Кобјемађионичар,аФишерпубли
ка.ЦиљКобовеоперацијејересемиотизовањеФишеровог
сећањанаочинскуфигуруоличеноузаједничкојфотогра
фији,коју јеФишерпоставиопоредочевесамртничкепо
стеље, акојуоннемарноодбацује.Фишеровопамћењесе
мења подметањем Фишерове старе играчке, ветрењаче, у
сефгдеотацдржитестамент,штоћеФишераупутитидага
јеотац(ипак)волео,иакотонијеумеодаискаже.Фишерће
даклесећањанаоцадоживетикаопромењена,ресемиоти
зована,атоћепроменитињеговставипогледнаочинску
фигуру.Насличанначин,Кобовакривицасеразрешаваса
моусуочавањусадисфункционалнимпогледомнасећања
и у опроштају („Мораћеш да опростиш себи и да се суо
чишсањом”):„Сећање,уформиасоцијативнихвеза,мне
моничкограспоређивањаитрауматскихприсећања,такође

26Cameron,A.andMisek,R.Modularspacetimeinthe“intelligent”blockbu
ster,in:Hollywo od puz zle films,ed.Buckland,W.(2014),Oxford:Routledge,
p.120.

27Asman,A.нав.дело,стр.152
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структуришевезеизмеђуиунутарнаративнихмодула(…)
Коба опседа слика Молине смрти, која је сигнализована
начиномнакојимусењенасликавраћаусновима28”.

Затворсећања(изразкојикористиликизфилма,Аријадна)
непредстављаништадругодо(субјективну)семиотизаци
јусећања:„Прошлостпресвеганастаје,атојенашатеза,
изнашегодносапремањој29;самосеназначајнупрошлост
подсећа,самопрошлостнакојусеподсећајестезначајна30”.
КаоиЛеонарду„Мементу”,Кобсенесуочавасасећањима,
негосасопственоминтерпретацијомсећања.У„Мементу”
интерпретацијанаводинаосвету,ау„Почетку”(ре)генери
шекривицу.Чиниседајенајлакшебавитисетуђимсећа
њимаанајтежесопственим.Кобјеутомсмислулуди,али
аутентичануметниксећања.Накрајукрајева,Кобоважена
ијестеумрлањеговомкривицом,каожртвањеговихпрвих
експериментисањасаусађивањемидејеунечијуглаву.Он
јеексплоатисао,конструисаоњенасећања,акаснијећему
сенекадругасећањавраћатииопседатига.Променакоју
морададоживијеискључиволичнаиинтимна,Кобморада
научидакривицупретвориуопраштање31.

За кљу чак

Јунациобафилмасенаразличитеначине супротстављају
забораву, иако делује да би он био најефикасније решење
њихових проблема. Међутим, на путу ка забораву можда
сеналазиопроштај,каоједанодвидова(ре)семиотизације

28Cameron,A.andMisek,R.op.cit.,p.118;Оватемасејасноназиреусле
дећемдијалогуизфилма:Аријадна:„Овонисуснови.Овосусећања.
Покушавашдајеодржишуживоту,неможешдајепустиш.”Коб:„Не
разумеш.Тосусећањакојанемогудапроменим.Збоговогајажалим.”
Аријадна:„Јел’заистамислишдаможешдаизградишзатвородсећања
идајетузатвориш?Мислишдаћетоњудазадржи?”

29Asman,J.нав.дело,стр.29.
30Исто,стр.7778.
31Обафилмасадржеекстреманобрт.Mindga meфилмови,апосебноНо

лановисупознатипоекстремнимобртима–онимкојинасшокирају,
изненадепачакиразочарају.Цео„Почетак”јемождасан,аЛеонардје
мождаизмислиосопственасећања,пачакитрауму:„Питањеилионто
лошканеизвесностостајунакрају,каочигракојасевртиуПо чет ку.То
стваратензијуизмеђукомплекснихфилмоваикласичногтипанаратива,
који јевезанзашемупочетаксрединакрајиузрочнопоследичниниз
догађаја”,уPoulaki,M.PuzzledHollywoodandthereturnofcomplexfilms,
in:Hollywo od puz zle films,ed.Buckland,W.(2014),Oxford:Routledge,p.
37.Овајнапрвипогледбаналанобртбацанову,сасвимдругачијусенку
накомплетансиже.Изтогразлога,аимногодругих,посебнонаратив
них, „филмови овог типа траже поновно гледање, у биоскопу или на
маломекрану,каопокушајпостизањабољегразумевањазаплета(…)”,
у:King,G.Unravelingthepuzzleof“Inception”,in:Hollywo od puz zle films,
ed.Buckland,W.(2014),Oxford:Routledge,p.63.
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сећања:„Опроштајјепроизводдобровољнеодлукеулицу
практичног живота/ума. (…) Дакле, ми преузимамо одго
ворностдасеуздржимоодкоришћењаодређенихразлога,
услучајуопроштаја,разлогакојибитребалодаоправдају
непријатељскопонашањепремаособикојанасјеповреди
ла32”.Навишеместаусвојојкњизи„Етикапамћења”,Ави
шаи(MargalitAvishai)подсећакакосусећањасемиотизова
науосветуилибеспогубнапопојединца:„Емоцијеосвете
ижељезаосветомотровнесузапсиху.(…)Оноштотреба
дасеизбришејестеемоцијанасећањекојасепоновопре
живљава33”.Причеовихфилмованассаједнестранеучеда
инсистирањенаархивирањусећањаиодустајањуодзабо
раваможе одвести у погубне иштетне емоције.Леонард,
наконбруталногубиствасупруге,бирапутдубокепатње,а
одсопственефизиопсихолошкедисфункцијеградипрепре
ку,алииподстицајзаосветом,каодасеналазиунекаквој
животнојигри.Он,природно,заборављасвакусвојужртву
па у том смислу чини „дупло убиство” у контексту етике
памћења Маргалит Авишаиа: не само да убија тело, већ
ииме, које зањега вишеникаданећепостојати.Сопстве
намана јеистовременопорив,тереталииаутоопроштај,
оправдање свакогнаредног убиства.Коб, са друге стране,
сопственугрешкузасмртженепреобликујеукривичнуод
говорност,постајућисамсебисудијаиџелат.Губећисеу
лавиринтусопственогпамћења,онуширокомлукупрелази
комплекснуидубокупромену,пасеконачносуочавапрвоса
губитком,аондаисакривицом.

Коришћење изузетно осмишљених мнемотехничких си
стемасасврхомархивирањасећањаовејунакечинисавре
меним прототипом човекамашине, створених за убијање
(„Мементо”)илизаиграњесатуђимемоцијама(„Почетак”).
Системибазиранина архиву сећањасудаклеи слабости
врлинаовихјунака.Ти„оштећениумовиустањусудапри
кажуизузетнемоћи;(…)њиховаограниченостпретварасеу
снагу(…);докнаизгледгубеконтролу,онистичуновуврсту
односа са вештачким, рутинираним или аутоматизованим
окружењем (…). Другим речима, ове патологије предста
вљенесугледаоцимакаопродуктивне34”.Архивираносећа
њесекодовихјунакапретвараустимулишућупатологију.
Онотражиадекватнуорганизацију,којаомогућаваспретно
(пре)узимање и додатно архивирање података по потре
би.Уконтекстуовакве,по јунака,дисфункционалне, апо

32Avishai,M. (2002)Et hics of me mory, London: Harvard university press,
p.201.

33Исто,стр.207208.
34Elsaesser,T.op.cit.,p.31.
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окружење,продуктивнепатологије,иупозитивномиунега
тивномсмислу,брижљивоархивирањесећањасеназирекао
методуклапањау(социјални)светбудућности.Данас,када
заборавподједнакорегулише(и)сторијеколикоипамћење,
архивирано памћење представљено у дваmindga me фил
маКристофераНолана,каодапредсказујебудућностгдеће
ононесамодефинисатиконкретнеличностииодносе,већи
функционисатипопуткомпјутеракојићеуправљатисвешћу
појединаца.
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MEMORYARCHIVING
INFILMSMEMENTO (2000)ANDINCEPTION(2012)

Abstract

The main aim of this paper is determining how personal memory
archivehasinfluencedtheidentityofcharactersinthefilmsMemento
andInception.Theabovementionedfilms,bothdirectedbyChristopher
Nolan,belongtopopularHollywoodproductiondealingwiththesubject
of memory, offering various examples of semiotisation of archived
memories.ThemaincharacterofthefilmMementodealswithaseries
ofmnemonicsthathelphimcreateapersonalarchiveofasuppressed
traumathatmotivatesrevenge,whileinthemovieInception,thefeeling
ofguiltisageneratorofmemoryarchiving.Thispaperwillshowthat,
in thesesocalledmindgamefilms,asdefinedbyThomasElsaesser,
the dysfunctional and irrational semiotisation of archived memories
disturbsthepsychologicalandindividualstabilityofthesecharacters,

thusaffectingtheiridentity.

Keywords: Memento, Inception, Nolan, archiving, memory, identity
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прегледнирад

ВАЉЕВОУПОТРАЗИЗА
ИДЕНТИТЕТОМ

Сажетак: Циљ ра да је да се уо чи раз вој иден ти те та гра да Ва ље
ва. У ис тра жи ва њу  би тре ба ло уо чи ти исто риј ски раз вој гра да, 
као и  спољ ње ути ца је на ње га. То мо гу би ти и не ки ве ћи гра до ви 
ко ји се на ла зе у бли зи ни Ва ље ва, као што је Бе о град. У пи са њу би 
тре ба ло ис та ћи оно што је има нент но и ка рак те ри стич но за сам 
град, и по че му се он раз ли ку је од дру гих гра до ва у свом окру же њу. 
Пре по зна ти бит не исто риј ске трeнут ке у ње го вом раз во ју, ин
сти ту ци је и љу де. На кра ју би тре ба ло из не ти и про це ну ње го вог 
раз во ја (на пре дак, на за дак или ста га на ци ја) и ко ји су то ре сур си 
ко је по се ду је град и ње го во окру же ње.

Кључнеречи: Иден ти тет, сим бо ли, спо ме ни ци, ма ни фе ста ци је, 
бренд, иде о ло ги ја, де ми то ло ги за ци ја 

Увод

Проф. др Сретен Вујовић, наш најпризнатији урбани со
циолог, у свом научном раду „Социопросторни идентитет
Београда у контексту урбаног и регионалног развоја Ср
бије” наводи дефиниције идентитета града које углавном
преузима од других аутора. Вујовић интерпретира појам
идентитета граданаводећиБ.Стојковића који каже да се:
„идентитетградаможедадефинишекаосамосвест једног
града као социопросторног колективитета, који историј
скинастајеиразвијасеузависностикојитајград(група)
и појединци који га сачињавају успостављају у односу са
другимградовима.”1Онтакођеусвомрадунаводи„мрежу
сачињенуод169србијанскихградова”која„садржиследећу
хијерархију:једанвеликимилионскиград(приматниград)

1 Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контексту
урбаногирегионалногразвојаСрбије,Со ци о ло ги ја,Београд,стр.146.

ЖЕЉКОКРСТИЋ
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(Београд),трисредњаградасамањеод200.000становника
(Ниш,НовиСад,Крагујевац),седамдесетитримањаграда
сабројемстановникаизмеђу100.000и10.000становника(у
овукатегоријуспадаиградВаљевопр.Ж.К.),мноштвогра
дићатј.Варошиизмеђу10.000и1000становникаиседам
варошисамањеод1000становника,санајмањомКуршу
млијомса13200становника.”2Држећиседефиницијеиден
титета Б.Стојковића, могло би се рећи да јеВаљево свој
идентитет обликовао под утицајем страних освајача, пре
свегаТуракаапотомиАустријанацаиНемаца.Собзиром
дауоколиниВаљевапостојеиназиви–Мађарскогробље
каоиназившљиве–маџарка,може серећда јепостојао
утицајинашегсеверногсуседа.ОдградованаВаљевонај
већиутицајимаБеоград,јервеликибројВаљевацаодлази
настудијеупрестоницу,гдекаснијеиостајуилиодлазеу
иностранство.ПоредњегаиНовиСадјеупоследњевреме
постаопривлачноместозамладеВаљевце.Гледајућипоре
сторанима,видиседајеиталијанскакухиња’стигла’осам
десетихгодинапрошлогвекауВаљевопрекоТрста3,каои
увећинуградовауСрбији4.НаимеуВаљевукаоисвудау
Србијитрадиционалнекафане,уступајуместопицеријама,
тавернама....

ДрИванаСпасићиВераБацковићсунаписалезначајнумо
нографију„Градовиупотразизаидентитетом”,којујеиздао
Филозофскифаклултет уБеограду 2017. године.У књизи
се наводе резултати истраживања започетог 2013. године,
а добијени након разговора са становицима осам градова
уСрбији:Крагујевца,Шапца,Ужица,Лесковца,НовогПа
зара,СомбораиЗрењанина.Уочилисмодасуорганизато
риистраживањауодабируградовауузоркуводилирачуна
о територијалној распотрањености узоркованих градова.
За градВаљево, није биломеста осимШапца, каошто је
Чачакизостављен збогУжица.Реч је о градовимакоји су
традиционалноуривалству.Теоријскинуклеусовогистра
живањасукатегоризацијехоландскогистраживачаПетера
Носа,којије„развиоидејуурбанихсимболакаоградивних

2 Исто,стр.153.
3 Италијанскамодауоблачењумладих,осамдесетихгодинапрошлогве

кауВаљевојестиглаизТрста.Незаобилазниодевнипредметсубиле
чувеленелевиске„501”,лакостмајице,спитфајерјакне,џинс,патике:
„топтен”или„старке”.Ваљевскаомладинајелетиишланалетовање
наЈадранскоприморје:МакарскуилиРовињ.Зими,прекосредњихшко
ласеодлазилоуСловенију(Kрвавец).Омладинајеслушаларокидиско
музику,прекограмофонскихплочакојејекуповалауЈуготонуиРобној
кућиБеоград.

4 Пушић,Љ. (2016)Заштокафаненикаданећепостатикаффе,Кул ту ра
број151,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.246.
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елемената у идентитету града”. Спасићка и Бацковићева
су ову класификацију у неким својим деловима модифи
ковалии додалинакнаднонове категорије, каошто је ре
цимо: гастрономски, персонални и знаковни симболизам.
Модификовањем Петер Носових категорија добијене су
категоријекојеобухватајусвештојебитнозаједангради
његов идентитет. Њиховом применом на конкретан урба
нипростордобијасебогатаисвеобухватна„разгледница”
једногграда.Мићемокориститинеколикомодификованих
категоријаиприменитиихнаВаљево.Тосу:

1. Mатеријални симболизам (градска архитектура, кон
кретниспоменициизградемеђукојимасеопетмогураз
ликовати:верски,историјски,културниобјектииархео
лошканалазишта...)

2. Бихеjвиорални симболизам се примарно односи на
обрасце колективног понашања – светковине, вашаре –
којесевезујузаградипокојимасеонпрепознаје.Усе
кундарномзначењу,бихеjвиоралнисимболизамсеодно
синаделатносткарактеристичну задати град, која је у
њемутрадиционалноразвијенаизаступљенаиповезана
сњеговимидентитетом.

3. Персонални симболизам, аналоган Носовом иконич
ком,дугујесеславнимличностимакојеоличавајугради
стварајуњеговурепутацију;томогубитипознатиумет
ници(писци,сликари,глумци)спортисти,историјскеили
политичкеличности.

4. Гастрономски симболизам је потпуна новина коју су
СпасићкаиБацковићкаунелеутеоријскидеоистражива
ња.Онесматрајуда„гастрономскисимболизамсеодно
синакарактеристичнутрадиционалнухрануипићекоји
играју важнуулогуу самоопису градаипрекокојих се
градузначајнојмерисамоидентификује.

5. Дискурзивни симболизам се односи на приче о гра
ду и начин самопредстављања; у званичним наступима
алииууметничкимделима,гдетретманграданијепод
контроломонихкојигаводеикојиуњемуживе.

6.Знаковнисимболизам(грб,градскаповеља)

7.Емоционални симболизам се односина осећања која
становнициповезују саодређенимелементима.Те емо
цијесе,опет,могумењатикрозвреме,аиразликоватиод
једнедодругегрупесубјеката.’’
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Ста ро и но во Ва ље во

РекаКолубарајеумногомеутицаланаразвојВаљеваодре
дившињеговуфизиономијуиделећигаусловнонастарои
ново.СтароВаљевосепростиренадеснојстраниКолуба
реиуњемудоминирастаразанатскачаршијаТешњар.Ова
чаршија јенастала завремеТуракакојисууњемуимали
занатскерадњеаживелиунасељуЛипак.Приликомградње
индивидуалнихкућаистамбенихзграда,шездесетихгоди
напрошлогвека,откривенојестароТурскогробљекојесве
дочиоњиховомживотунаовимпросторима.Текприкрају
19векаипојавомгрупе„Дванаесторице”5,којусучинили
напреднитрговци,свештеницииучитељитогадоба,дошло
седоидеједаВаљевунедостајуустановекојебисеградиле
салевестранеКолубаре.Начелуовегрупеналазиосетрго
вацЖивкоТадићкојијебионароднипосланикиприпадник
Либералнестранке.Онисунајпреурадилинацртзаправе
градскеулице,апотомсекренулосаизградњомзнаменитих
зграда,којесуиданасуфункцији.Речјепресвегаозгра
дамаОсновногиВишегсудакојесеналазеуглавнојулици.
Левоизањих,гледајућиодрекеКолубарејеизграђеназгра
да општине а са десне стране зграда данашње Гимназије
(понацртуТрећебеоградскегимназије).Прекопутазграде
Гимназијеурађенајерепрезентативназградаукојојсесада
налазиПорескауправа.Унепосреднојблизинијеизграђе
наикомандаДринскедивизијеукојојјеслужбоваовојвода
ЖивојинМишић.Углавнојулицитридесетихгодинајеиз
грађенДомвојске,којитренутнонијеуфункцији,алимује
обновљенафасада.Поредовихлепихзградакоједоминира
ју,уградскомјезгрусеналазиизграданекадашњеДринске
бановине(укојојсесаданалазиВисокашколаструковних
студија–ВИПОС).УњеномнаставкусеналазизградаМо
дернегалерије.Наиме,преДругогсветскогратаВаљевоје
припадалоДринскојбановини,саседиштемуСарајеву.Да
укљученостВаљевауДринскубановинунијебилаприрод
на,говореипосећеностпозоришнимтрупамакојесугосто
валеуВаљеву.Наиме,Ваљевцисудалековишепосећивали

5 ИДванесторицу,осимкафеџијечинилису:ЈевремиПавлеГавриловић,
АксентијеСрећковић,АлексаСтојишић,ЖивкоТадић,МаркоЈеремић,
СтеванБутина,ВукЂелаш,ГајаЖивановић,протаЖивојинМарковић,
РадованЛазићиМилошНастић.Стојепостојаочаксведо1889.године
кадајеЖивкоТадићпрестаорадити,кадајенадживеогоресвепоме
нуте.ПредставницимаСтолабиојезадатакдасеВаљевораспострена
левустрану,даштопредобијецркву,зградузаосновнушколу,зграду
засудницу,дасаградиопштинскекошевезаисхранусиротиње,дапо
градовимарасеченовеулице, да сеподигну трговинаи занатство, да
седопустиграђанимаштојачеучешћеуопштини,школииеснафима,
цеховима.(истакаоЖ.K.);Павловић,Љ.(1990)О Ва ље ву и Шап цу,Ва
љево:РадиоВаљево,стр.52.



300

ЖЕЉКО КРСТИЋ

позоришнепредставеглумачкихансабалакојесудолазиле
изБограда,доксупозоришнетрупеизСарајева,билесла
бијепосећене.УтовремеизмеђуПрвогиДругогсветског
рата,позоришнепредставесусеодржавалепохотелимаи
многобројним кафанама.6 Ваљево је својДом културе до
билопослеДругог светскограта,па је зградаизграђенау
соцреалистичком стилу, као и зграда Дома омладине која
сеналазипоредње,којајеуупотреби.Нештомодернијаје
стаклена зградаДома пензионера, која је изграђена осам
десетихгодина.УсамомцентруградасеналазизградаОп
штине која доминира својом висином.ПоредОпштине се
налазимодерниГрадскитрг,накомеседешавајуполитичка
окупљања али и музички концерти, дечје манифестације,
протестиграђанаисл.УрбанипросторВаљевајепрепозна
тљивипопарковима.Парк„ВидеЈоцић”наЈадруукојемсе
налазебистеиспоменицикомунистичкиххеројаизДругог
светскограта(ЖивануЂурђевићу,МишиДудићу,Драгојлу
Дудићу...).У самомцентру града се налази парк са десне
странеКолубареукојемсупостављенескулптуреизхоланд
скогградаСитарда,сакојимјеВаљевобилозбратимљено7.
СкулптуреизСитардасеналазеиупаркууцентруграда
прекопутаапотеке“101”,алиииспредСтоматолошкеслу
жбе(тзв.Зубног).Наширојперифиријиграданалазесепар
ковинаПећинисаспортскимтеренимазамладе(фудбалски
травнат теренсатрибинамаитеренизатенис,заигруна
бетонуишљаци),алиишетачкимстазамазастаре.Паркна
ПетомпукукојегјесвојевременопосетиоиЈосипБрозТито.
Усоцијалистичкомпериодуглавнисимболиградасубили
споменикСтјепануФилиповићуиметалскикомплекс,уко
јем је доминиралафабрика „Крушик” која је имала преко
десетхиљадазапосленихрадника.8Упостсоцијалистичком

6 KултурниживотВаљевадо1945.годинеодвијаосеукафанамаихотел
скимсаламагдесусеодржавалепредставегостујућихпозориштакоја
сууВаљеводолазилаизБеограда,Сарајева,Пожареваца,Шапца,Би
тоља(1929)...НајвишегостовањауВаљевујеималоПозоришноудру
жењеглумацаизБеограда,којимјеруководиоДушанНиколић,видети:
Ранковић,З. (2002)Ва љев ски крај у 20. ве ку,Београд:Чигојаштампа.
МиланСовиљсабеоградскогИнститутазановијуисторијуСрбије,на
водисписковекафанаихотела,именањиховихвласникакаоикатегори
зацију.УВаљевујесептембрамесеца1936.годинебило62угоститељ
скерадње,којесубилеразврстанеутрикатегорије...

7 ПоредхоландскогСитардаВаљевојеуСФРЈугославијибилозбрати
мљено са градовимаиз осталихрепублика, каошто суKопар, Задар,
Прилеп, Јасенице,Плоче.Између  ових градовапостојала је  култур
насарадњаиекономскасарадња.Ђацисредњихшколасусеузајамно
посећивали.Такојерецимодоставаљевскедеце,осамдесетихгодина,
летовалонаострвуШкољићуублизиниЗадра(Хрватска).

8 Ваљевојеудругојполовинипрошлогвекаималоразвијенупривреду.
УметалскомкомплексупоредKрушика, ту су биле следећефабрике:
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периодуспоменикБорцимареволуције(СтјепануФилипо
вићу)губиназначајуапредностдобијакулаНенадовића,
којасеналазинасупротномделуграда,напутузаШабац.
Иначе,кулајеподигнутазавремеПрвогсрпскогустанка,за
потребесрпскевојскекаовојнимагацин.НаконсломаПр
вогустанкаТурцисуКулупретворилиуробијашницу,уко
јојсуљудибиливезаниуоковеприкачененаланце.Након
2000–теКулајеобновљенаиконзервиранаионаседанас
налазиподокриљемГрадскогмузеја.Каосталнапоставка
Музеја је и познатиМуселимов конак, за кога се претпо
стављадајенекадабиоџамија.Уњеговомподрумусена
лазефигуреАлексеНенадовићаиИлијеБирчанинакојима
суТурципосеклиглаве,наконнеуспелогПрвогустанка.У
једномтренуткуустручнимкруговимабилајерасправаоко
местасечекнезова.Поједнојтеоријионаседесиланамосту
(тадашњојћуприји)наКолубари,аподругојпретпоставци
локацијагдеседесилопогубљењесеналазистотинакмета
раниженизКолубару.ИначебистекнезоваИлијеБирчани
наиАлексеНенадовићасеналазеиспредзградеМузеја,у
којојсеналазисталнапоставкаукојојдоминирајусадржаји
везанизаПрвисветскират–КабинетвојводеЖивојинаМи
шића,наоружањеипортретНадеждеПетровић, сликарке.
УваљевскомАрхивујенаправљенасталнапоставкакојасе
односинаваљевскуБолницу,којасеналазнинаместусада
шњегАрхиваистарезградеВељевскеболнице.ПоредМузе
јаиАрхивауВаљевупостојииЗаводзазаштитуспоменика
културе,пресвегастаречаршијеТешњар.Чиниседаизме
ђуоветриинституцијекултурекојесеодносенапрошлост
Ваљеванемадовољносарадњенитизаједничкихпројеката,
пани стручнихпубликација.Напротеклимовогодишњим
32Тешњарским вечеримапредстављенједвобројчасописа
Гласник (5152) којег издаје Међуопштински историјски
архивВаљево.

Ду пло Ва ље во

УВаљеву постоји булеварНиколајВелимировића, који је
ународупознатијикао„Дупле траке”.ИначеуВаљеву је
сведупло.ТакоуградунаКолубарипостоједвевећереке:

Фабрика вијакаГрадац,Ферум,Металорад,Елинд (производио је чу
вене Елиндове пећи). У преради воћа и производњи сокова ту је би
лаСрбијанка (Златнекапи).Ваљево јеималои фабрикукожеМилан
Kитановић,текстилнуфабрикуУзор,фабрикунамештајаСте фан Фи
ли по вић (тзв. СТЕФИЛ), пекару са два велика силоса15. сеп тем бар,
грађевинскопредузећеЈа бла ни цу.Заниљивоједанаведенефабрикеса
приватизацијомнисунаставилесапроизводњом. Једино је једнупри
ватизацијупреживелаВаљевскапивара, која је садапред другомне
извесномприватизацијом.
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КолубараиГрадац(трећаречицаималепоимеЉубостиња
изнаданадођеувремевеликихкиша).Двепијаце; једна
стара„Женска”иНовакојасеналазиуновомтржномцен
тру.Двафудбалска терена;на „Пећини”поредрекеКолу
баре нањеном почетном току, и старијифудбалски терен
„Крушик”.Тусуидвабиоскопа:Домкултуре(којијене
давноадаптиран)и„Централ”(којијезапуштен),двецркве,
старуцрквуиновиХрам,двагробља;Старогробље9иНово
гробље;двахотела:„Гранд”и„Нарцис”,дветрадиционалне
посластичарнице–„КодМефија”и„Пеливан”,идвемодер
не:„Атина”и„Рим”;двефонтане–старијауобликузми
јекаозаштитногзнакаапотекараиновија,углавнојулици
прекопутачувенеапотеке„101”.Дваромсканасеља:Баири
Грабовица.Двамушкафризера:Код„Пајсера”(уТешњару)
икод„СлађанеМађар’’(кодВишегсуда).Ваљевцитакође
имајуидвапутазаБеоград;једанкојиводипрекоЛајковца
иизлазинаИбарскумагистралуидругипутзапрестоницу
идепрекоУбаиОбреновца.УвезистимуВаљевупостоје
идвапутничкапревозника,београдска„Ласта”и„Еуропу
бус”.СемизлазазаБеоградаизВаљеваводепутевизаЛо
зницу,(назападпремарециДрини),Шабац(насеверипут
премаНовомСаду)иУжице(најугупостоједвапутапреко
ДивчибараипругаБеоград–Бар).Овадвојностпоказуједа
уВаљевупостојисмисаозаконкуренцијукојаможедабуде
позитивна,јерговориопостојањутакмичарскогдухаиуна
пређењауслуга,рецимоупутничкомсаобраћају.Требарећи
да јеумеђувременутаксислужбауВаљевупосталаврло
професионалнасарелативнопристојнимценамауслуга.То
месудопринеливеликибројтаксиудружења,алиијефтина
раднаснагаувидувозача,којисунекадарадилиупознатим
ваљевскимпредузећима.

Шта Ва ље во не ма

Оно што ствара фрустрације код већег броја становника
Ваљева јенедостатакнекихурбанихсадржајакојибижи
вот у њему чинили квалитетнијим. Дакле, Ваљеву недо
стајекомотнаимодернахаласпортоваукојојбисеиграле
утакмицекошаркаша,рукометаша,одбојкашица.Свесуто
екипекојесусетакмичилеилитакмичеуПрвимдржавним

9 Исподтзв.Старог гробљакрајУжичкогпута,израђена је зградаСта
рачкогдомакојабитребалодасеналазиподингеренцијомваљевског
центразасоцијалнирад„Колубара”.Зградајеурађенанапросторузва
ниМајдан,иимадвеетаже.Великипросторјезатворенизастакљенпе
вецестоларијом,алисезавршетаковогдоманеприводикрајуиакоје
владаЈапанаобезбедилавеликудонацијузањегакаоидржаваСрбија!?
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лигама.10ТакођеВаљевонемасвојепрофесионалнопозори
ште,упркосресурсимакојепостоје,пресвегауквалитет
ниммладимглумцима.ОдурбанихсадржајауградунаКо
лубаринедостајебициклистичкастаза,којабиишлапоред
наведенереке.Ваљевциманедостајеизатворенбазенкоји
бисеналазиоуграду.Ваљевонекористидовољносвојуре
лативномалуудаљеност,стокилометараодБеограда.Тусу
иобјективниразлозијерјеизградњакоридоракојаводиод
БеоградапрекоУбаиЛајковца,заобишлаВаљево30кило
метара.Унекимприградскимнасељимакоја сеналазена
лепимместиманепостојиканализација, каоинедостатак
воље актуелних власти да се она уради.Становниципри
градскогнасељаПопарасусепомирилисачињеницомда
канализацијанећебитиурађена,иакосупројектиурађени.

ВаљевциматакођенијејасноштаседешаваисапругомБе
оград–Бар,каоипутничкимвозомкојибирелативнобр
зо и јефтиније превозио путнике из Ваљева за Београд и
обрнуто.ВаздушнабањаДивчибаре,којасеналазиублизи
ниВаљеванапланиниМаљенпредстављанајближуплани
нуБеоградуиНовомСаду,ниједовољноискоришћенанити
сеуњуулаже.ИнаДивчибариманедостајеканалализација.

Од ва ша ра до ма ни фе ста ци ја

Убихеjвиoралном симболизму који се односи на обрасце
колетктивногпонашања–светковине,фестивале,вашаре–
Ваљевојеутомпогледубогатосаманифестицијама.Напр
вомместусуТе шњар ске ве че рикојеимајунајдужутрадици
јуиодржавајусасвакогавгуставећтридесетивишегодина.
ОнесупрвобилевезанезачаршијуТешњар,пасусевре
меномпреместиленалевустрануКолубаре.Саизграђеним
платоомпоредрекеКолубаре,почелисудасеодржавајуму
зичкиконцертиасамевечерисудобилиобрисекарневала

10Прву лопту уВаљево је донео 1909. ученик трећег разредаГиманзи
је ЈевремМитровић који је дошао из Београда. У години 1911. када
је уБеограду основанБСK–Београдски спортски клуб, уВаљеву је
основанФудбалскиклуб„Српкимач”;Трипковић,З. (1995)Ва љев ски 
спорт (1870–1990),Ваљево:АгенцијазамаркетингипромоцијуВаљева
„Конак”,стр.2026;Kошаркашиваљевског„Металца”судугогодина
игралиуПрвојлигиунекадашњојСФРЈсатимовимапопут:„Цибоне”,
„Југопластике”, „Црвене звезде”, „Партизана”, „Олимпије”, „Босне”,
„Индустромонтаже”.Kвалитетантимсуималииваљевскибоксери,ко
јисусеподистимименом„Металац”такмичилиуквалитетнојпрвој
лиги.ЗанимљивоједасуВаљевцидугогодинаималифудбалскиклуб
„Металац”којисекаснијеназвао„Будућност”.Успешнесубилеженска
имушкарукометнаекипа„Металца”,доксусеодбојкашице,релативно
скоротакмичилиупрвојлигиподназивом„Србијанка”.Иаконемајуза
творенбазен,Ваљевци,одскора,имајупрволигашкуекипууватерполу
иодбојци(жене).
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укојемучествујусвиграђани.УоктобрумесецусеуДому
културе11,одржавајутрадиционалниЏезфестивалнакоји
маучествујунајпознатијиџезмузичарикакоизземљетако
иизиностранства.Организаторовеманифестацијеједуго
годинабионашпознатисаксофонистаЈоваМаљоковић.У
Ваљевусесвакоглетаодржавајуитрадиционалнисусрети
Абрашевића,којиокупљајуфолклорнеансамблеизчитаве
Србије.У оквиру гастрономског симболизма, уВаљеву је
заступљенаЧваркијада која се одржавапочеткомоктобра,
у времеМихољскоглета.Чваркијадаимапревасходноко
мерцијалну компоненту за разлику одДана гљива која се
одржаванаДивчибарамаиусвојојосновиимајудружење
љубитељаприродеигљива.

Од занимљивих манифестација која се организу
ју у околини Ваљева треба навести „Туцинијаду” у
селу Оглађеновцу, која се одржава за време Ускр
са и Дане малина које се одржавају у селу Бранкови
ни, са избором најбољих малинара у Ваљевском крају.
Неке садашње манифестације су настале трансформаци
јом имодификацијом некадашњих вашара,12 који се више
неодржавајунаобалирекеКолубаре.Такоседугогодишњи
веомапосећенИлинданскивашар,(почетакјула)верменом
трансформисао у Тешњарске вечери, (август) док сеМи
ољдански вашар, трансформисао у Чваркијаду (октобар).
Вашари у свом изворном облику су се задржали у окол
нимселима,каоштојевашаруЛелићукојисеодржавана

11Ваљево је са интеграцијом Дома културе и Дома омладине добио
Kултурницентар.Године2017.јеадаптиранавеликасалауДомукул
туре, где су се дешавале пројекције култних филмова, позоришних
представа, фестивала и фолклорних сусрета. СаТе шњар ским ве че ри
мамногикултурнисадржајисуседешавалинапољу.Ваљевоимале
поосмишљенекњижевневечерикојесеодвијајуподведримнебому
двориштуГрадскебиблиотеке.Удвориштусупромоцијесвојихкњига
ироманаималимногисрпскиписципопутДрагославаМихаиловићаи
ВидосаваСтефановића.Напомолујереализација добреидеје,поко
јојбиГрадскабиблиотекабилапремештенаулеппросторДомавојске,
којијегодинамапразанипропада...

12НајпознатијидогађајзавремеИлинданскогвашара,јесвакакобиочуве
ниЗидсмрти.Наимепоунутрашњемободувеликихбуретадвавоза
ча,обичносиниотац,сувозилимотореалииаутомобиле,обичнофиће.
Приврхубуретасаунутрашњестранесусеналазилиобележеналинија
којуонитокомвожњенисусмелидапређу.Посетиоцисусепривлачили
звучномрекламомказиваномнамикрофон,једнаодњихједаћевозити
малиМишакојанемаосамнаестгодина.Овитрадиционалниваљевски
вашарисенисуукинулиникаквомадминистративномуредбом,већјед
нимурбанистичкимзахватом.Наименапросторугдесусеодржавали
вашари,накалдрмикојасеналазласадеснестранеKолубаре,осамдесе
тихгодинапросторјенајпрезасутземљом,накојојјепостављенпарк,
сапешачкимстазамаиклупама…СадашњаманифестацијаЧвар ки ја да
сеодржаванакејурекеKолубаре.
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Преображење19.августа;вашаруЈовањи(укојемсепоја
вљујуголишаведевојкекојеиграјунашипкамаикупајуу
базенима)ивашарнаДебеломбрду–Паш(и)нараван,који
јепознатподобромпечењу,какојагњећемтакоипрасећем.
Уоквиру гастрономскогсимболизма,моглобисерећида
печење спада у идентитет града, јерВаљевци јединопра
сећепечењепризнајузаправухрану,докјегњећетретирају
као„салату”.ЗагостесастранепечењарауселуПричевићу
кодВулаиманајдужутрадицијуизагостесастранепред
стављаидаљеправукулинарскуатракцијукојајепрерасла
уманифестацију.

По зна ти ва љев ци и па ла нач ки дух

Применомперсоналногсимболизмадолазимодо„славних
личностикојеоличавајуградистварајумурепутацију:то
могубитипознатиуметници (писци, сликари),историјске
политичкеличностиисавремениполитичари.”13Уновијој
историјиВаљеварепутацијиградаВаљева,сваконасвојна
чин,допринеласудваакадемика;покојнисликарЉубаПо
повићипесникМатијаБећковић.ТрећиакадемикизВаље
вајеАлександарЛома.Занимљивоједапрвадвојица,По
повићиБећковић,нисурођениВаљевци,већсусеуједном
периодусвогживотадоселилиуњега.МатијаБећковићје
похађаоваљевскугимназију.ЊеговсусретсаВеромПавла
дољскомсеуправодесиоуВаљеву.ЉубасеуВаљевупре
студијаиздржаваотакоштојецртаопаноезаваљевскебио
скопекојимсусенајављивалепројекцијефилмова.Покојни
ЉубасезаживотаодужиосвомградуМодерномгалеријом
укојојсеналазисталнапоставкањеговихслика.Међутим
засамграднеможесерећидајебионаклоњенпремаЉуби.
Насахраниовогвеликогсликаранијебиловишеодстоти
накљудииакојебиолепдан.НадаљеВаљевцинисуусли
шилиЉубинужељудабудесахрањенупортиваљевскеста
рецркве.Компромиснорешење,гдејесахрањен,уМагдале
ниномшанцунабрдуБоричевцу,показалосенеадекватним.
Наиме,сасређивањемоколинеЉубиноггробаинајавомда
ћетубитиваљевскаАлејавеликана,побунилисусемешта
нитогделаграда.Онисунајвишенегодовализатоштосеу
близинигробаналазиноваосмогодишњашкола,сматрајући
дагробљунијеместопореддечијеграје.СлучајЉубеПопо
вићаичитаваујдурмакојасенаправилаокоњеговоггроба
говоридаВаљевциневолељудекојисуизњегаотишлии
посталиуспешни.Напуштање градаонидоживљавајукао
својеврснуиздајуоногакојијеотишао.Истовременоолако

13Спасић,И.иБацковић,В.(2017)Гра до ви у по тра зи за иден ти те том,
Београд:ФилозофскифаклултетУниверзитетауБеограду,стр.29.
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прихватајуљудекојидолазесастране,дајућиимшансу.И
тоје,чинисе,општеместо.УВаљевудоминирапаланачки
духкојегјепроучаваонашпознатифилозофРадомирКон
статиновићусвојојкњизи„Духпаланке’’.Многиљудикоји
познајуВаљевотврдеданигденематаколепеоколинеило
шесредине,каоштојеваљевска.Наравнодаоваоценаможе
битисубјективна,алињудоносивећинапросвећенихљуди
уВаљеву,„качећи” јечестонадруштвенумрежуФејсбук.
Као продукт паланачког духа јавља се извесни локал па
триотизам,којиусебисадржидозуускогрудостиипрезир
премаБеограду.

Гли ши ће ва на гра да и про фе сор Ро ма но вић

У Ваљеву је рођен и познати српски приповедач Мило
ванГлишић.Њему јеподигнутлеп,белиспоменикнапу
ту према Дивчибарама. Ипак, Ваљевци су показали своју
недоследност у установљеној књижевној награди подње
говимименом,која јепрвиипоследњипут,седамдесетих
година прошлог века додељена књижевникуМиркуКова
чу.Овомпознатомписцунаграда јенајпреурученапаму
јекаснијеодузета.Крајем80ихнаградјепонововраћена.
УнајконтроверзнијеличностиградаВаљева14,спочетка20.
века,спадаКосараАнтићпознатаМилакаСликаркаипро
фесорваљевскеГимназијеЖивкоРомановић.Његанапо
четкувекавидимокаоагилногинтелектуалцакојиједопри
неооснивањуваљевскебиблиотеке.КаопрофесорГиманзи
јеводиојеученикенаекскурзијенаЈадранскоморе(Опaти
ју).Писаоједрамекојeсуизводилињеговиђаци.Остаоје
упамћенпосређивањупешачкихстазаисерпентинаушуми
Видракококојихсупостављенадвапознатаизлетишта,Ма
лииВеликипавиљон,којијеиданаспознатоизлетиштеВа
љеваца.ОноштосестављанадушупрофесоруРомановићу,
јењеговаодлукадасезавемеПрвогсветскогратаприхва
ти незахвалне улоге директора ваљевске Гимназије.Он је
остаообележенкаосарадникаустроугарскихвласти.

Послеослобођењаживеојејошдвегодинезаборављенод
Ваљеваца. Репутацији града Ваљева је допринела поете
саДесанкаМаксимовићкојој јеподигнутспоменикитрг,
наспрамспоменикапознатогвојсковођеизПрвогсветског

14УколективномпамћењустаријихВаљевацаосталајеиKосараАнтић,
познатијакаоМилкаСликарка,којајеималасвојуфотографскурадњу
прекопутаОсновногсуда.Збогсвогмонархистичкогопредељењаонаје
наконДругогсветскогратаупућенанаиздржавањезатворауПожаре
вцу.Занимљивоједасусеуизлогуњенерадње1942год.нашлесликеса
вешањаСтјепанаФилиповића,којејеурадилањенарадница.Видевши
дасенародокупљаиспредизлогаНемцисуодузелисликеинегативе.
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ратаЖивојинаМишићакојијеуВаљевуслужбоваоибивао
пензионисан.Појединиполитичарисуискористилипознан
ствосапоетесомдабинаправилисвојеполитичкекаријере.
МилојеМићаОрловић,рођениВаљевац,остаојепознаткао
чувеноТВлице,који јеводиоТВдневникакаснијеипо
знатеквизове.УрадионовинарствујебилапознатаДрага
Јонаш.ЗанимљивоједајеотацДрагеЈонашзавремеДру
гогсветскогратабиодобошар,штојеједнаврстамедијског
претечерадијскогспикера.Ваљевцисусклонидаистичуда
сеуњиховомградунајчистијеговориуСрбији.

Ваљевоједалоипознатемузичаре,каоштојеМикиЈевре
мовићпозанти„шлагер’’певач.СадајетоЖељкоЈоксимо
вић,Познатапоп групаизВаљева су „Невернебебе”које
славе своје двадесетпетогодишње постојање ван Ваљева.
ГлумачкуваљевскуплејадууспешнопредводиВојаБрајо
вић,познатикао„Тихи”.Поредњегатусуимлађиаливећ
доказаниглумциНенадЈездић,НелаМихаиловићиЈасмина
Аврамовић.РедитељиДушанСпасојевићиЗдравкоШотра
(похађаоГимназију).ОдспортистаВаљевосупрославили
репрезентативни кошаркашМилошТеодосић, који трену
тноигракошаркууамеричкојНБАлиги,докјеуфудбалу
познатМатијаНастасић,којииграуиностранству(Енгле
ска)изарепрезентацијуСрбије.Овајфудбалерједонирао
адаптацију дечијег нервног одељења Ваљевске болнице.
Историјски најпозантија личност Ваљева је протаМатеја
Ненадовићкомејеизграђенједаноднајлепшихспоменика
напотезуизмеђудваСуда.ЈеданодњеговихпраунукаМа
тејаАлексеНенадовић је познат као власникпрве хидро
централенарециГрадац,захваљујућикојојјеВаљевопосле
Београда,билодругиградпоелектрификацији.15

15Ипак,основниимпулсурбанизацијиварошиакаснијеииндустријали
зацијиједалахидроцентраланарециГрадац:„20април/30мај,заврше
најепочетнафазаелектрификацијеВаљева.Првеелектричнесветиљке
уовојвароши,ипрвеуСрбијиванБеоградазасијалесу9.мајапоновом
календару.Наосновупојачањауцентрали,изведенихумеђувремену,
Ваљевојеосветљавало320сијалицаичетирилучнелампе.Ујесен1901
годинеМатејаНенадовићјепродаосвојдеохидроцентралеортакуЈ.Р.
Пилеју.”;Ранковић,З.(2002)Ва љев ски крај у 20. ве ку,Београд:Чигоја
штампа,стр.15.ИначепреПиварепарнемашинезасвојупроизводњу
су набавили најпреСтругара коджелезничке станице 1902 г. а турбо
–парнимлинуВаљевусапарноммашиномснаге130кс.јеподигнут
1904г.увласништвуПетраПетковића.Умлинујерадило49радника.
Такође:„14септембра1908.годинепуштенајеусаобраћајпругаВаље
во–Обреновац–Забрежје.Поподневномдочекупрвогвозанаваљев
скојжелезничкој станици, (поредвеликогброја грађанствапр.Ж.K.)
присуствовалисуисвиученициинаставнициГимназије.Пругајезна
чајноолакшалаиубрзалапутовањеодВаљевадоБеограда.”;Ранковић,
З.(2002)Ва љев ски крај у 20. ве ку,Београд:Чигојаштампа,стр.31.
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Ва љев ски по ли ти ча ри

ВаљевојепознатоипокомунистиДрагојлуДудићу,најпи
сменијемсељакуСрбијеимонархистиНиколиКалабићу,ко
јијекаогеометарвеомапрофесионалнорадиокатастарске
премере. Према „модерном” политичару Душану Михаи
ловићу,Ваљевциградеамбивалентаноднос.Једнисматра
јуда јеон завремепредседниковањаопштином (удругој
половиниосамдесетих)увеликодопринеостварањумодер
нијегВаљева,саадаптацијомхотелаГрандисаизградњом
белог (каменог) моста прекоКолубаре, док други веле да
јеупропастиоваљевскупривредуиматеријалнообезбедио
својељуде.Уједномтренуткусаувођењемвишестраначјау
нашуземљу,један„модеран”политичарАлександарСтева
новић,познатијикаоАцаЧетник,насебејескренуопажњу
рушењемспоменикаСтјепануФилиповићу.Насрећуонни
јесрушиоспоменикнабрдуВидраквећњеговубистукоја
сеналазипоредДомакултуре,наместугдејебиопогубљен.
ОнјекаснијебиосекретарСрпскерадикалнестранкедрВо
јиславаШешеља.Угрупу„модерних”политичарабимогао
дасенађеипознативаљевскииконописацБогољубАрсе
нијевићМаки,којисепослеоктобарскихдешавањаповукао
изполитике.ЊеговоимесевезујезарепубликуКолонија,
којајеоснована14.јуна1992.године.Макијебиопрвии
последњипреседникрепублике„Колонија”којајенастала
кадаједошлодоцепањаЈугославије,аСрбинисусхватили
дајеизаштопаоБерлинскизид.Епоштониконијезнаоко
јеМилорадПавловићмисморешилидапроменимоимена
сељаидапрогласимоРе пу бли ку Ко ло ни ја(ИзјавудаоД.Т.
прекоФејсбука06.11.2017. једанодоснивачаРепублике)
УдваселауоколиниВаљева,ДивцимаиДрачићусепоја
вило„политичкозадужбинарство’’,саизградњоммодерних
основнихшкола.СвојузадужбинууродномселуДрачићу
јеизградиоМиломирМинић,бившисекретарСПСадоксу
тоистоурадилиусвомселуДивцимабраћаЈокићи,Алекса
иМихаило(СНС).

Про цес де ми то логизације

ПозивајућисенаД.Радовића,проф.дрСретенВујовић,ис
тиче да је „званични назив улица, од великог значаја при
константном процесу стварања идентитета. Тако градска
топонимастика, односно одонимастика, постаје својеврст
нилакмусидеологијеиполитикедруштвауодређеномпе
риоду историје.”16 На конкретном примеру преименовања

16Вујовић, С. (2014) Социопросторни идентитет Београда у контексту
урбаногирегионалногразвојаСрбије,Со ци о ло ги ја,Београд,стр.147.
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улицауВаљевуможесеприметитиблагитрендраскидања
саидеолошком–комунистичкомпрошлошћу.Такодаједео
главнеулице,којисекаоиусвакомградууСрбијинази
вао Титовом, преименован (враћен) у Карађорђеву, док је
централнитргуместоТитовпостао–Градски.Ваљевцису
очито били „најсуровији” према комунистичком хероју из
Другогсветскограта,ЖикициЈовановићу–Шпанцу,коме
суодузелиимеједнеулице,којасесадазове–Даниловиће
ва,потрговцукогасесећајустаријиВаљевци.Тоседесило
иПрвојосновнојшколикојасенекадазвалаО.Ш.„Жики
ца Јовановић–Шпанац”, каои војна касарна.Свеостале
основнешколе,којихуВаљевуимаседам,сузадржалесвоје
стареназиве, углавномпоименимакомунистичкиххероја
изДругогсв.рата(МишаДудић,АндраСавчић,НадаПу
рић, СестреИлић,Шеста основнашкола је добила назив
по књижевникуМиловануГлишићу а седма, најмлађа, по
НиколајуВелимировићу.

Упроцесудемитологизацијеваљевскесредњешколесуме
њаленазиве.Такосесредњаекономскашколанекада зва
ла„25мај”,пољопривредна„БоривојеБораАтанацковић”
докјеваљевскаГиманазијаносиланазив–„ВладимирИлич
Лењин.”Противовогназива,којимсеназивалаГимназија
удругојполовиниосамдесетихгодина,устаојеједанброј
ваљевскихинтелектуалацакаоиматуранатаГимназије,ко
јиузнакпротестанисухтелидапрослављајуматуру(1980.
године).Називе, поред улица ишкола уВаљеву сумења
ле и фабрике. Позната ваљевска фабрика „Крушик” је и
послеДругогсветскогратасведо1947годиненосиланазив
„Вистад”(повласникуСтанковићу).Крајемосамдесетиху
Ваљевусунекапредузећапромениласвојеназиве,такојефа
бриканамештаја„СтеванФилиповић”постала„Стефил”,17
аваљевскафабрикакожа„МиланКитановић”се„ослободи
ла”свогназивапокомунистичкомхеројуизДругогсветског
ратаипосталаВаљевскаиндустријакоже(ВИК).УВаљеву
сепроцесдемитологизације,баркадајеречодистанцира
њуодидеолошке(комунистиче)прошлости,почеоодвијати
прикрајуосамдесетихгодина.Сауласкомувишестраначје,
почетком деведесетих он је са чином рушења бистеСтје
пануФилиповићууцентруграда,наместугде јеобешен,
добиокарактеристикеинцидентаанепроцеса.Оноштосе
мождадесилоуВаљеву јеполако гурањеу заборавратне
прошлостиосамдесетихгодинасасклањањемтоповакоји

17Овајтрендсажимањаименаипрезименауназивунекефабрике,очи
тодајезахватиоцелуСрбију,упериодусрединомосамдесетихгодина
прошлогвека,такодајефабриканамештајауВрању„СимоПогача
ревић”,постала„Симпо”.
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сусеналазилииспредзградеГимназије.ДаВаљевонијеза
обишаонипоследњиграђанскираткојиседешаваонапро
сторима бивше Југославије говори споменик „резервисти
ма”,којисупогинулиуХрватскојспочетка90ихгодина.
УпоследњевремеуВаљевусепојавиопокреткојинасебе,
својом доследношћу и истрајношћу, скреће пажњу. Он је
противизградњевештачкебране„СтубоРовни”,којанеса
моданијезавршенавећјеинапуњенаводом.Овајпротест
јенастао са рационалнимобјашњењемкада је требалода
сепотопиманастирГрачаница.Међутим,чудноједајеон
настављенипослепотапањаманастиракаоиодлукеСкуп
штине града да се крене са акумулацијом вештачког језе
ра.Оноштоорганизаториовогнемасовногаливременски
трајног протеста наговештавују је катаклизмични догађај
којићенастатисапуцањембедемабранештоћедовестидо
потапања целокупног града. Поред невидљивих политич
кихинетересакојисекријуизаорганизаторакојипротесту
дајурелигиозникарактер (калуђерицрквенаиконографи
ја)постојинештошто је,понама,многодубље,аодноси
сенанекакавинатдасетамонекоменедајевода.Водаиз
вештачкебране јенамењеназабеоградскеопштинепопут
Лазаревцаиоколнанасељакојакубуресаводом.

Ва љев ски Ро ми

УВаљевупостоједваромсканасеља;Баирусамомградуи
уселуГрабовица.Трећенасеље,Росуљесестопилоупри
градсконасељеСедалри,мадауњемуидаљеимаромских
кућа.Оношто јекарактеристичнозастановникеБаирада
супочекомпрошлогвекаколективнопрекрштениизИсла
мауПравославље.КумовисубиливиђениВаљевци.Они
сусепотомнастанилинабрдуизнадманастираЋелије,да
би се временом спустили у град, и напериферијипочели
даградекућерке.Каснијејетопосталосређенонасељеса
лепимкућамаистановницимакојисе,углавном,бавемузи
ком.Упркосредовномпохађању,углавномосновнешколе,
ониненастављајудаљешколовање.Окренутисусебиисла
босуукључениуживотграда,акосеизузмуноћнесвирке
покафанамаикафићима,штоим јепосао.Иониимајуу
центрунасељасвојкафићукојемсеокупљају.Умејудасе
веселеидауживајууживоту.Једанбројњихсеодселиоза
Беч.УселуГрабовица,далековишеРомасеодселиозаБеч
гдеимајусвојепородицеауселувеликекуће,којереткопо
сећују.ПоредсвирањаједанбројРомасебавипрепродајом
новопазарскеробеилиробесавојноготпада.СтаријиВа
љевципамтепевачаДрагољубаПетровића,којијесвираона
клавируупознатимваљевскимкафанамаибиоједнаврста
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симболастарогградскогВаљева,којејеполакоуизумира
њу.УместокафанауВаљевуничуиталијанскиресторани.

Накрајупарречиоваљевскиммедијима.ДејанВ.Поповић
усвомтексту„ОгласиирекламеуВаљевскиммеђуратним
гласилима 1918–1941.” наводи податак да су у међурат
номпериодууВаљевуизлазилатрилиста:„ГласВаљева”
(од1928.до1936.годинеиод1940.до1941.године)„На
шареч”(1936)и„Ваљевскиглас”(1927).ДанасуВаљеву,
упркоспокушајимапојединацаинекихполитичкихпарти
ја,егзистираједанштампанилист„Напред’’,садугогоди
шњомтрадицијом,којијеприватизован.Можесерећидаје
тајнедељнилистостаобрендграданаKолубари.Онима
улогухроничараграда,упркосчињенициштонекичитао
цизамерајуштојеготовополалиста,попуњеноумрлицама.
УшалисеуВаљевукажеданиконијемртав,доксетоне
објавиу„Напреду’’.ИначеВаљевципратетрендовеунови
нарству.Такода јеу једномтренуткуВаљевоималонеко
ликотелевизија,одкојихјеопсталаТелевизијаВујић,иТВ
МаршиТВВаљево,доксеТВКроникугасио.Сагашењем
Радио Ваљева, неки новинари су отворили своје портале.
(Искра, Kолубарске, Спор тски пор тал...). Ваљево имао и
неколикоприватнихстаница,одкојих јерадиоПатакслу
шанодстранеурбанепопулациједоксуосталинамењени
заруралнупублику.УВаљевусвојрадиоимајуиРомикоји
сезове„Точак’’.

За кљу чак

Оноштосеможеизвестикаогенералнизакључакпопита
њуидентитетаВаљева,једасесусеуњемумногисадржаји
трансформисали,алинисунестали.ТакопознатиИлиндан
скивашарсетрансформисаоукултурнотуристичкумани
фестацијуТе шњар ске ве че ри.Сличнусудбинуједоживеои
МиољданскивашаркојинакондужепаузеизрастаоуЧвар
ки ја ду. Сличну субину су доживели и споменици. Тако је
споменикСтјепануФилиповићу, који јебио симбол града
завремесоцијализма,уступиоместоКулиНенадовићакоја
јеизграђенаспочетка19века.Измеђуспоменикаимана
стирапостојитериторијалнаповезаност.Такодабиверни
цистиглиаутобусимадоманастираЋелијеиЛелић,морају
проћиивидетиспоменикСтјепануФилиповићу.Метамор
фозусудоживелеитрадиционалнеградскекафане,којиху
Ваљевуимасвемање.Уместоњихничесвевећибројкафи
ћаикафеа,укојимсесамопослужујепићеииталијанска
кухиња.Трансформацијскусудбинуједоживелоиокупља
њемладих.Наиме,ваљевскамладежсесведоосамдесетих
годинаокупљаланаградскомкорзоу,шеталиштууглавној
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улици.СапојавомновогГрадскогтргаомладинајепрешла
уновипростор,накомесегодинамаокупљала.Садаград
скиТргслужизаодржавањеполитичкихскупова,музичких
концерата,дечјихманифестацијаалиипротеста.Ваљевци,
ониобразованији,углавномжалезбогнедостаткапрофеси
оналногпозоришта.ВећинаВаљевацајесложнаужељиза
изградњомХалеспортовакојасегодинамаодлаже.Онихе
донистичкижалезбогнедостатказатвореногбазена.Соб
зиромнатодадолазивремепрофитасвејемањешанседа
тоурадеГрадскевалсти.Такоприватнибазен,можеурадити
некибизнисменалибињеговокоришћенебилоограничено.
Без сваке сумње главни ваљевски симбол (бренд, маркер)
јеспоменикСтјепануФилиповићу,којијеодавнонадишао
дневнуполитикуидобиомеђународнизначај(сликаспоме
никасеназалиузградиУједињенихнацијауЊујорку).У
локалнимоквиримакаосимболјебитнаКулаНенадовића.
Одличностиоддеведесетих годинана значају је добиои
покојнижичкивладикаНиколајВелимировић,којијеузЈу
стинаПоповићанајпознатијаличностСрпскеправославне
цркве.ЛокалнеманифестицијепопутТе шњар ских ве че рии
Чвар ки ја де,нисупревазишлелокалнеоквирезаразликуод
некадашњихвашара:ИлинданскииМихољдански.Симбо
леградапредстављајуисадашњиибившипроизводиалко
холногибезалкохолногпића.Ваљевскапивараидаљеима
својеместонатржиштупивауСрбији,докјеСрбијанка,са
својимпрепознатљивимЗлатнимкапима, одавнопрестала
дапостоји.Ваљевскибрендјесвакакоитуристичкоместо
Дивчибаре,којесеналазинапланиниМаљен.Оненисудо
вољноискористилесвојублизинуБеоградаиНовогСада,
попитањуједнодневногтуризма.Помакјенаправљенсапо
стављањемновежичаре,чијејекоришћењеограниченоса
природнимснегом.СветоговориотренутномаутизмуВа
љеваињеговихстановника,којисесвевишезатварају,прав
дајућитоекономскомкризом.Међутим,Ваљевонекористи
довољноблизинуБеограда,премакомегајиамбивалентан
однос.РесурсиупознатимВаљевцима,попутМатијеБећко
вића,пок.ЉубеПоповића,ДесанкеМаксимовић,познатих
глумаца:ВојеБрајовића,НенадаЈездића,НелеМихаилови
ћа,спортиста:МатијеНастасићаиМилошаТеодосића,нису
удовољнојмериискоришћени.ПреманекимаВаљевцисе
нисуадекватноодужили.СагледавајућиВаљевокрозпри
зму читавог прошлог века, можемо уочити неколикофаза
уњеговом развоју, од варошице до града.У првој фази с
почеткомвекаВаљевојепочелонаглуурбанизацијусагра
дњоминституција.Развој града јепрекинуоПрвисветски
рат,који јевеоматешкопогодиоВаљево.Уњему је1915.
годинебилотоликорањеника,дајецеогадпостаоболница.
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РањеницисубилисмештениузградусадашњеГимназије.
ФазаизмеђуПрвогиДругогсветскогратабисемоглана
зватифазомгра ђан ског ро ман ти зма.УтомпериодуВаљево
јебиоградкафана,трговина,алиипозоришнихпредставаи
спорсткихутакмица.Ваљевцисусезимитакмичилиуспу
штањубобом,који јеутовремебилапопуларнаспортска
дисциплинаукојојсуучествовалимушкарци.Ваљевојеи
преДругог светског рата имало јакКомунистички покрет
паистранку,којајеуједномтренуткуосвојилаопштинску
власт.ПослеДругог светскогратаВаљево једобилонови
импулс урбанизације, захваљујући електрификацији града
иоколинеалиииндустријализацији(отварањуфабрикаиз
металског комплекса).Период од 70их до 90их је време
успонарадничкекласе,пабиитафазаВаљевамогладасе
назоверад нич ком.Утовремеједошлодоекспанзијеинди
видуалне станоградње, односно приватних кућа.Оношто
седешаваупоследњихпаргодина,када јеоколинаВаље
ваупитању,јевраћањеселуодноснопроизводњималинаи
купина.Захваљујућитомезаустављенајемиграцијасело–
градиједанбројмладихјеостаонаселу,гдејезасноваосво
јепородице.Усамомградујеприметнаградњановихстам
бенихзграда,углавнимулицама(Пантићева,ВукаКараџи
ћа,ПопЛукина,Душанова...)ЗаочекиватиједаћеВаљево
ублискојбудућностиизгубитисвојличниидетитет, везан
заархитектуруистарекућекојећенестати.Станоградњаје
већизменилаизгледнекихулицапопутулицеВукаКараџи
ћа.СемтогаВаљевоимаперспективуиушколству,јерјеи
садаатрактиванзаомладинуизоколнихградова (Аранђе
ловацидр.)којисешколујуусредњимшколама.Својрено
меистручаннаставникадарјеизградилаиВишапословна
школаструковнихстудија,којаимадугутрадицију.Поред
њесеналазеифилијалеприватнихфакултета(Сингидунум,
БраћаКарић,бившиМегатренд).Умеђувремнујесанирана
пругаВаљево–Београд....УидентитетуградаВаљеваида
ље доминирају комунистички садржаји, попут споменика,
називаустанова,насеља,улица.Натомпољуубудућности
сеочекујеравнотежа.ПоредкомунистичкиххеројаВаљев
цисудалиназначају јунацимаизПрвогсрпскогустанка,
иборбепротивТурака,каоштосуИлијаБирчанин,Алек
са Ненадовић, Матеја Ненадовић, Алекса Ненадовић. За
постављени историјски простор од ослобађања од Турака
допериодасоцијализмасеполакопопуњавапознатимлич
ностимакаоштосуНиколајВелимировићиЈустинПопо
вић. Тај процес „попуњавања историјских рупа”, баршто
сетичеВаљеваидеспорије.Требаћевременадасесвето
уравнотежиидасвакодобијеместокоје,заслужује.
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ДОДАТАК:

ОпштинаВаљево–БројстановникаПремапоследњојин
формацијиостановништвузаопштинуВаљево(Колубарска
област,РегионШумадијеиЗападнеСрбије)(2016.година),
бројстановникаизноси87334,штоје1,24%одукупнепопу
лацијеСрбије.Кадбисепопулацијамењалакаозапослед
њипериодод2011–2016(0,67%годишње),бројстановника
заВаљевоопштинуу2018.годинибибио86170[3].

Табела1БројстановниказаВаљево1948–2016[1,2]

1948:704591981:954492016:87334

1953:761041991:98226

1961:811732002:96761

1971:882672011:90312

Табела2Годишњапроменастановништвау%:

[19481953]+1,55%/год.

[19531961]+0,81%/год.

[19611971]+0,84%/год.

[19711981]+0,79%/год.

[19811991]+0,29%/год.

[19912002]0,14%/год.

[20022011]0,76%/год.

[20112016]0,67%/год.

___________________________________________________

Становништво,полистаростзаопштинуВаљево[2б]

Просечна старост мушкараца за општину Ваљево је 42
годинаакодженаје44.3година.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Табела3СтановништвозаопштинуВаљевопреманацио
налнојприпадности:

НационалностБројстановникаПроценат

Срби8642395,69%

Роми14131,56%

Непознато12561,39%

Неопредељени5650,63%

Црногорци1350,15%
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НационалностБројстановникаПроценат

Југословени1050,12%

Остали1000,11%

Македонци800,09%

Хрвати720,08%

Муслимани220,02%

Горанци220,02%

Мађари210,02%

Руси200,02%

Словенци190,02%

Регионалнаприпадност130,01%

Немци110,01%

Бошњаци80,01%

Украјинци70,01%

Албанци60,01%

Румуни50,01%

Буњевци30,00%

Словаци20,00%

Русини20,00%

Бугари20,00%

Власи00,00%

___________________________________________________

Извориподатака:
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блициСрбији2011,Књига20:Упореднипрегледбројаста
новника1948–2011.пдф,56Мб,Приступљено02.08.2017.

[2б]Попис2011,Књига2.Становништво,полистарост,по
даципонасељима.Београд:Републичкизаводзастатисти
ку.Исбн9788661610288.пдф,7Мб.

[3]Сопственакалкулација,рачунатолинеарноминтерпола
цијомиздванајближаподаткаостановништву
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VALJEVOINSEARCHOFIDENTITY

Abstract

Theaimofthispaperistostudythedevelopmentoftheidentityofthe
CityofValjevo.Theresearchhascoveredthehistoricaldevelopment
ofthecityaswellasexternalinfluencesonit.Amongthesearesome
ofthelargercitieslocatednearValjevo,suchasBelgrade.Thepaper
hasemphasizedwhatisimmanentandcharacteristicofthecityitself,
aswellasthemannerinwhichValjevodiffersfromothercitiesinits
surroundings, recognizing some important historical aspects of its
development,institutionsandpeople.Intheend,aforecastoffurther
development (progress, reversal or stagnation) is made, including a
reviewoftheresourcesthatthecityanditssurroundingspossess.

Key words: identity, symbols, monuments, events, brand, ideology,  
demythologisation

ЈазминаКланица,Уникатно осликани дрвени тањири  
са мотивом сове, комбинованатехника,

пречник20цм,2017.година
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ГРАФИТИИЛИ
УЛИЧНАУМЕТНОСТ

Сажетак: У сва ко днев ном го во ру ко ри сти мо из ра зе као што су 
гра фи ти и улич на умет ност а да ни смо си гур ни да ли су они си но
ни ми  или пред ста вља ју раз ли чи те пој мо ве. Ре ша ва ју ћи ту не до у
ми цу, би ће да те по је ди не де фи ни ци је, ме ђу ко ји ма ће би ти ука за но 
на слич но сти и раз ли ке, где ће мо по ку ша ти да на кра ју да мо јед ну 
ко ја об је ди ња ва све оно што пред став ња гра фи те. Освр том на 
во де ће кри ти ча ре у овом по љу ука за ће мо и на њи хо ва ми шље ња, 
као и на раз ли чи те вр сте гра фи та и на чи не њи хо ве из ра де.

Кључнеречи: Гра фи ти, улич на умет ност, де фи ни ци ја, вр сте

Гра фи ти, та го ви, сти ке ри,  
улич на умет ност, му ра ли.....

Свесутотерминикојекористимокадаговоримооуметно
стикојанасокружујеикојајеприсутнаунашемсвакоднев
номокружењу.Међутимколикосмозаправосигурнидали
је нешто графит илимурал, да ли је таг илижврљотина?
Дали јенеопходнодефинисатиове термине?Штао томе
кажунекитеоретичарикојисусебавилиовомтемом?Раз
матрајућиовеопцијеивећпостојећедефиницијенекиход
термина,покушаћудадамсвојевиђењеовепојаве.

Уметностсакојомсесрећемосвакодневнонијенасталада
бинекооставиосвојаделадасвојимтрајањемобележељуд
скуисторијуилидакрасезидовемузеја(мадаимаитаквих
случајева),већјетудабинекообележиотренутандогађај,
својуреакцијунаисти,илиједноставносвојеприсуствона
одређенојтериторијиграда.Одаклезаправосвеипочиње.

Почећу термином „графита”, на којима се првенствено
заснива рад. О томе када настају графити постоји више

АДРИЈАНАТУРАЈЛИЋ
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теорија.Наимеделуједазаправосвакокосебавиоовомте
момимасвојемишљење.Изтогразлогаразмотрићемовише
дефинцијатермина„графит”.

Mer ri amWeb ster: Dic ti o nary and The sa u rus:

Pic tu res or words pa in ted or drawn on a wall, bu il ding, etc.1

Ox ford Dic ti o na ri es:

Wri ting or dra wings scrib bled, scratched, or sprayed il li citly on 
a wall or ot her sur fa ce in a pu blic pla ce.2

Cam brid ge Dic ti o na ri es:

words or dra wings, espe ci ally hu mo ro us, ru de, or po li ti cal, on 
walls, do o rs, etc. in pu blic pla ces.3

Акосадаразмотримооветридефиницијевидећемодаимају
некесличностииразлике.Наимесвесеслажуутомедасу
графити„речи”,„слике”или„цртежи”,којисепрвенствено
налазеназиду.Потомсазнајемодаонимогубитинацрта
ни,скицирани,дословнопреведеноизгребаниназидуили
урађениспрејем,алионошто јебитноаштонаглашавају
другедведефиницијејестедасеграфитиморајуналазити
најавнимместима.УдефиницијикојудајеКембриџнаводи
сеитематикаграфита,наимекакооникажу,графитимора
јубитисмешниили забавни,непристојниилиполитички,
алитусесадможепоставитипитањеподкаквутематикуби
ставили„чистоуметничкеграфите”.

Преклопимосадаоветридефиницијеуједну:

Графити су речи, сликеицртежи, којимогу битинацрта
ни, скицирани, урађени спрејем, на зиду или некој јавној
површини, истовремно преносећи поруку која може бити
смешна,непристојнаилиполитичка.

Обратимопажњусадасамонапрвуреченицу„графитису
речи,сликеицртежи”.Оваквојдефиницијибисепрвиус
противио једанодводећихтеоретичараграфитаЛевинсон
Сидар(LewinsohnCedar).4Какосумодерниграфитинаста
лиудругојполовинидвадесетогвека,упочеткусутопре

1 MerriamWebster:DictionaryandThesaurus,1.April2015,http://www.mer
riamwebster.com/dictionary/graf ti

2 OxfordDictionaries,1.April2015.,http://www.oxforddictionaries.com/de
finition/english/graf ti

3 CambridgeDictionaries,1.April2015.,http://dictionary.cambridge.org/dic
tionary/british/graf ti

4 СидарЛевинсонјекустос,писациумнетник,којијепознаткаоистра
живачипознавалацуличнеуметностииграфита.УсвојојкњизиStre et 
Art The Graf  ti Re vo lu tion  заговаратезудасусамотаговиграфити,од
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свегабилитаговиодносноименаилинадимцикојисубили
исписиваниповозовима,потомидругимместима.Овита
говикаснијееволуирајутакоштољудикојиостављајусво
јепотписенастоједабудуоригиналниисвакопокушавада
развиједругачијистилкакобиисказаосвојујединственост.
Иако ови графити који су првенствено били сачињени од
словапрерастајуунештовишеикомпликованијештопо
чињеда укључујеицртежеи слике,Левинсоностајепри
томедасуграфитисамоонепредставекојеимајусловниса
држај.Свеосталобиспадалоподдоменуличнеуметности,
укључујућиграфитекаоједандеотога.

Размотримосадауличнууметност,акокажемодајеулична
уметностсваонауметносткојасеможенаћинапростору
улице,неподразумевалитоондаифасадезграда,којесу
признатекаоархитектонскадела,потомспоменике,спомен
плочеисвеонедругеобликеуметностикојисунамењени
јавномделовању,којеобитавајуизванинституција.

Сдругестранепостојидругагрупатеоретичара5којизасту
пајумишљењедасетерминкаоштоје„streetart”или„ou
tlawart”6,користиуместотермина„графити”,затоштотај
терминсасобомносинегативнеконотацијекаоштојеван
дализам.Даклеонисуовдесиноними.

Оваква теорија је применљивија на тренутно стање, јер и
акопризнамодасуграфитииуличнауметностдвапојма,
одкојихјеуличнауметностнештоширегопсега,ипакјесве
почелоодграфита.

Изоставићемоисторијуграфитакрозвекове,алисевратимо
натокадасунасталимодерниграфити.Започелисусата
говимаипрераслиунештовише,даклеакобиприхватили
тодасуграфитисамооникојиимајусловнепредставе,није
литонаодређениначинсаботирањеуметности,јеризгледа
каодајојсенеодобраванапредовање.Потомтусеможепо
ставитиипитањештајесаонимделимакојиимајуислова
и „чисто ликовне представе”.Дакле графити јесу настали
такоштосуупочеткубилисамоскупслова,алисунакрају
посталискупбоја,обликаипредстава.

Појамкоји јескороидентичанпојмуграфита јестемурал,
јермуралпредстаљазаправо„сликуназиду”.Ускладустим

носнопотписикојеостављајууметници.Свеосталосврставаууличну
уметност.

5 Pollock,C.andBattleground,A.(2013)A gal lery of the Ou tlaw: Ac hi ving the 
art of Ico noc last,Indiana.

6 „Outlawart“биупреводузначило„уметностванзакона”,којикористе
C.PollockиA.Battleground.
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можемозакључитидајеграфитширипојамодпојмамурал,
алидаграфитистовременоможебитиимурал.Ниједанод
овадвапојманеманекупосебнуодредницунаосновукоје
бивиделиразликемеђуњима.Наимеобичномураломсма
трамонекусликукојапокривацеозид,алиистотосеможе
деситиисаграфитом,којиможебитиурађенпрекоцелог
зида.Потомобамогубитирађенаиспрејемичеткомибо
јом.Муралјекаоиграфитсликаназиду,наравноимурал
можесадржатисловнепредставе,јерисликаможеиматиу
себислова.Тојепраксакојајепознатаакадемскомсликар
ству,којесеувишенавратаслужилолинвгистичкимједини
цамаусвојимделима.Требанагласити,међутим,даимамо
иситуацијукадавишеграфитапокривацеозид,даклеима
мокомпозицијувишеуметника,тусеразвијадилемадали
тиграфитизаједномогубитимурал.Јоштребаобратитипа
жњуинатодамураличестонезаузимајуповршинуцелог
зида,већсусамовећихдимензија.Дакле,неможемонапра
витибитнуразликуизмеђумуралаиграфита,јерсењихова
суштинапреклапа,рађениистимтехникама,захтевајујавну
површинузасвојепостојање.

Прематеоријикојусамнавела,графитпредстављаоношто
чинесамословнепредставе,тонеискључујењеговликовни
домен,такодаускладустимможемозакључитидаграфити
јесуиречиисликеицртежи.

Покушајмо сада направити поделу међу „породицом”
графита.

Прематехницинастанкаимамо:

1.Графитеурађенеуљаномкредом;

2. Графите урађене air brush техником, која се обично
користинамањимповршинама;

3.Графитерађенеспрејем,којисунамнајпознатији;

4. Стикере, који су заправоштампана представа на па
пирукојаселепиназид.

Вратимосеопетнатодаграфитможебитисастављенод
речи,сликаицртежа.

Оникојипредстављајусликеицртежемогубитиурађени
спрејемилипутемстикера,самоадаптираниназид,нарав
номогусекориститииair brush,каоиуљанакреда.Тује
и јошједнаврстаграфита,sten cil,којиподразумевајууна
предурађенушемунанекомтврђемматеријалупрекокога
сепрскаспрејеминатајначиностајеотисак.
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Илустрација1УлицаБудимска,општинаСтариГрад,
Београд,стенсилспрејназиду,април2015,

фотоАдријанаТурајлић
Требанагласитидасустенсилграфитипогоднизапонавља
ње,односноодједнешемекојасеурадиможесенаправити
вишеграфита,тј.можесеоставитивишеотисаканазиду.
Натајначинакоуметникжелидапренесенекупосебнупо
рукуилипредставуможетоврлобрзодаурадинавишеме
ста,засамонеколикотренутака.Наиме,кадасешемапри
слониназид,прекоњесепрскаспрејем,гдеостајеотисак.
Начинрадакојинајвишеподсећанаграфику.

Стенсилима су слични и стикер графити. Уметници раде
представенапапирукојезатимлепеназид,многиодњих,
макаронипознатијиштампајусвојерадовеувеликомброју
примеракаивећимформатимапапира.

Илустрација2ДвориштеуулициКраљевићаМарка,Београд,
стикерназиду,април2015,фотоАдријанаТурајлић

Кодграфитакојисесастојеодречиилислова,постојипо
деланаосновустиласлова.Какосусеовиграфитиразвили
првенственоизтаговабилојенеопходноразвитидругачи
јистилкакобисесвакиодњихразликовао,такодаданас
имамовишеводећихстилова.
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Илустрација3УлицаМасарикова,Панчево,
спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

Тусуblock let ters,гдесамназивоткриваочемусезаправо
ради,односнословасуурађенатакодасвакозасебечини
посебан„блок”.

Илустрација4НапуштениобјекатуулициСветозараШемића,
Панчево,спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

„Wildstyle”7графитисуурађенитакодасусваслованечитка.
Одлазетоликоуапстракцијутакодаскородапредстављају
самошаруилиорнамент.

Илустрација5ДвориштезградеуулициВукаКараџића,Панчево,
спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

7 Дивљистил
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„Bubble”графитиподразумевајудасвакословоличинаба
лон,тј.иматакавоблик,штоседазакључитииизназива
стила.Словасувишеокруглаизаобљена.

Илустрација6НапуштениобјекатуулициСветозараШемића,
Панчево,спрејназиду,март2015,фотоАдријанаТурајлић

Интересантно јеидаразличитедржавеилирегионимогу
развитидругачијуврстусловакојаћебитикарактеристич
насамозатоподручје.УБразилупостојистилкојисезо
ве„pixacao”8,асловаписанатомтехником„pixadores”.Ова
словаскородасунечитка,подсећајунаслова,односнона
чин писања неких древних цивилизација, тешко да би их
могаопротумачитиикоодсавременикакојинијеупућену
овутематику.

Обратимојошпажњунатагове,односнопотписе,одкојих
су почелимодерни графити, које пишу уметници како би
назначилисвојеприсутвонаодређенојтериторији.

Илустрација7,фотоАдријанаТурајлић
У последњих неколико година експанзију доживљавају и
3Dграфити,којистварајуоптичкеилузијеипокушавајуда
заварајувидпосматрача.

Уколикосеопетвратимонадефиницијеграфита,примети
ћемодапотојдефиницијистикеринеприпадајуграфитима,
јерсустикериодштампанадела,којаселепеназид.Тоне
рушиконцепцију,јерсустикеринасталипрвенственоизпо
требесамихуметника,одштампанаделакојаселепеназид

8 ПосебнаврстаграфитисловакојасекористиујугоисточномБразилу,у
СаоПаолуиРиодеЖанеиру,обичнонавеликимвисинама.
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једноставноомогућавајууметницимадабржеодусалица
места,збогзаконскихоквираовеуметности.

Илустрација8ЗидизнадMik ser Ho u seа,Карађорђева46,
Београд,април2015,фотоАдријанаТурајлић

Поред тога постоје и графити урађени на другим повр
шинама, каошто су графитина асфалту, на саобраћајним
знацима,наметалнимролетнамалокала,некеграфитечак
можемонаћиинаконтејнерима.

Можеморећиданиједнадефиницијанеодговарасвимгра
фитима,наимепотребнојенаправитинекуопштудефини
цијукојадозвољаваодступања,јеруметностграфитанепре
станоеволуираинемогућејујеобухватити.Дакле,потреб
нанамједефиницијакојаподразумевасамосуштинуграфи
та,онакојаћеобухватитињеговеразличитеврсте,урађене
различитимтехникама.

С тим у складу, покушаћу да направим општу дефи
ницију графита, која би омогућавала допуњавања или
проширивања.

Графитисупредставенајавнимповршинама,којемогуби
ти ликовне, лингвистичке (или комбинација оба), урађене
различитим техникама (спреј на зиду, стенсил, стикер...),
којиобичнопреносенекупоруку,различитесадржинекоја
варираодполитичке,хумористичке,ироничне,докултуреи
попкултуре.

Истокаоштоиуметностбежисвакојдефиницији,таконе
постојини„правилна”дефиницијаграфита,јерсуделакоја
стварачовековамаштаили„дух”,оноштонеможебитиде
финисаноионоштобежисвакојврстигенерализације.Како
јеуметност„прескочила”свеакадемскеоквире,таконемо
жемонизамислитиштасесвеможедеситисаграфитимаи
докојихграницасеонимогуразвијати.
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GRAFFITIORSTREETART

Abstract

Todescribedrawingsorpaintingsonthewallsweusedifferentwords
like:grafti,streetart, tags,murals...Butwhatdothesewordsreally
mean? To explain these terms, primarily grafti and street art, we
willcheckdifferentdefinitionsinordertofindwhichonecanexplain
bestwhatgrafti stand for.Wewill lookat conceptsof somecritics
ofgraftiandstreetart,justtoshowtheirwaysofrepresentingthese
terms,showinghowdifferenttheycanbeand,atthesametime,how
righttheycanallbe,becausegraftiandstreetartofferalotofspace
fordiscussion.Also,inordertounderstandthem,weneedtoknowhow
theyaremadeandinwhichtechniques,becausethisholdsthekeyfor

theirfurthercomprehension.

Keywords: Grafti, street art, definition, categories
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ВЕОМАИНСТРУКТИВАН
ЗБОРНИКНАУЧНИХРАДОВА

ЗБОРНИКРАДОВАОСЕЛУ:
УНАПРЕЂЕЊЕСЕЛАУБРДСКО-

ПЛАНИНСКИМПОДРУЧЈИМАСРБИЈЕ,
БЕОГРАД:САНУ,2016.

Дваосновнатипанасеља(селоиград)развијаласусетоком
историјеуглавномтакодајеселоназадовало,аграднапре
довао.Градовисуодносилипревагунадселимаутакорећи
свакој области (економској, политичкој, културној, здрав
ственој,заштитној).Савременирезултаттогајесте:градова
јесвевишеисвесувећи,аселајесвемањеисвесумања.
Тајтрендуразвојуосновнихнасељајесветскитипичан,аза
свакуземљу(народ,државу)специфичан.Засрпскинарод,
његовуземљуидржаву–малтенеапокалиптичан.Евопока
затеља:УСрбијиима986селаунестајању(самањеод100
станоеника),преко50.000празнихкућа,преко500.000хек-
тараобрадивихповршинакојесуупарлогу,свемањедеце,
асвевишестарих,изнемоглихљуди,преко200.000нежења,
збогчеганампретипоступноизумирање.1

Бројнииразноврснидруштвенифактори (делатности,ин
ституције, организације, заједнице...) доживљавају, изуча
вају,сагледавају,објашњавајутостањеипредлажуначине,
мере и активности за спашавање села у Србији. При том
стичуи користе разне врсте (са)знања.Нема сумње да су
научнасазнањаусвемутоменајзначајнија(најистинитија,
најпоузданија,најкориснија...).

Због свега тога,Српска академија наука и уметности, пр
венствено преко свог Одбора за село, посвећује све већу
пажњу и активност и за решавање проблема опстанка и

1 Зборник,стр.XIII

АДАМНИНКОВИЋ
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развоја српских села. Најзначајније активности су одржа
вањенаучнихскуповаиобјављивањезборникарадова.

ПосленаучногскупаизборникаПерспективеразвојасела2,
одржан је научни скуп Унапређивање села у брдско-пла-
нинскимподручјимаСрбијеуВрњачкојБањиод20.до22.
маја 2015. године. Најзначајнији (дуго)трајно вредан ре
зултаттогајезборникрадова.Онсадржи:Поздравнеречи,
Предговор,РадовеиЗакључке.

У поздравној речи академикаМарка Анђелковића (у име
АкадемскогодбораЧовекиживотнасредина)јеистакнуто
даје„широкораспрострањенонаучнознањепрвиинајва
жнијиусловприродне,економскеисвакедругеодрживости
иселаи града,ипољопривредеииндустрије,идржавеи
културе–свугдеусвету,паиунашојСрбији–данасвише
негојуче,асутравишенегоданас.Акадсерадиоселима
у брдскопланинским и пограничним подручјима Србије,
заједничканамјебригаокотогадаонанеостанубезста
новникаинепостанупустаидивља,безвиталнихљудских
заједница”.3АупоздравнојречиакадемикаДраганаШко
рића(председникаАкадемскогодборазасело):„Циљнашег
скупаједасесагледапостојећестањенаселимаубрдско
планинскимподручјимаСрбије,формулишуправцидаљег
развоја, одреде стратегије деловања и модели опоравка
нашихсела.”4

Тај циљ је остварен у 17 научних радова (саопштених на
овомскупу)последећемредоследу:

МилованМ.Митровић:Селаистановништвоубрдско-пла-
нинскимподручјимаСрбије;СнежанаМ.Јанковић,РадеД.
Јовановић,ВељкоЂ.Ђорђевић,АнаП.Богуновић,Слађан
В.Станковић:Значајиулогаcaвemoдавcmвaнаунапређењу
пољопривреднепроизводњеубрдско-планинскимпределима
РепубликеСрбије;ЗорицаВасиљевић,Д.Томић, Ј.Субић,
В.Ковачевић:Финансирањепољопривредеисеоскогразвоја
убрдско-планинскимподручјимаСрбије;РаткоЛазаревић:
Значајгајењаговедаиовацауодрживомразвојуселаубрд-
ско-планинскимрегионима;Кесеровић,М.Николић:Воћар-
ствошансаразвојасела–предлогмераимодела;Ж.Илин,
Н.Момировић,Б.Адамовић,СоњаИлин:Концептразвоја
производње noвpћa и кромпира у брдско-планинским под-
ручјимаСрбије;МилорадН.Даниловић,ДраганП.Гачић,
Мирјана ШијачићНиколић: Шумски ресурси у функцији

2 КојисмоприказалиучасописуКултурабр.146,2015.године.
3 Зборник,стр.XI
4 Исто,стр.XII
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развојаруралнихподручја;П.Булат,Д.Илић:Какоунанре-
дити доступност здравственим услугама становницима
брдско-нланинскихподручјаСрбије?;РадошБајић:Судби
на Мирчета, Стеван Маишревић, Душанка СтојшинИн
ђић:Мењати село или становништво; ДушанКовачевић,
СнежанаОљача,ЖељкоДолијановић:Перспективаразвоја
ратарскепроизводњеубрдско-планинскомподручјуСрби-
је;АлександраР.Новаковић, ЈаснаС.Мастиловић,Жарко
С.Кеврешан,ЕлизабетП.ЈанићХајнал,ТањаИ.Радусин:
Финализацијабиљнихпроизводарадиповећањавредности
производњепољопривреднихгаздинстава;ПредрагМ.Ико
нић,ТатјанаА.Тасић,АлександраР.Новаковић,ЈованкаД.
Левић:Финализацијапроизводаодмесаимлекарадипове-
ћањавредностипроизводњепољопривреднихгаздинстава;
Љ.Тописировић,М.Остојић:Производњааутохтонихсире
ваубрдскопланинскимпределима,НадаИ.Видић:Сеоски
туризамубрдско-планинскимпределимаСрбије;Мирослав
С. Ивановић: Диверсификација услуга у сеоском туризму
путкауспешнијемпословањусеоскихтуристичкихдома-
ћинстава ЗападнеСрбије; Бранислав Гулан: Перспективе
руралнихсрединауСрбији,Закључци.

Насловирадовауказујунањиховесадржаје.Асадржајису
веомабогатинаучнимсазнањимаоселимауСрбијиданас.
Најзначајнија сазнања уткана су у Закључке. Основни су
следећи:

„Одрживи развој брдскопланинских и пограничних се
оских подручја Србије један је од најтежих, али и најур
гентнијихпроблемаСрбијекојисасвимсигурноимастатус
стратешкогпитањаодпрворазредногнационалногзначаја.
Социолошки гледано, cвu крупни структурни и развојни
проблемисрпскогдруштвауцелини,уселимасујошвећи,а
уселимабрдскопланинскогипограничногподручјаонису
најизраженијиинајтежизапрактичнорешавање.Каотакви,
oвuпроблемисенемогурешаватиникаквиммераманеке
издвојенепопулационе,аграрнеиликултурнеполитике,већ
самоједнимзаoвaподручјапосебноприпремљенимдржав
нимакционимпрограмомпажљивоодабраним,конкретним
локалнимоколностимаприлагођенихимеђусобно усагла
шенихмерасвихсекторскихполитикаодзначајазањихов
одрживиразвој.Демографскигледано,становнитвоСрбије
уцелинијеcвeстарије,исвакегодинесеcвeвишесмањује
затоштосесмањујебројсклопљенихбраковаибројрође
недеце,аповећаваморталитетипресељавањеуиностран
ство.Oвoсеунајвећојмериодносинасела,анарочитона
она у брдскопланинским и пограничним подручјима која
сувећвишеодполавекаизложенаcвeвећојдепопулацији,
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сенилизацијиисоцијалнојдевастацијиусвакомпогледу.У
институционалнимреформамаполитичкогсистемапотреб
нојепронаћиновурационалнумерурегионалнедецентра
лизацијеилокалнесамоуправе(општинскеимеснесеоске)
и државне управе која би омогућила равномернији регио
нални и локални развој и обезбедила одржив рурални и
аграрниразвојинајнеразвијенијихбрдскопланинскихпод
ручјаСрбије.Уекономскојполитицинеопходнисуфинан
сијски (кредитни и порески) подстицаји, правно безбедни
и административнопоједностављениуслови запривредне
инвестиције унеразвијенабрдскопланинскаподручјаСр
бијекојимабисевалоризовалипостојећиприродниресурси
запољопривреду,прерадудрвета,грађевинство,разноврсну
малупривреду,бањскиисеоскитуризамипратећесоцијал
неслужбе.Уаграрнојполитицизабрдскопланинскасела
неопходанјестратешкизаокреткарадноинтензивнимгра
намапољопривредекаошmoсусточарство,повртарствои
воћарство,јербисетакозапошљаваловишенезапослених,
смањилобисеодсељавањеуградове,астваралибисеусло
виидасепонековратидарадинанаслеђеномизапуштеном
породичномгаздинствуиживиуселуизкојегсусераније
његовиродитељиодселилиуград.Упопулационојполити
ци,државаСрбијабимораладаобезбедисвестранупотпо
румладимбрачнимпаровимадаостајууселимаукојима
већживеидауњиманапристојанначинмогударађајуи
подижусвојудецу.Узпосебнефинансијске,социјалноста
туснеикултурнеподстицајеваљалобиосмислитидржав
ни,регионалниилокалнипрограможивљавањаодрживих
села,такоштобисеуњихпривуклиинвеститорикојиби
запошљавалионекојисууградовиманезапослени,адошли
биу таква селадаживеидауњиманађу запослењеили
започну неки сопствени посао у пољопривреди или некој
другој привредној делатности.У томпрограмуморале би
сенаћиимерекојебиуклањаленеравнотежуполовауре
пордуктивномпериодуживота.Избогтога6uусоццјалној
uздравственојполитиципосебнузаштитуморалададобију
деца,младеженеистариуселу,узсистемскуфинансијску
икадровскупотпорулокалнимздраврственимисоцијалним
институцијамазабригуоздрављуипристојномживотусе
оскогстановништваиодрживомразвојусела.Популациона
политика,дакле,обједињује сведруге секторскеполитике
изатоникадинигдесамасебиниједовољна–поготовоза
селауСрбији,апосебнозанеразвијенабрдскопланинска
подручја.”5

5 Исто,стр.255257.
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Овимопштимзакључцимадодајемоиједанпосебан,према
којем је:„...неопходнодасеупогледумогућностизаодр
живиразвојустановерелевантнеразликеизмеђупојединих
типоваселакојимасеморајупосебноприлагођаватиразне
мересекторскихполитика.Тосу:1.угашенасела,2.неста
јућасела,3.одрживасела,4.перспективнаселаи5.углед
насела.Заодрживаселаубрдскопланинскимподручјима
предлажесеспецифичандржавнипрогрампопулационеи
аргарнеполитикекаостратешкиважансегментсвеукупне
популационеобновесрпскогдруштваиновеаграрнеисо
цијалнереформеуСрбији...Утомпогледу јеважнодасе
што npe предузму практичне мере интегралног руралног
развојакојеомогућују:

 да се глобално nonpaвu изразито неповољан положај
селаипољопривредеусрпскомдруштву;

 да се пређе на децентрализованимодел привредног и
социјалногразвојакојимбиинвестициједoшлeдоселаи
унеразвијенимопштинама;

дасемноговишеинвестираусаобраћајнуикомуналну
инфраструктурусеоскихподручја;

дасеобезбедибољесоцијално(здравствено,пензионо,
инвалиднско)осигурање,образовањеикултурнопросве
ћивањепољопривредникаисеоскогстановништва.”6

Штарећикаозакључаковогтекста(приказаЗборника)?Пр
во,многопохвалазаСАНУ,Одборзаселоинаучнике,заова
изузетнозначајна,актуелна,ургентнасазнањазаспашавање
српскихсела.Друго,остајенададаћеовасазнањакористи
тирелевантнидруштвеничиниоци,анарочитоорганиупра
ве (државнеилокалне, тзв. самоуправе).Аако (иколико)
се оглуше, тим (и толико) доприносе апокалипси српског
села,асамимтимисрпскогнарода.Суштинскиречено,у
стилушаха,уовојпатпозицијиизмеђуселаидржаве,на
спасавајућемпотезуједржава.Натоуказујеинедавнаизја
ваакадемикаДраганаШкорића:„Премапоследњемпопису
становништвауСрбијиима4.709селаукојимаживи40од
стонекадашњихстановника.Вишеодхиљадунасеља јеу
нестајањусамањеодстожитеља.У550селаимамањеод
педесетстановника.Гледаноуцелиниу86местаопадаброј
становника.Усеоскимнасељимаимапреко50.000празних
кућа,поштунема2.000села,чак500субезасфалтногпута,
а400безпродавнице,основнушколунема230села,ачак
173основнешколеимајупoједногђака.”7

6 Исто,стр.1314.
7 ПолитикинМагазин(26.2.2017),Београд.
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ПРАКТИКУМЗА
МЕНАЏЕРЕУКУЛТУРИ

MARINAMARKOVIĆ,
KOMUNIKACIJSKEVEŠTINE,

CLIO,2015.GODINA

Књига„Комуникацијскевештине’’ауторкеМаринеМарко
вић,професоркенаКатедризаглумуприФакултетудрам
скихуметности,УниверзитетауметностиуБеограду,посве
ћенајеједнојоднајактуелнијихтемакакоусавременомпо
словањуибизнису,такоиусвакодневнојпракси–вештини
комуникације.

Свевећибројаутора,научникаипрактичарасагласанјеу
ставудајеуспешнакомуникацијапресудназаостваривање
успехакакоупословном,такоиуприватномживоту,стога
ауторкадаје значајандоприносовој теми.Ауторкапрвен
ственоуказујенанеопходностзаквалитетномиефикасном
комуникацијомменаџера у култури, пружајући бројне ко
риснесмерницекојемогудопринетипобољшањувештине
комуникације.Наосновупрофесионалнепраксеалииис
куства у настави, ауторкаМарковић је уочила потребу за
проучавањемиувежбавањемкомуникацијскихвештина,не
заборављајући ни на један аспект комуникације – писану,
говорнуиневербалну.Стогајеовачињеницапредстављала
значајанподстицајзадаљесистемскоистраживањеупоста
вљању јединственогпрограмавештина.Методикакојуау
торкаизносиипредлажезаснованајенауверењудасеве
штинекомуникацијемогунаучитииувежбати,тејетоједан
одкључнихразлогазапоставкуновогпрограма.Заступају
ћи тај став, ауторка се аргументовано супротставља оним
ауторимакојисматрајудајевештинакомуникацијевелики
таленатидарскојимасесамоодабранирађају,тедагаје
немогуће,иливеоматешконаучити.

АНАСТЕВАНОВИЋ
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Ауторка се бави истраживањем и начином примене ко
муникацијских вештина у области менаџмента у култу
ри наглашавајући да је њено дело првенствено намењено
студентима,алиипрактичаримаменаџментаукултури.Но,
неспорноједабројнисаветикојисетичупрактичнихвежби
истицањавештинамогубитикорисниизапосленимаубило
којојобласти,алииуправницимаидиректоримакојисвојом
комуникацијоминачиномопхођењаимајувеликиутицајна
својезапослене,њиховучинакипословањеуцелини.

Књига јетакођекориснаионимакојижеледапобољшају
својекомуникацијскевештине,којитребадапобедестрах
од јавногнаступа,припремеубедљивговорилипрезента
цијуиоствареуспехприликомпреговарања.Њенојширо
кој употреби у великојмери доприноси и јасан, прецизан
и свакоме разумљив језик на коме је написана, тако да је
слакоћомипажњоммогучитати сви,од средњошколаца,
директорадонаучникаиистраживача.Овакњигапружадо
приносразвојуиутемељењупрофесијеменаџераукултури
такоштоствараусловезастицањенеопходнихвештинако
јећестручњакаизналцаучинитиделатнимупољупраксе
иреалности.Такође,овакњигадоприносиразвојупедаго
шке теоријеипраксеуовомдоменуиуказујенапотребу
за континуираним усавршавањем менаџера запослених у
институцијамакултуре.

Ууводномделуукомеприступапојмуменаџментасаста
новиштасроднихнаука,ауторкапосматраменаџментукул
турикаосавременунаучнудисциплину,алиистовременои
као скупвештинаи способности, укључујућииуметност.
Ауторка наглашава да професија менаџера у култури зах
тевапоседовањеизузетноширокогспектразнањаимајући
увидубројнеспецифичнепотребескојимасеменаџериу
култури сусрећу у пракси. Поменуте специфичне потребе
односесенаразумевањетуђихкултураипоседовањекул
турнеинтелигенције–релативноновогпојмакојисеиспо
ставља значајним у менаџменту културе, затим питањима
изазоваинтеркултуралностиимултикултуралногдијалога,
каоиетичкапитања.Увезисовим,значајно јепоменути
доприносеауторкиИренеРистићкојајепружиланесваки
дашњиодговорнапитањеможемолидизајниратипонаша
ње,каоиМиленеДрагићевићШешићкојајеуказаланаиза
зовеиперспективеинтеркултурногдијалогаусавременим
геополитичкимоколностима.

Приступ који ауторка користи је вредан пажње и помена.
Ауторка заступа интердисциплинаран приступ едукацији
менаџера у култури сматрајући да он омогућава примену
резултата и достигнућа друштвених наука,што резултира
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стварањем нових професионалних знања, способности и
вештина.Управотимепружакористанувидиспитивањудо
приносадругихнаука–психологије,социологије,лингви
стикеиреторикенаразвојменаџментаукултури,посебноу
области образовања.Примењенинтердисциплинаран при
ступстога,употпуностиоправданалиинеопходан,имајући
увидудасевештинекомуникацијеизучавајууоквирудру
штвенохуманистичкихнаукаинаучнихдисциплинапочев
од филозофије, беседништва и реторике, психологије, ко
муникологијеилингвистике.Посебнапажњапосвећена је
прожимањуитрансферузнањаизмеђукомуниколгијеиме
наџментаукултури,штојеуједноисржовекњиге.Укњизи
проналазимодетаљнусхемукомуникацијскихвештинакоје
супотребнезатеоријскоипрактичностицањезнањакојасу
предложенаиразматрана.

Иакојепрвенственонамењенаменаџеримаукултури,књи
гајевишеструкокориснаикомуниколозимајерсуразматра
недефиниције и основна терминологија из области кому
никологије,тесупосебноанализираневештинеикреирана
јеспецифичнасистематизацијаикласификацијакомуника
цијских вештина. Захваљујући спроведеном истраживању,
моделованајеобукавештиназначајнихзаобразовањемена
џера,алииусавршавањеруководилацаилидера.Оваобука
односисенаразвојпосебнеметодикеуедукацијиитренинг
вештина,којаможебитикориснаименаџеримаљудскихре
сурса, алиипримењиватокомобукеунутарнеформалних
обликаобразовања.Онатакође,каодеоконтинуираногуса
вршавања, представља практичну подршку за уклапање у
системуправљањаинституцијамакултуреиуметностијер
доприноситрансферуиразвојуновихзнањаивештина.Те
оријскапоставкановихмоделанаставеиобукеунапређује
развојновихобликаимоделаудаљемобразовањуменаџе
ра.Циљусавршавањастогапредстављаразвојличностико
јапоседујекључнеспособностиивредностипопуткултуре
говораидијалога,стандардаупословању,професионалних
икомуникацијскихвештина,каоиетичкогкодекса.

Стимувези,долазимодосуштинскесврхеовекњигекоја
сеогледаупостављањунајвишихстандардауобразовању
ипословањуукултури,којиизмеђуосталог јесурезултат
ефикасне и ефективне комуникације. Есенцијални допри
носистраживањапредстављеногукњизиогледасепрвен
ственоуауторкиномдоприносуразвојукултурнеполитике,
развоју метода наставе, постављању новог програма ко
муникацијских вештина у областименаџмента у култури,
примени уметничких искустава и достигнућа из праксе у
образовању менаџера, повезивању теорије менаџмента са
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теоријомменаџментаквалитета.Имајућиувидутурбулент
не организационе околности унутар којих већ готово две
деценијепослујуовдашњеустановекултуре,правиизазов
представља успостављање управљања према поменутој
теоријименаџмента.

Применаинтердисциплинарнеметодикеуедукацијикаои
предложени модел могу допринети унапређењу професи
јеменаџера, алиицелокупненаучнедисциплинеимајући
у видудановпрограмкоји ауторкапредлажепредставља
синтезувештинаизнања,образовањаиваспитања,незабо
рављајућиниважностличностиикарактераменаџера.Та
кође,овајмоделподстичестваралаштвоипредстављапри
прему за професионално управљање културним и јавним
институцијама.Овимауторкапружадопринособразовању
менаџеранаакадемскомнивоу,алииунутарнеформалних
обликаучења.

Ауторканаглашавадаусавршавањеимазациљразвојква
литетаменаџерапопуткултуреговораидијалога,поставља
њевисокихстандардаупословању,пословнихманира,про
фесионалне и комуникацијске вештине, као и унапређење
поштовањаетичкогкодекса.Толеранцијаифлексибилност,
емпатијаиодговорност,доприносеуспостављањуповере
ња измеђуменаџера иљуди којима руководи.Квалитетна
комуникацијапомажеменаџеримадауспоставеквалитетне
интерперсоналнеодносеунутартима,даихефикаснокон
тролишу,развијуперсоналнистилиразвијупостојећекапа
цитетеличности.Оворазвијањедаљедоприносидуховном,
културном,интелектуалном,етичкомистручномусаврша
вању. Примењено у пракси, ова методика обучавања под
разумеваинтердисциплинаранприступ,хармоничаноднос
теоријеипраксе,каоисистемобуке.

Методикакојуауторкапредлажеповезујетрадиционалнеи
савременеобликеизвођењанаставеузприменукомбинова
нихметодаучења.Традиционаланприступпружаширокои
темељнообразовање,доксусавременеметодеусмеренека
развијањувештинаиспособностипутемобукеитренинга.

Проучавање и развијање комуникацијских вештина пред
стављатежњузаостваривањемвеликогбројасамоактуали
зованихизрелихличности,тепрематеоријихуманистич
когменаџментаАбрахамаМаслова,готовополавеканакон
настанка,почињесвевишедаинтригиракакоистраживаче
тако и практичаре менаџмента. Разлог томе можемо про
наћиуМасловљевомставудаостваренеизрелеличности,
које су оствариле све потенцијале, представљају идеалне
запослене и ефикасне менаџере. Управо је једна од идеја
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овекњигедаукаженамогућностразвојазрелеицеловите
личностименаџераиетичкогпонашањауструци,алиисто
временодоприносуразвојуменаџментаљудскихресурса,
унапређењуинтерперсоналнеиинтеркултуралнекомуника
ције,менаџментузнањаиквалитета,каоиумрежавањукоје
сеиспостављакаонеопходноусветусавременеуметничке
делатности.

Укњизијеприказанпрограмкреативнихииновативнихве
штина који омогућава стицањешироког спектра знања из
бројних сфера и области, као и развој особина личности
неопходних у професији менаџера, попут развијене соци
јалнеиемоционалнеинтелигенције,предузимљивости,од
говорности, прилагодљивости, толеранције, флексибилно
сти, објективности, стабилности, чиме је указана значајна
пажњаодносуменаџментаукултуриипсихологије.

Имајућиувидудајекомуникологијакаонаукаокомуника
цијисвојимдостигнућимаумногомеутицаланакомплетан
развојменаџментауXXвеку,адасубројниауторисагласни
давештинакомуницирањапредстављанајзначајнијуактив
ностменаџера,овакњигаумногомепревазилазипрактикум
заменаџере представља примењив и користан приручник
свакомпрофесионалцу,студентукаоизапосленомкојиже
лидаунапредииприменисвојекомуникацијске вештине
утеоријиипраксименаџмента,негубећиизвидаиетички
кодексструке.

Значајнапредностовекњигеиразликауодносунавећдо
ступнулитературу која се бави комуникацијом, односи се
начињеницудајенасталанаосновусвакодневнепраксеау
торке,почеводрадасастудентима,прекотренингаиобу
казапослених,достручнихусавршавањапрофесионалаца,
такодапружакориснеипримењивеодговоренапроблеме
укомуникацијикоји семогупронаћиу свакодневнојпро
фесионалној пракси.Превазилазећипрактикум заменаџе
реукултури,којимајепрвенственонамењена,књига„Ко
муникацијске вештине’’ задовољава знатижељу читалаца
којижеле да побољшају своје вештине у својој свакодне
вици,алиипрофесионалцима,ауторимаиистраживачима
којисебавепроучавањимакомуникације.Њимаовакњига
представљакорисаноријентириуказујенајошнеиспитане
истраживачкепразнине.
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